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Website: 
www.tcready.nl  
 
 

Voorwoord en introductie 
 
Gelijk na mijn eerste bestuursvergadering van de T.C. Ready werd 
mij gevraagd een voorwoord en een kleine introductie van mijzelf 
te maken. Nu dan, ik ben dus Bert Klein en sinds de afgelopen 
ledenvergadering toegetreden tot het bestuur. Ben pas op “latere” 
leeftijd begonnen met tennissen. Dit na enkele oefenlessen op ons 
park. Daarvoor heb ik altijd gekorfbald bij de plaatselijke K.V. 
Korulos. Dit dus lang volgehouden, maar toen het prestatie korfbal 
werd ingewisseld voor het recreatieve had ik er geen zin meer in en 
zag geen uitdaging meer. Toen dus de overstap gemaakt naar het 
tennis. Heb trouwens tot voor kort nog wel altijd gefloten 
(scheidsrechter) bij het korfbal. Dit op het 1 na hoogste niveau. 
Maar toen ook het reizen hierbij mij tegen begon te staan helemaal 
overgestapt op tennis. Enkele malen deelgenomen aan toernooitjes 
en deelnemer/ speler van ons 6de OGTB-team.  Wat weer eigenlijk 
team 1 is. Probeer verder minimaal 1 keer week op de baan te staan 
met de diverse groepjes waarvan ik deelnemer ben. 
 
Heb ook jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van de 
korfbalclub, eerst als lid later als voorzitter. Ben dus niet helemaal 
nieuw als bestuurder. Maar wel in een hele andere tak van sport. 
Ben gevraagd toe te treden tot het bestuur van de tennisclub en na 
enige bedenktijd dus de knoop doorgehakt en mij aangemeld. Na 
mijn eerste vergadering gemerkt dat het een actief en passievol 
bestuur is waar ik mijn plekje hoop te vinden en mee kan en mag 
denken. De rollen van eenieder zullen verder worden uitgewerkt. 
Maar denk dat het wel goed komt. Tot zover eerst genoeg over mij. 
 
In dit clubblad verder de nodige aandacht voor het 
openingstoernooi op zondag 5 april. Voordat de banen weer 
opengaan eerst nog op zaterdag 14 maart een “werk” dag om alles 
weer netjes te krijgen. Hiervoor worden nog vrijwilligers gezocht. 
Zie elders in dit blad voor tijden etc. 
 
Als het goed is wordt dit een goed tennisjaar. Onze banen worden 
aangelegd door een extern bedrijf (groot onderhoud) en 4 banen 
worden verlicht. Er is dus geen reden niet actief te worden dit jaar. 
Ik hoop u dan ook te zien op ons park en mochten jullie nog vragen 
hebben, dan hoor ik graag. 
 
Bert Klein 
 
 

 

 

 

 

mailto:redactie@tcready.nl
http://www.tcready.nl/
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van T.C. Ready op 27 januari 2020 

Aanwezig: Bert Klein, Marrie Versluis, Tjaaktje Koers, Bram Swam, Johan Twikler, Bé Scholte, 
Anneke Scholte, Alie van de Werk, Mineke Lutjeboer, Berend Jan Kremer, Thea Nieuwhof, Wil 
Twikler, Anja Bosch, Bert Wassing, Jan Derks Kloosterboer, Rense Bosker, Jan Kloosterboer, Erik 
Nap, Edwin Kiewiet, Marnix Buter, Rick Molema, Jarl Heinis, Henk Lutjeboer, Theo Prenger, 
Ramon Klaassens, Bert van de Laan, Jaap Aaten, Alex Reinders en John Buter. 
Afgemeld: Harriët Buter, Andrea Klaassens, Evelien de Jager, Arjen Teuben, Bas Beentje, Jacob 
van de Werk, Florian de Wal, Mikal van de Bulk. 
 
1. Opening 
Ramon Klaassens schorst om 19.45 uur de vergadering op tot 20.00 uur, omdat er minder dan de 
helft van de leden aanwezig is. 
Om 20.00 uur wordt de vergadering geopend en heet Ramon de aanwezigen welkom. 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 januari 2019 
Pagina 1 geen opmerkingen, pagina 2 geen opmerkingen, pagina 3 geen opmerkingen. De notulen 
worden goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt voor het opstellen. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

• De presentielijst wordt rondgedeeld. 

• Afmeldingen worden genoemd. 

• Geen ingekomen stukken ontvangen voor Algemene Ledenvergadering. 
 
4. Jaarverslag 2019 van het bestuur 
Jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslagen 2019 van de diverse commissies 
Jaarverslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
6. Financieel en verslag verenigingsjaar 2019 
Henk Lutjeboer bespreekt de financiële resultaten van 2019. 

• Op de oefenbaan en kantine wordt jaarlijks nog afgeschreven, op de overige zaken niet. 

• Subsidie van de gemeente was iets hoger dan 2018. 

• Onderhoudskosten 2019 waren lager dan die van 2018, in 2018 was er schilder geweest. 

• Kosten voor schooltennis project waren hoger, omdat er geen subsidie meer was. 

• Er is vanuit het toernooi € 856 over gebleven. Hier is de kantineomzet niet in meegenomen. 
Hier zijn verder geen vragen of opmerkingen over. 
 
7. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw kascommissielid 
Rense Bosker neemt het woord. Alles was, net als de voorgaande jaren, keurig op orde en waren 
geen opmerkingen. Rense stelt voor bestuur decharge te verlenen. Decharge wordt verleend en 
Ramon bedankt Rense voor zijn bijdrage en inzet in de afgelopen 3 jaren in deze commissie, 
aangezien Rense voor laatste keer in de kascontrolecommissie heeft gezeten. Bé Scholte geeft aan 
Rense zijn functie te willen overnemen. 
 
