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Commissies 
Technische commissie 
Voorzitter: 
Jaap Aaten (591654) 
 
Wedstrijdcommissie 
Marnix Buter (06-28068475 
Florian de Wal (06-46892445) 
Kea Reinders (592679) OGTB 35+ 
 
Baancommissie 
Alex Reinders (592679) 
Bé Scholte (591714) 
Jan van Staalduinen (593679) 
 
Kantinecommissie 
Marrie Versluis (593909) 
Wil Twikler (591360) 
Tjaaktje Koers (591670) 
Thea Nieuwhof (593340) 
Jarl Heinis (592556) 
 
Redactie/PR Commissie 
Anja Bosch (592914) 
Rick Molema (06-55544505) 
 
Toernooicommissie 
Jaap Aaten 
Rick Molema 
Willem van der Laan 
Ramon Klaassens 
Joost Thomas 
 
Clubhuis 
“In ’t Zijspoor” 
Plantsoenlaan 27a, Scheemda  
0597 - 853519 
 
Bankrelatie 
Rabobank Zuid- en Oost Groningen 
NL46RABO035.77.05.351 
 
Readystof is het officiële clubblad 
van tennisclub Ready te Scheemda. 
Het blad verschijnt 2x per jaar, 
daarnaast zijn er regelmatig 
nieuwsflitsen via de e-mail. 
 
Kopij inleveren bij de redactieleden 
of per e-mail: 

redactie@tcready.nl 

 

Website: 
www.tcready.nl  
 
 

Voorwoord, 
Jaren geleden schreef ik eens in mijn voorwoord dat de sneeuwvlokken 
mij om de oren vlogen en de winter eraan zat te komen. Nu is het wel 
guur, koud stormachtig weer, met af en toe een hagelbui of een 
nachtvorstje, maar nog lang geen winter. Wat zou het voor alles en 
iedereen goed zijn wanneer we weer eens een echte winter zouden 
krijgen!   
 
Als bestuur kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd jaar. De banen 
waren mooi op tijd klaar en de competities zijn zonder problemen 
verlopen. 
Jammer was het dat Bert Wassing halverwege het jaar aangaf zijn functie 
als voorzitter neer te willen leggen. Toen waren er nog maar vier . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
De georganiseerde activiteiten voor jong en oud werden goed bezocht. In 
de 1e week van september was ons jaarlijkse toernooi weer goed bezet. 
Onze enthousiaste Locoburgemeester Eric Wuncker opende het toernooi 
in een spannende game tegen Evelien de Jager. Jammer was het dat we 
door de slechte weersomstandigheden regelmatig moesten uitwijken 
naar Winschoten. We moeten dan ook de toernooi- en kantinecommissie 
bedanken voor hun inzet. 
 
Zondag 10 november hebben we onze jaarlijkse vrijwilligers dag 
gehouden. Dit jaar weer in de kantine. Bert Pater presenteerde een pub 
quiz en na afloop was er een lopend hapas buffet. GeertJan Koers werd 
bedankt voor de inzet die hij zowel voor de kantine- als de 
baancommissie heeft gehad. 
De baanverlichting is verre van optimaal. We zijn als bestuur aan het 
onderzoeken wat voor een mogelijkheden er zijn met Ledverlichting. We 
hopen in de ledenvergadering van 2020 hier meer duidelijkheid over te 
kunnen geven 
Uiteraard moet ik iedereen bedanken die zich op wat voor manier dan 
ook ingezet heeft voor onze tennisclub.         
Rest mij nog zoals ieder jaar jullie als lid te vragen onze club te blijven 
promoten, zodat wij toch één van de grootste tennisverenigingen binnen 
de regio kunnen blijven. 
 
