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Organisatie nieuwsbrief – vacante functie secretaris

Zoals bekend is het bestuur van onze vereniging sinds enige 
tijd op zoek naar nieuwe invulling van de vrijwilligersfuncties 
bestuurssecretaris en eindredacteur nieuwsbrief.

Na een kort en bondig zondagochtendoverleg kunnen we 
mededelenmededelen dat Aad van Cortenberghe het stokje per 1 januari 
2018 heeft overdragen aan Jan-Willem Jansen en Jac 
Uytdewilligen. 
Jan-Willem is als fotograaf en redacteur sinds enkele jaren 
betrokken bij de realisatie van de nieuwsbrief, Jac heeft vorig 
jaar enkele keren als gastredacteur enkele artikelen verzorgd.

HierbijHierbij willen we Aad hartelijk danken voor de de 9 jaren dat hij 
met volle inzet en enthousiasme als eindredacteur de nieuws-
brief heeft verzorgd, en zijn opvolgers-duo succes wensen met 
de voortzetting.

Tevens wil het bestuur haar leden attenderen op het feit dat de 
functie bestuurssecretaris nog niet is ingevuld. Mocht je inter-
esse hebben, of in eerste instantie wat meer informatie willen 
over de eigenlijke inhoud van deze taak, schroom dan niet om 
contact op te nemen met de huidige, maar binnenkort 
aftredende, secretaris Marjan van Stijn, 0118-615605

Beste Tennisvrienden,
Laten we beginnen iedereen een heel gelukkig, gezond en vooral sportief 2018 te wensen. 
Hopelijk zijn ieders ledematen nog intact gebleven bij de knallers onder ons en zijn de kleine 
en grote katers grotendeels uit het afgetrainde sportlichaam verdwenen.

InIn deze nieuwsbrief aandacht voor de indeling voorjaarscompetitie, de nieuwjaarsreceptie en 
de algemene ledenvergadering. Tevens stellen wij je op de hoogte van de TennisWhat’sApp 
groep, een initiatief van Ronnie van Schaik.





Voorjaarscompetitie
Onze vereniging zal met maar liefst 8 competitie teams gaan deelnemen aan de 
voorjaarscompetitie. Bijna 60 leden hebben zich ingeschreven, een aantal waar we trots op 
mogen zijn. Menig tennisvereniging van vergelijkbare omvang  als Zer Oirts kan jaloers zijn op 
deze aantallen !  
EenEen mooi debuut voor onze nieuwe VCL Anita Koeman, die als eerste klus in samenwerking 
met voornamelijk John Vogel deze teams kan presenteren. Een compliment is hier zeker op 
z’n plaats. (Ter info: een captain voor de Heren 50+ donderdag kunnen we nog niet vermelden, 
daar wordt aan gewerkt). 

Als er leden zijn die hun naam missen of onjuistheden ontdekken in het overzicht, kun je dit 
te melden aan Anita door het sturen van een mailtje naar competitie@zeroirts.nl

Dinsdagmorgen DD 17+
Wilma Boone ©
Corry Meijers
Barbara boone
Mariska Uytdewilligen
Silvia de Klerk
Heidy WillemsHeidy Willems
Vera Koole reserve

Donderdag Dubbel 50+
Frans Meur
Rob Slootbeek
Ad Boone
Marjan van Stijn ©
Marja Hootsmans
Inge de PagterInge de Pagter
Irma Lindenberg
Anita Koeman
Marian van Doorn reserve
Paul Bracke reserve

Donderdagmorgen HD 50+
Jan verberckmoes
Piet Filius
Jo Jobse
Aart Cramer
Ko v.d. Velde
Ron RooseRon Roose
Pierre Verstraete
Bob Latuheru
Giel v d Linde
Lieven van Dalen  (2X) reserve
Henk Ton (3x) reserve

TEAMINDELING VOORJAARSCOMPETITIE 2018

Donderdagavond 8/9 comp.
Marian van Doorn ©
Elna Dieleman
Sandra v.d. Putte
Dorinda Wondergem

Vrijdagavond HD 17+
Diederick Baars
Ruben Wierda
Ronnie van Schaik ©
Jordi van Schaik
Jan Willem Jansen
Jac Uytdewilligen reserveJac Uytdewilligen reserve
John Vogel reserve

Vrijdagavond DD 17+
Michèle Snijders- Swaager 
Ester Wierda
Ellen van Schaik ©
Daphne Vlot
Claudia Muller
Elna Dieleman reserveElna Dieleman reserve
Dorinda Wondergem reserve
Sandra v.d. Putte reserve
Rian Zweedijk reserve

Zaterdag Heren 35+
Ton Snijders
John Vogel
Jac Uytdewilligen 
Erik Wijkhuijs  ©
Wijnand Vette
Aad v.d. ValkAad v.d. Valk
Klaas Wierda
Eric v.d. Sommen

Zaterdag Dames 17+
Ellen Vogel
Mariska Uytdewilligen
Vera Koole
Daniëlla Vette ©
Cisca Duden
Connie v.d. ValkConnie v.d. Valk





Nieuwjaarsreceptie

OpOp zaterdag 6 januari 2018 organiseert Zer Oirts 
weer de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, alle 
leden zijn hierbij uitgenodigd om vanaf 16.00 uur 
elkaar “het allerbeste” te wensen en weer eens 
gezellig bij te kletsen. Mochten de weersomstan-
digheden het toelaten, wordt er deze dag ook 
nog een Nieuwjaarstoss (ook wel Katertoss 
genoemd) gehouden vanaf 14.00 uur.genoemd) gehouden vanaf 14.00 uur.

Ledenvergadering

OpOp woensdag 31 januari 2018 wordt vanaf 20.00 
uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Hierbij een uitnodiging aan alle leden 
om aanwezig te zijn zodat je volledig op de 
hoogte bent en blijft van alle ontwikkelingen en 
zaken die spelen binnen onze vereniging. Voor 
meer informatie verwijzen we je naar de vorige 
nieuwsbrief.nieuwsbrief. Mocht deze niet meer in je e-mail 
inbox zitten, kun je deze nieuwsbrief vinden en 
teruglezen op de website www.zeroirts.nl

Tennis WhatsAppgroep

Enige tijd geleden heeft ons lid Ronnie van Schaik een TennisWhat’sApp groep aangemaakt 
waarin een min of meer willekeurig aantal medeclubgenoten is opgenomen als een soort 
van try-out.

Hierbij Ronnie’s aankondiging van het initiatief:
“Hallo allemaal, ik heb deze appgroep aangemaakt voor diegene die wat vaker willen 
tennissen,tennissen, bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondagmorgen. Heb je een telefoonnummer van 
iemand die graag mee wil doen geef deze dan even door. Groet, Ronnie van Schaik”.

Sinds het begin van dit initiatief is er al veelvuldig gebruik gemaakt van deze WhatsApp 
groep genaamd “ikwiltennissen”. Zo wordt er ’s avonds of ’s ochtends geregeld door iemand 
een berichtje geplaatst zoals …wie heeft er vanmiddag / morgenochtend / morgenmiddag 
zin om een balletje te slaan?.....  Vaak wordt er direct gereageerd en is er een tennisafspraak 
gemaakt, voor een dubbel, mix, enkel, trio  of welke denkbare spelvorm dan ook.

Kortom, een initiatief dat een compliment verdient. Goed geregeld Ronnie !Kortom, een initiatief dat een compliment verdient. Goed geregeld Ronnie !

Sta je nog niet in de Appgroep en wil je graag opgenomen worden, stuur dan een berichtje 
naar Ronnie, 06-40173018
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