8. Begroting voor 2020 
Henk bespreekt kort de begroting voor 2020. Hier zijn vervolgens een paar reacties op: 

• Bé Scholte vraagt of de totalen een volgende keer in een andere kleur kunnen worden 
weergegeven voor de leesbaarheid. 

• Marrie Versluis vraagt of de subsidie van de gemeente alweer is ontvangen voor 2020. Henk 
geeft aan dat dit het geval is. 

• Bé Scholte vraagt waar de kosten voor Ledverlichting worden weergegeven. Henk geeft aan 
dat dit later besproken wordt en niet is meegenomen in de begroting. 
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Verder geen opmerkingen en de begroting wordt goed gekeurd. Ramon bedankt Henk voor het 
opstellen. 
 
9. Leden en contributie 2019 

• Op dit moment zijn er ongeveer 124 leden. Dit blijft dus redelijk stabiel.  

• Op basis van de inflatie wordt voorgesteld om de contributie per senior lid te verhogen met 
€ 2 naar € 86. De contributie van jeugdleden blijft gelijk op € 45.  

Verder geen opmerkingen en de contributieverhoging wordt goedgekeurd. 
 
10. Prijzen in de kantine 2020 
De prijzen van de kantine blijven ongewijzigd t.o.v. 2019. 
 
11. Verkiezing bestuursleden 

• Bert Wassing neemt afscheid van het bestuur. Ramon bedankt Bert voor zijn inzet als 
voorzitter in de afgelopen jaren. Ramon geeft aan dat Jaap Aaten op een later moment 
tijdens de vergadering nog een presentje aan zal bieden. 

• Bert Klein heeft aangegeven op te staan voor een bestuursfunctie en wordt unaniem 
gekozen. 

• Ramon Klaassens en Jaap Aaten zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn 
geen tegenkandidaten en Ramon en Jaap worden herkozen. 

 
12. Aftredende commissieleden 
Rick Molema neemt afscheid van de toernooicommissie. Ramon bedankt Rick voor zijn inzet 
tijdens de afgelopen 2 edities. 
 
13. Presentatie Ledverlichting 
Om te zorgen dat alle leden goed geïnformeerd zijn over Ledverlichting, voordat er wordt gevraagd 
om hierover te stemmen, heeft het bestuur een leverancier van Ledverlichting, 
Sportverlichting.com, bereidt gevonden om hier een presentatie over te geven. Namens 
Sportverlichting.com verzorgen Ramon en Joran de presentatie. De volgende zaken worden 
besproken: 

• Sportverlichting.com is ontstaan uit het verenigingsleven. Sinds 2015 zijn ze 
professioneel hier mee bezig. 

• Ledverlichting is erg populair. Wat hierbij meespeelt is dat de “oude” 
gasontladingslampen niet meer in Europa worden geproduceerd sinds 2015. 

• Sportverlichting.com is een onafhankelijke leverancier die de 3 beste led armaturen 
aanbiedt, waaronder Philips en Lumosa. Philips was de eerste partij met Ledverlichting. 
Hier is een partij als Lumosa vervolgens uit ontstaan. 

• Groot voordeel t.o.v. de gasontladingslampen is het lagere gewicht van de armaturen. 
Dit scheelt per armatuur ongeveer 15 kg. 

• Voor TC Ready is Lumosa als beste geschikte armatuur naar voren gekomen. Dit 
armatuur heeft een betere lichtopbrengst en gelijkmatigheid. Ander groot pluspunt is 
dat de armaturen goed gericht kunnen worden op de banen, om lichtuitstoot tegen te 
gaan. 

• Er wordt gevraagd of de ledarmaturen geplaatst kunnen worden op de bestaande 
lichtboog. Aangegeven wordt dat dit mogelijk zou kunnen zijn, maar dat het hoger 
ophangen zorgt voor een betere verlichting. 

• Andere vraag die wordt is gesteld is hoeveel masten er nodig zijn om 4 banen te kunnen 
verlichten. Aangegeven wordt dat dit met 6 masten kan. Een vervolgvraag is of er met 6 
masten nog steeds per baan de verlichting kan worden ingesteld. Sportverlichting.com 
geeft aan dat dit mogelijk is. Daarnaast kan er nog gevarieerd worden hoe fel je de 
lampen wil laten opstarten. Voor training kan er bijvoorbeeld met minder licht worden 
gespeeld dan bij wedstrijden. De KNLTB hanteert hiervoor verschillende normen, maar 
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genoemd wordt dat het vaak het meest praktische is om het wedstrijdniveau als 
standaard in te stellen. 

• Sportverlichting.com noemt enkele voordelen van Ledverlichting. Het licht is rustiger 
voor de ogen. 

• Er worden vragen gesteld over de garantieperiode. Aangegeven wordt dat er 5 jaar 
garantie wordt gegeven op de armaturen.  

• Een andere vraag is of de oefenbaan ook met de masten verlicht kan worden. Dit zou 
mogelijk zijn, maar is op dit moment niet besproken en meegenomen in een offerte. 