Als laatste wil ik jullie uiteraard allemaal uitnodigen voor de komende 
jaarvergadering. Het bestuur bestaat nog maar uit 4 personen. Dat zijn er 
te weinig. Als je interesse hebt voor een bestuursfunctie, laat het 
ons weten. We zouden graag zien dat zich ook dames melden voor 
zitting in het bestuur. Binnen het bestuur zullen de functies onderling 
verdeeld worden. Het is belangrijk dat een bestuur compleet is, waardoor 
de taken goed verdeeld kunnen worden en het voor eenieder 
aantrekkelijk blijft in ons bestuur te zitten. Na afloop zullen we uiteraard 
een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. 
 

Namens het bestuur prettige feestdagen en een voorspoedig 
maar vooral gezond 2020. 

Jaap Aaten  
 

 

 

mailto:redactie@tcready.nl
http://www.tcready.nl/
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UITNODIGING VOOR DE 96e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN T.C. READY 

 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering 
 
Datum:  Maandag 27 januari 2020 
Tijd:  19.45 uur (De financiële overzichten liggen vanaf 19:30 uur ter inzage)  
Locatie: Clubhuis Het Zijspoor te Scheemda 
  
Agenda: 

1. Opening 
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 januari 2019. Deze notulen staan in de 

maart editie van Readystof van 2019 en zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 2019 van het Bestuur, zoals opgenomen in Readystof van december 2019 
5. Jaarverslagen van de diverse commissies, zoals opgenomen in Readystof van december 

2019 
6. Financieel verslag verenigingsjaar 2019  
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid 
8. Begroting voor 2020 
9. Leden en contributie 2020 
10. Prijzen in de kantine 2020 
11. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend is: 
 - Bert Wassing  
Aftredend en herkiesbaar zijn: 
 - Jaap Aaten 
 - Ramon Klaassens 
Op het moment van opstellen van deze agenda zijn wij nog op zoek naar een nieuwe bestuurder. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen door de leden schriftelijk worden ingediend bij de secretaris 
vòòr maandag 13 januari 2020. Waarbij per kandidaat de handtekeningen van 10 seniorleden 
vereist zijn en een bereidverklaring van de kandidaat.  
  

12. Aftredende commissieleden 
13. Presentatie over mogelijkheden Ledverlichting voor tennispark TC Ready 
14. Voorstel aanschaf Ledverlichting TC Ready 
15. Stemming aanschaf Ledverlichting 

16. Rondvraag 
17. Sluiting van de vergadering 
 
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid het glas te heffen op het jaar  
2020. U komt toch ook?  
 
Met vriendelijke en sportieve groet, 
 
Het bestuur van TC Ready 
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Jaarverslag 2019  

Het jaar is bijna om en via dit verslag willen we terugkijken op het jaar 2019 bij TC Ready. 

Start seizoen 2019 
Op zondag 31 maart zijn de banen geopend. Tijdens een zonnige middag is er door een flink aantal 

leden getennist en werd het tennisseizoen met een hapje en drankje geopend. De banen waren goed 

bespeelbaar, door wederom een goede inzet van de baancommissie en vele vrijwilligers die veel 

werk hebben verricht in de maand maart.  

Tenniscompetitie 2019 
In 2019 hebben verschillende teams van TC Ready meegedaan aan de voorjaarscompetitie en 
OGTB-competitie en niet zonder succes. Iedereen gefeliciteerd met de behaalde sportieve 
resultaten en we hopen jullie allen weer terug te zien in 2020. 
In 2019 hebben er geen teams meegedaan aan de najaar competitie. Net als vorig jaar doen we ons 

best om in 2020 wel een team te laten deelnemen in het najaar. 

Jeugdactiviteiten 
In 2019 zijn er diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Zo is er het jaarlijkse 

pannenkoekentoernooi en knakworsttoernooi georganiseerd. Daarnaast is er op de 

woensdagmiddag tijdens het toernooi een jeugdmiddag geweest. Meer informatie over de 

jeugdactiviteiten is te lezen in het jaarverslag van de jeugdcommissie. 

Via deze weg wil het bestuur wel benadrukken dat we erg blij zijn met het aantal jeugdleden wat 

deelneemt aan de tennislessen en aan wedstrijden en toernooien in de regio. Dit geeft vertrouwen 

voor de toekomst. 