• Er wordt gevraagd of de masten zo geplaatst kunnen worden. Ramon Klaassens licht toe 
dat hierover met de gemeente een gesprek is geweest en het op dit moment zo is dat 
lichtmasten maximaal 10 mtr hoog mogen zijn. Er ligt nu een voorlopig 
bestemmingsplan voor Scheemda ter inzage. Hier is een verzoek ingediend om de 10 mtr 
te verhogen naar 12 mtr. Dit is ook gedaan in Midwolda, en zodoende heeft Nieske 
Meppers, ook samen met Sportverlichting.com, masten kunnen plaatsen van 12 mtr 
hoog. Hiervoor moet nog wel een vergunning worden aangevraagd. Verwachting is dat 
de installatie omstreeks juni kan plaatsvinden. 

• Er wordt gevraagd waar de armaturen worden geproduceerd, aangegeven wordt dat dit 
in China gebeurt. 

• Er wordt gevraagd wat het bestuur gaat doen richting de omwonenden van het 
tennispark. Ramon Klaassens geeft aan dat de gemeente dit ook genoemd heeft als 
aandachtspunt en dat het bestuur voornemens is om de directe omwonenden uit te 
nodigen voor een informatieavond en eventueel een bezoek aan Nieske Meppers. Reactie 
is dat men zich afvraagt of er hiermee niet juist bezwaren gaan komen.  

• Er wordt gevraagd naar het onderhoud. Sportverlichting.com geeft aan dat zij het 
onderhoud doen. Vanwege de hoogte van de masten kan dit ook niet door vrijwilligers 
gedaan worden. Bij storingen kan Sportverlichting.com snel ter plaatse zijn, maar 
meestal betreft het een zekering en kan er gewoon doorgespeeld worden. 

• Gevraagd wordt naar de installatietijd. Sportverlichting.com geeft aan ongeveer 1 week 
nodig te hebben voor het verwijderen van de huidige verlichting en het plaatsen en 
aansluiten van de nieuwe verlichting. 

Verder zijn er geen vragen voor Ramon en Joran van Sportverlichting.com. Ramon bedankt beide 
heren voor hun presentatie en aanwezigheid. 
 
14. Voorstel aanschaf Ledverlichting 
Ramon geeft een korte presentatie over het plan van TC Ready om Ledverlichting aan te schaffen. 
In hoofdlijnen betekent de aanschaf van Ledverlichting voor 4 banen voor TC Ready het volgende: 

• Offerte van Sportverlichting.com voor alles is ongeveer € 37.500 

• Er is een landelijke subsidieregeling van 30%, dit betekent € 11.250 

• Er wordt een aanvraag gedaan bij Leader voor 40% van de totale investering, zonder 
subsidie. Dit komt neer op een bedrag van € 15.000 

• De uiteindelijke investering voor TC Ready komt dan neer op € 11.250 
 
15. Stemming aanschaf Ledverlichting 
De ledenvergadering stemt unaniem voor de aanschaf van Ledverlichting. 
 
16. Rondvraag 

• Erik Nap geeft aan dat op basis van de huidige financiële situatie van de vereniging er 
wellicht ook ruimte is om te overwegen om nieuwe banen aan te schaffen. Is dat gebeurd? 
Ramon legt kort uit dat hier wel naar gekeken is, maar omdat de banen de laatste jaren erg 
goed bespeelbaar waren en dit erg duur is, is besloten om dit eerst niet te doen en eerst te 
focussen op Ledverlichting. Jaap vult aan dat er wel contact is geweest met een partij voor 
groot onderhoud van de banen. Dit kost ongeveer € 6.000. Een volledige renovatie van de 
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banen zou neer komen op een investering van € 50.000 - € 60.000. Groot onderhoud ligt 
dan ook in de planning voor waarschijnlijk dit jaar.  

• Jan Kloosterboer vraagt hoe het zit met de trainingen voor de jeugd. Er zijn wisselende 
geluiden onder de ouders qua tevredenheid. Ramon geeft aan dat er een overleg gepland 
wordt met de ouders om dit te bespreken. Dit overleg zal voor het nieuwe tennisseizoen 
plaats vinden. 

• Rick Molema vraagt wat nu het plan is met de omwonenden bij de aanschaf van de 
Ledverlichting. Besloten wordt om de omwonenden niet apart te benaderen en informeren 
en gewoon het vergunningstraject in te gaan. 

• Jaap Aaten noemt dat zaterdag 8 februari het jaarlijkse Amerikaanse mixtoernooi plaats 
vindt. 

• Erik Nap doet een oproep voor commissieleden. Men voelt vaak een drempel voor een 
commissie of bestuur. Het werkt vaak goed om mensen gewoon rechtstreeks te benaderen 
om ergens mee te helpen, dan zijn mensen vaak wel bereidt. 

• Alex Reinders geeft aan dat Kea had geopperd om het tennispark rookvrij te gaan maken. 
Ramon stelt voor dat het bestuur dit de eerstvolgende bestuursvergadering gaat bespreken. 
Mocht het bestuur er niet uitkomen, dan zal dit worden voorgelegd aan de leden op de 
ledenvergadering van 2021. 

• Henk Lutjeboer noemt de deelname van TC Ready aan de Grote Clubactie van afgelopen 
november 2019. Nu weinig resultaat, maar hier liggen wel kansen. 

• Ramon noemt de zaterdagen in maart die gepland staan als klusdagen om het park en de 
banen klaar te maken voor het nieuwe seizoen. 

• Ramon noemt de deelname van TC Ready aan de feestweek van Scheemda in het kader van 
75 jaar bevrijding. 

• Jaap Aaten bedankt Bert Wassing voor zijn bestuursfunctie en biedt hem namens de 
vereniging een presentje aan. 

• Bert van de Laan bedankt het bestuur en alle aanwezigen voor hun inzet. 
 