Tennistraining 
In 2019 zijn de lessen wederom verzorgt door Berend Jan Kremer. In 3 lesuren kregen 2 groepen 

jeugd en 1 groep senioren tennistraining. De deelnemers waren erg enthousiast en we zullen hier 

dan ook zeker mee door gaan in 2020. Er is nog ruimte voor meer lessers, dus in 2020 zullen we 

hier weer op in gaan zetten om de tennislessen nog beter bezet te krijgen.  

Voor de jeugdleden gaan de tennislessen in de winterperiode door in de Eextahal. Hier zijn we erg 

blij mee en we hopen dit in de toekomst voort te kunnen zetten. 

Evenementen TC Ready in 2019 
Het afgelopen jaar zijn er weer verschillende leuke activiteiten op het tennispark georganiseerd. Zo 

is er bijvoorbeeld een Ladies Day georganiseerd en is er door de heren van de maandag- en dames 

van de donderdagcompetitie gespeeld tijdens het HeMaDaDo. Naast de evenementen is er door 

verschillende mensen meegedaan aan de georganiseerde toss avonden en het damestennis op de 

woensdag. Verder mogen de jaarlijks terugkerende evenementen zoals het Amerikaanse Mix 

toernooi niet ontbreken in dit verslag. 

TC Ready open 2019 
Voor de tweede keer op rij heeft TC Ready in 2019 weer een eigen open tennistoernooi mogen 

organiseren. Met ongeveer 120 inschrijvingen is deze tweede editie naar tevredenheid verlopen. Er 

zijn dit jaar minder wedstrijden op andere parken gespeeld, alleen zorgde het weer er nog voor dat 

er uitgeweken moest worden naar Winschoten. De toernooicommissie zal zich begin 2020 weer 

gaan richten op een nieuwe editie. Mocht je een handje willen helpen bij het organiseren of tijdens 

de toernooiweek, dan horen we dat uiteraard graag. 
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Bestuur 
Het bestuur heeft ongeveer maandelijks vergaderd over het reilen en zeilen binnen de vereniging. 

Het onderzoeken naar eventuele mogelijkheden van de aanleg van nieuwe banen en verlichting 

kwam hierbij vaak terug. Besloten is om de oriëntatie voor nieuwe banen eerst stop te zetten en de 

focus te leggen op de verkenning van de mogelijkheden van Ledverlichting. Dit punt zal tijdens de 

ALV verder toegelicht worden. 

Verder heeft Bert Wassing in 2019 aangegeven te zullen stoppen als voorzitter van TC Ready. 

Tijdens de ALV zullen we afscheid van hem nemen, maar in dit verslag willen wij hem ook alvast 

hartelijk bedanken voor zijn inzet in het bestuur. 

Vrijwilligers 
Niet te vergeten willen we in dit jaarverslag ook nog een woord van dank uitspreken aan alle 

vrijwilligers die ook in 2019 weer klaar hebben gestaan voor de vereniging. Het park lag er weer 

keurig bij en ook in de kantine is niemand iets tekortgekomen.  

Op zondag 10 november was er een vrijwilligers dag georganiseerd voor alle vrijwilligers van TC 

Ready. Tijdens deze dag is er een pub quiz georganiseerd in de tenniskantine en werd een buffet 

verzorgt door Gasterij Smits. Al met al was het een geslaagde dag en we zullen in 2020 dan ook 

zeker een soortgelijke dag gaan organiseren als dank richting de vrijwilligers voor hun inzet. 

Zoals in dit verslag valt te lezen is er veel gebeurd in 2019 bij TC Ready en kunnen wij niet wachten 

om 2020 nog een mooier jaar te laten zijn. Nogmaals willen wij alle leden en vrijwilligers 

bedanken die zich op de een of andere manier hebben ingezet voor TC Ready. 

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op de Algemene Ledenvergadering op maandag 27 

januari 2020. Leden die zich willen afmelden voor deze vergadering kunnen een bericht naar de 

secretaris sturen. Omdat we tijdens de vergadering een voorstel gaan bespreken voor de aanschaf 

van Ledverlichting en hier de leden om goedkeuring gaan vragen, hopen we op jullie komst, zodat 

de uiteindelijke beslissing breed gedragen wordt door de leden. 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

Het bestuur van TC Ready 
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Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2019 

Afgelopen seizoen hebben veel teams zich opgegeven voor de voorjaarsompetitie. Door de groei 

van het ledenaantal zullen we voor 2020 waarschijnlijk nog meer teams in kunnen schrijven! 

Wij hebben voor 2019 10 teams in mogen schrijven. Dit jaar hebben wij helaas geen nieuwe 

kampioenen mogen feliciteren, maar wellicht gaat dit komend jaar wel weer gebeuren. 

Onderstaand een overzicht van de ingeschreven teams van 2019. 

team klasse dag eindstand 

    
Herendubbel 1 50+ Hoofdklasse Maandag 3de 
Herendubbel 2 50+ 3de klasse Maandag 6de 
Heren 1 17+ 2de klasse  Zaterdag 5de 
Heren 2 17+ 4de klasse Zaterdag 4de 
Heren 3 17+ 5de klasse  Zaterdag 5de 
Herendubbel 17+ 3de klasse Zaterdag 5de 

    
Damesdubbel 1 1ste klasse Donderdagochtend 6de 
Damesdubbel 2 2de klasse Donderdagochtend 3de 
Damesdubbel 3 3de klasse Donderdagochtend 4de 

    
Gemengd 1 6de klasse Zondag 8ste  

 

Helaas hebben wij voor de najaar competitie 2019 geen inschrijvingen mogen ontvangen. Wij 

hopen dat er komend najaar meer animo is, zodat wij ook in de najaar competitie goed 

vertegenwoordigd zijn. De aanvoerders van bovenstaande teams hebben onlangs een email 

ontvangen met de vraag of wij voor komend jaar hun team weer kunnen inschrijven voor de 

voorjaarscompetitie. Wanneer er door de aanvoerders nog niet gereageerd is, willen wij 

jullie vriendelijk verzoeken om dit op korte termijn door te geven, zodat wij de teams 

voor 2020 weer kunnen inschrijven. 

 

Graag willen wij de baan- en kantinecommissie bedanken voor hun inzet voor afgelopen seizoen en 

wij hopen dat we ook komend jaar weer beroep op deze vrijwilligers kunnen doen! 

Met sportieve groet, 

Florian de Wal en Marnix Buter 

VCL 
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Jaarverslag Technische Commissie 2019 

De TC bestaat uit de baan-, wedstrijd- en OGTB-commissie. Deze commissies werden 

vertegenwoordigd door Jaap Aaten, Marnix Buter/Florian de Wal en Kea Reinders. We hebben dit 

jaar alleen in het najaar vergadert. Onderstaand treffen jullie bijgevoegd de jaarverslagen van 

bovengenoemde commissies aan. 

We hebben de gemeente nogmaals benadert voor het snoeien van de achterste coniferenhaag en de 

singel aan de spoorzijde.  

We zijn op dit moment bezig te kijken naar de mogelijkheden het tennispark te verlichten met 

Ledlampen.  

Jaap Aaten 

Jaarverslag Baancommissie 2019 
 
De baancommissie bestaat uit 3 leden: Alex Reinders, Bé Scholte en Jan van Staalduinen. Deze 

heren proberen iedere maandagmorgen naar het tennispark te komen om de banen en het groen 

onderhoud te plegen. 

Jammer was het dat GeertJan Koers aangaf na vele jaren te stoppen met z’n inzet voor de 

baancommissie. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligers dag hebben we afscheid van hem genomen. 