17. Sluiting van de vergadering. 
Ramon sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en drankje aan de bar. 
 

 
 
Beste leden van TC Ready, 
 
Alle sportclubs sluiten t/m 6 april de 
deuren, waardoor er ook bij TC Ready in de komende periode geen activiteiten zullen 
plaatsvinden. Dit betekent in ieder geval dat de eerste speelronde  
(4, 5 en 6 april) van de voorjaarscompetitie niet door zal gaan. Wij zullen de 
berichtgeving nauwlettend in de gaten houden en jullie op de hoogte 
houden. 
In onderstaande link de update van de KNLTB. 
 
https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/ 
 
Hopende jullie voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Het bestuur van TC Ready 

 

 
 
  

https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/
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Rookverbod op het tennispark van TC Ready 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er gesproken over een algeheel rookverbod op het 
tennispark van TC Ready. Afgesproken is dat het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering 
hier een beslissing over zou nemen. Uitkomst is dat er per 1 maart 2020 een algeheel rookverbod 
geldt voor het gehele tennispark van TC Ready.  
 
Buiten het park zal gekeken worden naar een geschikte plaats voor een rookpaal, zodat daar 
gerookt kan worden zonder dat dit overlast veroorzaakt. Het bestuur zal er zorg voor dragen dat dit 
rookverbod duidelijk zichtbaar wordt gemaakt op het tennispark. We hopen dat het tennispark zo 
voor iedereen weer een beetje aangenamer wordt. Voor vragen of opmerkingen over dit 
rookverbod kan contact worden opgenomen met het bestuur. 
 

Overzicht activiteiten senioren in 2020 

onder voorbehoud i.v.m. de corona ontwikkelingen 

onbekend Opening tennisbanen om 13.00 uur met toss middag, hapje 

en drankje  

onbekend Start competitie voor zaterdag, zondag, maandag, donderdag 

en vrijdag 

onbekend 9.30 uur start tennis voor dames en elke volgende woensdag 

Meer informatie op pagina … 

onbekend 19.00 uur start toss avond en elke volgende donderdag 

Meer informatie op pagina… 

31 juli Seniorplus Event voor alle 50+ van district 

Groningen/Drenthe, zie info op pagina … 

31-08 t/m 06-09 Open Toernooi 

2 september Lady’s Day 

17 september  HeMaDaDo toernooi 

4 oktober Amerikaans Mix toernooi 
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Uitleg Blauw, rood, oranje en groen tennis voor de jeugd 

Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen. Daardoor leren ze het spel razendsnel 

spelen. Vier kleuren brengen hun vooruitgang in kaart: blauw, rood, oranje en groen. Bij iedere kleur horen andere 

leeftijden, baangroottes en balsoorten. 

 

  

Blauw 

Speciaal voor de jongste jeugd is er Tenniskids Blauw. In deze eerste fase maken kinderen van 4 tot 6 jaar kennis met 

het tennisspel en de vereniging, waarbij plezier centraal staat. Met verschillende eenvoudige en speelse oefeningen 

ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden. De oefeningen, zoals tikspelletjes en balspelletjes 

met en zonder racket, zijn volledig afgestemd op de leeftijd van het kind. Daarbij zijn er vier verschillende thema’s 

ontwikkeld in de belevingswereld van het kind; dierentuin, ridders & prinsessen, circus en op vakantie. Na afloop 

ontvangen de kinderen een diploma.  

Rood 

In Tenniskids Rood maken kinderen van 6 t/m 9 jaar verder kennis met het tennisspel. Ze leren de basisvaardigheden 

op het gebied van bewegen en coördinatie. Kinderen van 8 en 9 jaar kunnen in rood of oranje spelen, de trainer 

adviseert of een kind qua niveau eerder of langer in een kleur speelt. Kinderen die tennissen in rood maken kennis 

met leuke activiteiten en spelen korte wedstrijden in de Tenniskids competitie: de Rode competitie. Daarnaast 

kunnen zij meedoen aan korte toernooitjes, vaak van een dag of dagdeel. Er wordt in rood gespeeld met een zachte 

rode bal op een minibaan (6x12 meter). Het racket is tussen de 43 en 58 cm. 

 

Oranje 

In de volgende fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kinderen (8 t/m 11 jaar oud) 

leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan. Er wordt 

gespeeld op een driekwartbaan (een volledige baan die in de lengte is ingekort tot 18 meter). Er wordt gespeeld met 

een bal die geschikt is voor het spelen op een driekwartbaan (zachter en lichter dan een gele tennisbal). Het racket is 

tussen de 56 en 63,5 cm.  

  

https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/tenniskids-blauw/
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/kia-tenniskids-competitie/
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/toernooitjes-open-toernooien/
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De wedstrijden worden steeds langer en in deze fase kunnen kinderen deelnemen aan de Tenniskids 

competitie Oranje competitie. Ook kunnen kinderen in oranje meedoen aan toernooitjes, dit zijn meestal 

eendaagse toernooitjes. 

 

Groen 

Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10 t/m 12 jaar oud. Kinderen in deze 

leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te bestrijken. Er wordt dan ook op een 'hele baan’ getennist. Bij de 

dubbels wordt er gespeeld in het dubbelveld, dus inclusief de tramrails. Technieken, tactieken en atletisch 

vaardigheden worden in deze fase verder ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden 

spelen speelt een steeds belangrijkere rol. De Tenniskids competitie die bij deze fase hoort is de Groene competitie. 