Zaterdag 9 maart hebben we samen met een aantal vrijwilligers het park weer opgeschoond, de 

bovenste laag gravel deels verwijderd en nieuw gravel opgebracht. 14 dagen later konden de lijnen 

pas gelegd worden. Jammer was het dat onze tractor het begaf en Alex met een vervangende 

tractor, met banden met een grof profiel, moest proberen de baan “hard” te krijgen. De banen 

waren keurig op tijd voor de competitie. We kregen veel complimenten van tegenstanders. 

De banen hebben zich tijdens de competitie goed gehouden. Er hoefde geen lijn opnieuw gelegd te 

worden. Bravo Alex en z’n mannen. 

Tijdens ons jaarlijkse toernooi in de 1e week van september waren de weersomstandigheden slecht. 

Het was net of er alleen in Scheemda regen viel. De banen werden er daardoor niet beter op.  

9 november zijn de banen inmiddels weer winterklaar gemaakt en is het park opgeschoond. Met 

dank aan een aantal vrijwilligers Alex, Bé, Anja, Henk L., Henk K., Jan W., Jacob, Marrie en Jaap.  

Verder hoop ik dat er zich nieuwe mensen aanmelden die op de maandagmorgen onze 

baancommissie willen helpen. Bé en Jan zijn niet de jongsten meer en Alex zou graag wat extra 

“handjes” erbij hebben. 

Nogmaals iedereen die mee heeft geholpen met het banen aanleggen/winterklaar maken en 

parkonderhoud, bedankt. Zonder jullie als vrijwilligers kan een vereniging als de onze niet. 

Jaap Aaten 
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Jaarverslag OGTB 2019 

Amerikaans mix toernooi 2 en 3 februari in Winschoter tennishal. Afgelopen jaar hebben er 3 

teams 35+ mee gedaan aan de competitie van de OGTB.  

Team 4 35 + is kampioen geworden. 
Team 5 is als vierde geëindigd 
Team 6 35+ is als tweede geëindigd  
 

De voorjaars- en najaarsvergadering van de OGTB werd bijgewoond door TC Ready. Voor de jeugd 
was er de voorjaarscompetitie in april en mei en zomertoernooi in september. 
Komend winterseizoen is er in de hal in Winschoten een wintercompetitie voor de jeugd. In 

december is het kersttoernooi voor de jeugd 

Kea Reinders 

 

 

 

 

 

Amerikaans Mixtoernooi TC Ready 2020 

Ook volgend jaar houden wij ons traditionele Mixtoernooi in de Winschoter tennishal en wel op 

zaterdag 8 februari 2020 vanaf 19.30 uur. 

Vanaf 19.00 uur gaan we eerst even gezellig koffiedrinken. Tussendoor zullen er net als 

voorgaande jaren enkele hapjes zijn. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.  

Het inschrijfgeld is € 7,50 en je kunt je tot zondag 3 februari via de mail opgeven bij 

jaapaaten@gmail.com   Doen!!!!  
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Beste tennisvrienden, 

 

Namens de OGTB organiseert TC Wijchgelsheim te Schildwolde in februari 

2020 het Amerikaans Mix toernooi. Dit toernooi is toegankelijk voor 

leden van 18 jaar en ouder van verenigingen die zijn aangesloten bij de 

OGTB. 

 

Datum en plaats: 

Het toernooi zal worden gehouden op zaterdag 1 en zondag 2 februari 2020 

in de tennishal in Winschoten aan de Hoorntjesweg. 

 

Speeltijden: 

Na opgave en betaling wordt iedereen persoonlijk geïnformeerd. Gezien 

het aantal banen (3) is er beperkte deelname. Zowel op de zaterdag als 

op de zondag geldt een maximum aantal deelnemers van 24. Volgorde van 

betaling na aanmelden is bepalend. 

Aanvang is om 09.00 uur en einde rond 15.00 uur. 

 

Kosten: 

Het inleggeld bedraagt € 7,50 per persoon per dag. U betaalt dus NIET 

op de dag zelf. Opgaven zonder het bijbehorende bedrag worden niet 

gehonoreerd. Mocht een deelnemer verhinderd zijn op de speeldatum dan 

mag hij of zij een gelijkwaardige vervanger inzetten. 

 

Opgave: 

U kunt zich per e-mail opgeven bij Frits Boven: f.boven@hetnet.nl Men 

geeft zich individueel op. Opgave voor beide dagen is mogelijk. Na 

opgave per mail krijgt u eerst bericht of u mee kunt doen en nadat 

betaling binnen is het officieel. 

Graag in de aanmelding vermelden: naam, welke dag/dagen, speelsterkte in 

de dubbel en van welke vereniging u lid bent. 

De organisatie stelt de mix koppels samen. 

 

U kunt het inleggeld à 7,50 euro per dag overmaken op rekeningnummer 

NL46INGB0002889113 ten name van F. Boven e/o A. Boven-Retsma, onder 

vermelding van Amerikaans Mix Toernooi 2020 en uw naam. 

De sluitingsdatum is 10 januari 2020. 

 

Voor nadere inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met Frits 

Boven, via mail f.boven@hetnet.nl of bellen met 06-51110766 

 

Met groeten namens TC Wijchgelsheim, 

 

Klaas Klimp 

Frits Boven 

 

 

 

mailto:f.boven@hetnet.nl
mailto:f.boven@hetnet.nl
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Verslag jeugdcommissie 

De afgelopen jaren heeft de club veel gedaan om jeugdleden te werven en te stimuleren om te 

blijven tennissen. Dit doen we door de contributie- en lesgelden laag te houden. Ook organiseren 

we verschillende activiteiten om de jeugd te enthousiasmeren voor tennis. Dat heeft ertoe geleid 

dat we inmiddels een leuke groep kinderen hebben die al geruime tijd tennissen. We zijn er trots 

op dat we dit met de club doen, maar we genieten vooral als de jeugdleden zichtbaar plezier 

hebben op de tennisbaan, want dat is waar we het natuurlijk voor doen. Hieronder een korte 

terugblik op het afgelopen tennisjaar. 

De lessen 

Berend Jan Kremer is onze betrokken trainer. Op de vrijdag geeft hij aan twee groepen les. Iedere 

week weer geeft hij vol energie les aan de kinderen. Je merkt dat iedereen er plezier in heeft. Het 

koningsspel aan het einde van de les is iedere week weer het hoogtepunt van de les. Ook de ouders 

die de kinderen brengen en aan de kant zitten, genieten mee van dit alles.  

Schooltennis 

Dit jaar heeft de club weer schooltennis aangeboden aan de leerlingen van de basisscholen in 

Scheemda. Berend Jan verzorgt de lessen. Ook van deze groep is een aantal leerlingen verder 

gegaan met de reguliere lessen. Door schooltennis komen veel leerlingen in aanraking met tennis 

en bovendien krijgen we nieuwe aanwas bij de jeugd.  

OGTB- jeugdcompetitie 

In het voorjaar deden zes kinderen van onze club mee aan de voorjaarscompetitie. We zien steeds 

meer kinderen die meedoen aan de competitie en dat verhoogt naar ons idee het tennisplezier. In 

de kerstvakantie doen nog vijf jeugdleden van onze club mee aan het kersttoernooi. We hopen dat 

er volgend jaar wederom een groot aantal van onze jeugd meedoet aan deze competitie.  

Pannenkoek- en knakworsttoernooi 

6 juli deed een grote groep mee aan het inmiddels wel bekende pannenkoekentoernooi. De jeugd 

wordt ouder en ze gaan steeds beter tennissen en willen ook meer tennissen. Daardoor is er veel 

meer getennist en zijn de spelletjes op de achtergrond geraakt. Het koningsspel en de 

pannenkoeken aan het einde van de ochtend blijven hoe dan ook favoriet. Marrie, onze trouwe 

vrijwilliger, dank voor je hulp en het vele bakken. Ook willen we Anja bedanken voor haar bezoek, 

de foto’s en de verslagen. Maar bovenal willen we de ouders bedanken voor hun bijdrage.  