De groene toernooitjes die worden georganiseerd zijn vaak over meerdere dagen verspreid zijn. Tevens zijn 

groene toernooitjes soms gekoppeld aan een open jeugdtoernooi. Er wordt in groen gespeeld met een langzame 

groene bal die geschikt is voor tennis op een hele baan en met een racket dat tussen de 63,5 en 66 cm lang is. 

 

Geel 

Na groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende gele bal. Ze beheersen de 

juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen. De kinderen in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar kunnen dan ook 

mee gaan doen aan de KNLTB jeugdcompetitie in het voor- en najaar.  

De kinderen van onze club doen meestal mee aan de Voorjaarscompetitie.  

 

  

https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/kia-tenniskids-competitie/
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/toernooitjes-open-toernooien/
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/kia-tenniskids-competitie/
https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wedstrijdaanbod/toernooitjes-open-toernooien/
https://knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/jeugdcompetitie/
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Schooltennis voor basisschoolleerlingen 

Ook dit jaar krijgen de leerlingen van alle basisscholen in Scheemda 3 tennislessen aangeboden 
tijdens de gym uren. Berend Jan Kremer zal deze lessen weer verzorgen. 
Voor de afsluitende les op onbekend komen zij allemaal naar de tennisbaan voor een tennis- en 
spellendag. 
 
Daarna kunnen de kinderen lid worden en tennisles krijgen tegen een gereduceerd tarief.  
Op die manier hopen we dat, net als vorig jaar, weer meer jeugdleden te kunnen begroeten. 
Behalve de lessen zullen dan allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd, zoals een 
pannenkoekentoernooitje en spelletjesdagen.  
 

 
Klusdagen 
 

Een aantal zaterdagen in maart zijn er klusdagen gepland. Hier hopen we met zoveel mogelijk 

vrijwilligers alle resterende onderhoudswerkzaamheden op het park aanpakken. De banen worden 

dit jaar voor ons aangelegd. Voor wie mee wil helpen, graag om 9.00 uur aanwezig zijn. Voor meer 

informatie kun je bij Jaap Aaten terecht, tel. 591654, jaapaaten@gmail.com  

 

 

mailto:jaapaaten@gmail.com
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Tennislessen 2020 
 

Ook dit jaar worden er weer tennislessen aangeboden bij TC Ready vanaf onbekend. Zoals jullie 
gewend zijn worden de lessen verzorgd door Berend Jan Kremer.  
 
De seniorlessen vinden niet op ons park plaats, maar bij verenigingen in de buurt o.a. in Oude 
Pekela.  
De juniorlessen vinden plaats op vrijdagmiddag. 
 
Junioren 
12 lessen + contributie 2019 € 45 p.p. 
 
Voorafgaand aan de lessen zal er met iedereen die zich heeft aangemeld worden overlegd over de 
wensen en groepsindeling van de lessen.  
 
Wil je meer informatie over de tennislessen of wil je je aanmelden, neem dan contact op met 
Ramon Klaassens via secretaris@tcready.nl of 06 22 31 18 93. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@tcready.nl
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Woensdagmorgen: tennis voor dames  

 
Evenals voorgaande jaren gaan we op woensdag ?? weer van start met tennis voor dames. 
We beginnen tegen 9.30 uur, rond 10.30 uur drinken we koffie en daarna tennissen we door tot 
11.30 uur.  
Dus dames, reserveer de woensdagmorgen in je agenda… 
 
 

 
 
Donderdagavond: toss avond 
 
Elke donderdagavond vanaf ?? is er een toss avond. Vanaf 19.00 uur kan iedereen naar de baan 
komen, ongeacht het niveau. Dus ook voor de beginnende spelers is dit een mooie kans om te 
oefenen en andere leden van de vereniging te leren kennen. 
 
Neem ook gerust je vriend/-in, buurvrouw/-man, kennis mee, zodat zij ook kennis kunnen maken 
met onze club. 
 
Tegen 20.00 uur drinken we koffie/thee en daarna spelen we nog wat partijtjes. Na afloop is het 
altijd gezellig om met elkaar nog wat te drinken.  
 

Ook dit jaar zullen we proberen een Bitterballenracket avond te organiseren, wanneer: verrassing! 
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Oproep commissieleden en vrijwilligers 
 
Om de tennisvereniging draaiende te houden, hebben we een aantal commissies, zoals de 
baancommissie, kantinecommissie, redactiecommissie, toernooicommissie, sponsorcommissie, 
etc. Voor deze commissies en voor vrijwilligers in het algemeen die zo nu en dan een handje willen 
helpen, willen we vragen zich te melden bij het bestuur. Op deze manier hopen we dat we alle 
zaken goed kunnen verdelen, waardoor het voor iedereen leuk blijft om te doen. Heb je vragen of 
wil je je aanmelden, geef dit dan gerust door via bestuur@tcready.nl of bij 1 van de bestuursleden 
of huidige commissieleden. Bedankt! 
 
 

 
 

 
Feestweek Scheemda 2020 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is genoemd dat TC Ready betrokken is bij de organisatie 
van de feestweek in Scheemda in het kader van 75 jaar bevrijding van Nederland.  
Na vele gesprekken met de organisatie is besloten om de organisatie dit jaar volledig in handen te 
laten van de mensen die de afgelopen jaren de feestelijkheden op 5 mei hebben georganiseerd. 
Vanaf volgend jaar zal de organisatie over gaan naar de ondernemersvereniging in samenwerking 
met de verenigingen, waaronder TC Ready.  
 
De feestweek dit jaar wordt gehouden van 27 april tot en met 5 mei en zal grotendeels plaatsvinden 
in het centrum van Scheemda 
 

 
Automatisch betalen van contributie, lesgeld en competitiebijdrage 
 
Het is mogelijk om voor het betalen van contributie, lessen en competitiebijdrage een machtiging 

af te geven voor automatische incasso. 