19 oktober was het knakworsttoernooi. De jeugd was fanatiek aan het tennissen. Het is leuk om te 

zien hoe de kinderen groeien in hun tennis. We hopen iedereen volgend jaar dan ook weer te zien. 

Ondanks dat de banen gesloten zijn, is het tennissen nog niet voorbij bij de jeugd. Dit jaar is het 

ons namelijk ook weer gelukt om in de winter door te kunnen trainen in de hal in Scheemda met 

twee groepen. 

Volgend jaar willen we een actief programma voor de jeugd bij het openingstoernooi organiseren, 

zodat we meteen goed van start kunnen gaan. We kijken dus terug op een succesvol jaar en hopen 

dat we dit volgend jaar kunnen voortzetten.  

Theo Prenger 
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Verslag Kantinecommissie 

De kantinecommissie bestaat uit 5 leden: Tjaaktje, Wil, Thea, Jarl en Marrie 

Het jaar begint voor ons al met de grote schoonmaak in maart. Er waren weer heel wat dames die 

wilden helpen en dan is een grote klus toch snel geklaard. Dank daarvoor.  

Onze schoonmaakhulp Margriet gaf in het voorjaar aan te willen stoppen, omdat haar moeder 

meer hulp nodig had. Zij was 23 jaar bij ons en zorgde er altijd voor dat alles er perfect uitzag. We 

hebben afscheid van haar genomen met een bloemetje.  

Gelukkig vonden we al snel een nieuwe hulp, Beata. Ook zij weet van aanpakken en we zijn dan 

ook erg blij met haar. 

De eerste weken tijdens de competitie was het weer behoorlijk druk, wat natuurlijk leuk is voor de 

clubkas. Behalve op de zaterdag hadden we nu ook een zondag team. Leuk voor de vereniging, 

maar een extra belasting voor de kantinecommissie. De drukste periode dit jaar was het Open 

Toernooi, dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Elke avond veel mensen; niet alleen spelers, 

maar ook heel veel supporters. Samen met mensen uit het bestuur konden we de kantinebezetting 

goed rond krijgen.  

Buiten de competities hebben we nog een aantal activiteiten gehad, die ook voor de kantine het 

nodige werk en inkomsten brachten. Zo waren er 32 deelnemers voor het Senior Plus Toernooi, 12 

dames voor Ladiesday en ook 12 deelnemers voor het HeMaDaDo. Het seizoen hebben we 

afgesloten met een Mixtoernooitje met barbecue.  

De kantinediensten door de leden werden door de meesten keurig gedraaid. Dat is ook echt nodig, 

want met 5 mensen kun je niet elke dag de kantine bemensen. 

Tjaaktje en ik zitten het langst in de kantinecommissie en vinden het tijd worden het stokje over te 

geven aan de jongeren.  

Dus denk erover na, het is leuk om met een paar gelijkgestemden dit op je te nemen.  

Een goed draaiende kantinecommissie is nodig om onze vereniging gezellig te houden.  

Marrie Versluis 
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Redactieverslag 2019 

Ook dit jaar heb ik met veel plezier de nieuwsflits van onze vereniging gemaakt. Er zijn in totaal 8 
verzonden aan ongeveer 110 mailadressen, die gemiddeld door 78 personen bekeken worden.  Wat 
me dit jaar opviel, is dat de mensen meer doorklikken op de linkjes naar de fotocollages en/of 
websites. 
 
Ook de 3 uitnodigingen voor de Open Toss avond, het HeMaDaDo toernooi en afsluitende 
Mixtoernooi zijn gemiddeld door 80 personen bekeken.  
Ik hoop er volgend jaar weer mee door te gaan.  
 
Anja Bosch 
 
Facebook en Instagram  
 
De bezoekersstatistieken van 2019 op een rijtje: 
 

 

TC Ready heeft op Instagram nu 67 volgers en wordt met name gebruikt rond het Open Toernooi. 
 
Rick Molema 
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