De bedragen kunnen dan in 1 of 2 termijn(en) worden betaald. 

Voor meer informatie of als u een machtiging wilt aanvragen, neem dan contact op met 

penningmeester@tcready.nl 

  

mailto:bestuur@tcready.nl
mailto:penningmeester@tcready.nl


Readystof maart 2020 – pagina 20 
 

Ledverlichting voor TC Ready 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er unaniem voor gestemd om in 2020 over te gaan tot 
de investering van Ledverlichting voor 4 banen. Deze verlichting vervangt dan de huidige 
verlichting. De planning is dat de installatie in de zomer (juni/juli) plaats gaat vinden.  
 
Er is gekozen voor de leverancier Sportverlichting.com. Zij hebben tijdens de ALV een uitvoerige 
presentatie gehouden over Ledverlichting en de mogelijkheden hiervan voor TC Ready. Meer 
informatie hierover is te vinden in het verslag van de ALV en op verzoek kan de gehouden 
presentatie van Sportverlichting.com worden toegestuurd. Hiervoor kan contact worden 
opgenomen met Ramon Klaassens, secretaris@tcready.nl. 
 
Met 6 masten van 12 meter hoog en armaturen van het merk Lumosa hoopt TC Ready goed 
voorbereid te zijn op de toekomst. Dit betekent dat er dan tijdens het tennisseizoen op 4 banen 
gespeeld kan worden. Dit brengt grote voordelen met zich mee als we kijken naar activiteiten zoals 
het tennistoernooi. 
 
Op dit moment is het bestuur in gesprek met de gemeente over de benodigde vergunning en met 
Leader Oost-Groningen voor de mogelijkheden van een financiële bijdrage. Het bestuur zal alle 
leden op de hoogte houden van deze ontwikkelingen en op het moment dat definitief bekend is 
wanneer de installatie zal plaats vinden zal het bestuur alle leden hierover informeren. Voor 
vragen of opmerkingen over de aanschaf van Ledverlichting kan er contact opgenomen worden 
met het bestuur. 
  

mailto:secretaris@tcready.nl
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Indeling voorjaarscompetitie 2020 

Heren zaterdag 1 
2e klasse, afd. 40 

Heren zaterdag 2 
4e klasse, afd. 51 

Heren zaterdag 3 
5e klasse, afd. 46 

Bert Wassing  Rick Molema  Florian de Wal 
Erik Smits Jan Kloosterboer Michel Schoofs 
Ferdy Frikken Mikal van de Bulk Joost Thomas 
Rense Bosker Marnix Buter Edwin Kiewiet 
Willem van der Laan Jeroen Keitz Jan Derks Kloosterboer 
 Ramon Klaassens Aron Shaftenaar 
   
 Dames vrijdagavond 

Dubbel, 4e klasse, afd. 68 

Algemene reserves 

 Harriët Buter Erik Nap 
 Evelien de Jager Wim Maathuis 
 Angelique Nieland Henk Kloosterboer 
 Diana Kiewiet Theo Prenger 
 Anja Bosch Alex Reinders 
  Jaap Aaten 

 

Zondag mix 
7e klasse, afd. 9 

Heren 1 maandag 50+ 
Dubbel, hoofdklasse, afd. 1 

Heren 2 maandag 50+ 
Dubbel, 3e klasse, afd. 1 

Quirijn Oord Jaap Aaten Jacob van der Werk 
Lennart Korteweg Henk Kloosterboer Jaap Wagena 
Jeroen Aanen Alex Reinders Geert Jan Koers 
Margot Waalkens Jan Wolters Johan Twikler 
Carlijn Bos John Buter Gerardus Hagenus 
 Wim Maathuis  
 Menno Post   

   
Donderdag dames 1 

Dubbel, 1e klasse, afd. 9 
Donderdag dames 2 

Dubbel, 2e klasse, afd. 22 
 

Harma Jager Agaath Lula  
Jannie Hartman Albertje Bosker  
Lammie Maathuis Akkie Doornbos  
Kea Reinders Ida de Vries  
 Alie van der Werk  
 Lies Zwiers  
 

OGTB-teams 2020  
 

 
 
 

 

Team 4 Team 5 Team 6 
Thea Nieuwhof Bé Scholte Theo Prenger 
Janke Hillenga Jacob van de Werk Bert Klein 
Jarl Heinis Anneke Scholte Alex Reinders 
Henk Lutjeboer Detty Hofstee Zwanie Plat 
 Bert van der Laan Kea Reinders 
 Mineke Lutjeboer Jaap Aaten 

 

O  
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Kantinerooster 2020 (onbekend wanneer deze ingaat i.v.m. Corona) 
 
In onderstaande tabel treft u het kantinerooster voor het komend seizoen aan. 
We gaan er van uit dat elk senior lid eenmaal per jaar kantinedienst doet. 
Kantinedienst is op maandagavond t/m donderdagavond en tijdens de competitie op 
vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagmorgen. 
 
Verdere uitleg en instructie ontvangt u van de weekleiding voorafgaand aan de kantinedienst 
(naam en telefoonnummer van de weekleiding staan bij de week vermeld). 
De weekleiding zal u enkele weken voor de dienst bellen. Wanneer u zelf een voorkeur heeft voor 
een bepaalde dag, dan kunt u het beste zo spoedig mogelijk contact opnemen met de weekleiding 
om deze dag vast te leggen. Ook in geval dat u per se niet kunt in een bepaalde week, vragen wij u 
contact op te nemen met de weekleiding. 
Er kan dan een afspraak gemaakt worden voor een andere week.  
Iemand die nog geen dienst gedraaid heeft, komt op een reservelijst en kan ook ingedeeld worden 
tijdens de najaars competitie of open toernooi. 
 

 

Week 18         Jarl Heinis   Week 19       Tjaaktje Koers  

27 april t/m 3 mei     592556  4 mei t/m 10 mei  591670 

Edwin Kiewiet                        591500  Wim Maathuis 592714 

Dries Griever     591318  Albertje Bosker 413373 

Hans Slootman 433224  Lammie Maathuis 592714 

Lies Zwiers  591909  Evelien de Jager 0628276034 

   Geertjan Koers 591058 

 

 

 

  

Week 14                                 Tjaaktje Koers  Week 15 Marrie Versluis 

30 maart t/m 5 april 591670  6 april t /m 12 april   593909 

Betty Brinkman 592496  Mikal v.d. Bulk 0627065331 

Jaco van der Werk             591830  Harma Jager 424845 

Henk  Kloosterboer 412797  Andrea Klaassens 0612861550 

Theo Prenger 593299  Jaap Wagena 592908 

Michel Schoofs 0625350463  Bert Klein 592899 

Aito Doornbos 591406  Alie van der Werk 591830 

     

Week 16 Thea Nieuwhof   Week 17 Wil Twikler 

13 april t/m 19 april    593340  20 april t/m 26 april    591360 

Quirijn Oord 0618420454  Johan Twikler 591360 

Zwany Plat 593351  Menso Takens 593308 

Kea Reinders 592679  Anja Bosch 592914 

Harry Haken 413507  Harry Holt 592317 

Henk Lutjeboer 592280  Jan Kloosterboer 591528 
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Week 20        

 
Marrie Versluis  

 
Week 21          

 
         Thea Nieuwhof  

11 mei t/m 17 mei    593909  18 mei t/m 24 mei    593340 

Agaath Lula 413563  Alex Reinders 592679 

Bert van der Laan 591733  Janke Hellinga 424950 

Detty Hofstee 592444  Bé Scholte 591714 

Flip Daanje 593004  Reinie Boven 412961 

Rense Bosker 432732  Ida de Vries 593159 

Florian de Wal 0646898244  Bas Beentje  594486 

     

Week 22 Wil Twikler   Week 23 Jarl Heinis 

25 mei t/m 31 mei   591360  1 juni t/m 7 juni     592556 

Otto Bos 618852  Jennifer Hsu 591097 

Goos Boven 412961  Bert Wassing 0612892623 

Ina Kolk 592492  Leen Jager 424845 

Agnes Frikken 591914  Janny Hartman 591509 

     

     

Week 24        Tjaaktje Koers   Week 25          Marrie Versluis  

8 juni t/m 14 juni   591670  15 juni t/m 21 juni 593909 

Joost Thomas 0620357007  Jeroen Keitz 0653317952 

Erik Monnikhof 591097  Jan D Kloosterboer 412797 

Fester Possel 593191  Pieter Rookmaker 594242 

Rita Daanje 593004  Jan Wolters 424950 

Carleen Bos 618852    

 
 

 
 

  

Week 26      Thea Nieuwhof  Week 27 Wil Twikler 
22 juni t/m 28 juni                  593340  29 juni t/m 5 juli 591360 

Ida de Vries 593159  Marnix Buter 0628068475 

Jaap Spelde 593287  Mineke Lutjeboer 592280 

Anneke Scholte 591714  Rick Molema 0655544505 

Menno Post 592114  Siemie Hut 0596           542568 

     

 
Oproep nieuwe kantinecommissieleden.  
 
Wie wil de kantinecommissie komen versterken?  
 
Tjaaktje en ik vinden het tijd worden het stokje over te geven aan de jongere 
leden van onze vereniging. We hebben het heel wat jaren met veel plezier gedaan.  
Maar het wordt nu tijd voor anderen. Wie wil?  

Neem contact op met Marrie Versluis, marrieversluis@hotmail.com   
  

mailto:marrieversluis@hotmail.com
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Handleiding Bardienst        
 

- < 18 verkopen wij geen alcohol! 
- Vanaf 31-03-2019 kan er gepind worden 
- Kas niet onbeheerd in de keuken laten staan 
- Kaartenbak opbergen in de keuken 
- Aan het einde v/d avond kas tellen en noteren op weekbriefje, ongeveer 20 tot 30 euro in de 

kas laten. Het papiergeld dat over is in een zakje doen en samen met de sleutels brengen 
naar degene die de weekdienst heeft, tenzij anders afgesproken met de weekdienst 

- Alleen het gastteam krijgt de 1e consumptie gratis 
- Bier, frisdrank, koffie, thee en koffiemelk etc. aanvullen tijdens je dienst 
- Voordat je een nieuwe fles wijn of pak koffiemelk opent, eerst goed kijken of er nog een 

aangebroken fles of pak in de koelkasten staat 
- Tussen de bedrijven door: bloemen water geven, zowel binnen als buiten 
- Het gebruikte materiaal schoonmaken 
- Druiprek van de glazen moet elke dag schoongemaakt worden 
- Instructie voor pinautomaat ligt bij het pinapparaat 
 

Bij het verlaten van de kantine controleren of alle deuren gesloten zijn (nooddeur en deuren 

kleedkamers ook) en of de verlichting uit is.  

 

DE GROTE SCHOONMAAK! 

De kantinecommissie heeft de grote voorjaarsschoonmaak van de kantine, keuken en de 

kleedkamers gepland op donderdag 22 maart a.s. Hiervoor zullen we enige dames benaderen. 
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Senior Plus Toernooi voor uw leden van 50 jaar en ouder! 
 
Heeft u zin in een gezellig tennistoernooi tegen senioren van andere verenigingen? De commissie 
Tennisstimulering van de KNLTB organiseert het voor u! Op vrijdag in de provincie Groningen en 
op maandag in Drenthe.  
De toernooitjes zijn van 10.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. Tussen de middag wordt voor een lunch 
gezorgd. Het inschrijfgeld is € 8,- (inclusief koffie en lunch) 
 
De toernooien zijn voor de KNLTB leden van 50 jaar en ouder. Ze hebben een recreatieve 
doelstelling, daarom houden we met de indeling rekening met uw speelsterkte. De wedstrijden 
bestaan uit dubbel- en mixpartijen met wisselende partners.  
 
U kunt zich aanmelden bij onze contactpersoon Marrie Versluis of per mail 
marrieversluis@hotmail.com of direct bij de inschrijving van het betreffende toernooi.  
Uiterlijk een week voor de speeldatum opgeven. Maar beter eerder, want veel toernooien zitten al 
snel vol.  
Ook onze vereniging organiseert dit jaar weer één van de toernooien en wel op vrijdag 31 juli.  
Een leuke gelegenheid om op eigen park tegen anderen uit de provincie te spelen.  
Dus ……….DOE MEE !!!!! 
 
De data van de verschillende toernooien in Groningen vindt u op de volgende pagina en ook op de 
site van de knltb.nl, tennissers, veteranentennis, senior-plus, Groningen-Drenthe. 
 

  

mailto:marrieversluis@hotmail.com
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Overzicht Senior Plus toernooien provincie Groninge start vanaf 10.00 uur 
 

Datum en 
tijd  

Vereniging Contactpersoon Plaats Inschrijven via 

17-04-2020 LTC De 
Kalkwijck 

Luppo Imminga Hoogezand imminga@home.nl 

24-04-2020 LTC Nohn Sjoert de Ruijter Sappemeer sjoertderuijter@gmail.com 
01-05-2020 MTC 

Musselkanaal 
Ria Westerman Musselkanaal riawesterman@outlook.com 

08-05-2020 TSH Haren Stien de Veij 
Mestdagh 

Haren emdeveijmestdagh@home.nl 

15-05-2020 STB Stadskanaal Harry Kruize Stadskanaal hkgkr@gmail.com 
22-05-2020 TV Hefshuizen Johannes Beukema Uithuizen j.a.beuk@kpnmail.nl 
29-05-2020 TC Odivia Karel Dekker Blijham kareldekker@ziggo.nl 
05-06-2020 LTC Sla Raak Martin Deiman  Winschoten recom@slaraak.com 
19-06-2020 TC Leo Beno Kamps Loppersum benokamps@gmail.com 
26-06-2020 TV Siddeburen Derk Smedes Siddeburen zwaluw20@gmail.com 
03-07-2020 LTC Amor Stef Arends Beerta stofferarends@home.nl 
17-07-2020 GLTV Cream 

Crackers 
Ans Hagenaars Groningen ans.hagenaars@ziggo.nl 

17-07-2020 TATC Ter Apel Wessel Bartelds Ter Apel wessel.bartelds@xs4all.nl 
24-07-2020 LTC Aloe Dina Hartman Zuidbroek dinahartman@hotmail.com 
31-07-2020 TC Ready Marrie Versluis Scheemda marrieversluis@hotmail.com 
07-08-2020 TC Delfzijl Bert Bronsema Delfzijl bertbronsema@hotmail.com 
14-08-2020 LTC Bad 

Nieuweschans 
Hendrik Arends Bad 

Nieuweschans 
hendrikarends@gmail.com 

21-08-2020 TC Nieuwe 
Pekela 

Arnold Niessen Nieuwe 
Pekela 

arnoldniessen@tele2.nl 

28-08-2020 TV Siddeburen Derk Smedes Siddeburen zwaluw20@gmail.com 
04-09-2020 MTC 

Musselkanaal 
Ria Westerman Musselkanaal riawesterman@outlook.omc 

11-09-2020  TC Muntendam Thijs van Poelgeest  Muntendam mvanpoelgeest@hetnet.nl  
18-09-2020 LTC de 

Kalkwijck 
Luppo Imminga Hoogezand imminga@home.nl 

25-09-2020 SV Clias  Tina Eisses Wildervank tina.eisses@netvisit.nl 
06-11-2020 TC Muntendam Thijs van Poelgeest Muntendam mvanpoelgeest@hetnet.nl 
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Baanreglement Tennisvereniging TC Ready 

 
Binnen onze vereniging gelden regels en afspraken die er voor zijn om alle leden op basis van 
gelijkwaardigheid in staat te stellen van de tennisbanen van TC Ready gebruik te maken. 
De “gouden regel” van het baanreglement, ingaande 2013 
Bij het toepassen van het baanreglement staat sportiviteit voorop! 
 
Sinds 2018 maken we geen gebruik meer van klokbanen met afhangsysteem.  
 
De volgende regels gelden nog steeds: 
 

- De speeltijd bedraagt bij enkel- of dubbelspel 30 minuten 
- Als men van baan verandert, moet men 15 minuten wachten 
- Tijdens de tennislessen of competitiespelen kan men niet op de banen spelen die hiervoor 

gebruikt worden 
 

     


