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Commissies 
Technische commissie 
Voorzitter: 
Jaap Aaten (591654) 
 
Wedstrijdcommissie 
Florian de Wal (06-46892445) 
Kea Reinders (592679) OGTB 35+ 
 
Baancommissie 
Alex Reinders (592679) 
Bé Scholte (591714) 
Henk Lutjeboer 
Harrie Holt 
 
Kantinecommissie 
Marrie Versluis (593909) 
Jarl Heinis (592556) 
Heleen Lukens 
Lidian Bruining van den Berg 
 
Redactie/PR Commissie 
Anja Bosch (592914) 
Henk Lutjeboer 
 
Toernooicommissie 
Jaap Aaten 
Willem Huisman 
Bert Wassing 
Florian de Wal 
Ramon Klaassens 
Joost Thomas 
 
Clubhuis 
“In ’t Zijspoor” 
Plantsoenlaan 27a, Scheemda  
0597 - 853519 
 
Bankrelatie 
Rabobank 
NL46RABO035.77.05.351 
RegioBank 
NL90RBRB8835 0483 46 
 
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  
 
 

Het jaar loopt alweer bijna ten einde, Sinterklaas is weer in Spanje en overal zien 
we de versierde kerstbomen en de oliebollenkramen staan. 
Oude tennisjaar dus voorbij en het nieuwe staat op het punt van beginnen. Het 
komend jaar zal in het teken staan van “ons” honderdjarig bestaan. We kunnen 
zo’n mijlpaal natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een speciale 
jubileumcommissie is druk bezig met de laatste voorbereidingen om het 
jubileumjaar tot een succes te maken. 
 
Er staan het komend jaar dan ook diverse festiviteiten gepland. Gezellige 
avonden uiteenlopend van een klaverjas- en sjoelavond, een bridgeavond en een 
pub quiz.  Maar ook een demonstratiemiddag van enkele A-spelers met 
aansluitend muziek en natuurlijk een hapje en drankje. 
 
We willen ook proberen ons jaarlijks toernooi iets meer glans en hopelijk 
hierdoor meerdere deelnemers, te gaan geven. Ook staat een ouder- en 
kindtoernooi op het programma, met aansluitend een gezamenlijke brunch voor 
de deelnemers. En natuurlijk mag een feestavond met een barbecue niet 
ontbreken om het eeuwfeest compleet te maken. Genoeg om naar uit te kijken en 
om deel aan te nemen lijkt mij. Zodra alle datums concreet zijn zal dit worden 
gecommuniceerd.  Wellicht al enkele data elders in deze Ready stof.  
 
Zonder de concrete data te noemen ziet het jaar er ongeveer zo uit:  
April – Bridgeavond 
Mei – A spelers demonstratiewedstrijd met muziek en hapje en drankje 
Juni – ouder- en kindtoernooi 
Juli – pub quiz avond 
September – (groot?) toernooi 
23 september Feestavond plus barbecue! 
Oktober klaverjas/ sjoelavond 
 
Alles onder voorbehoud van de exacte datum, welke door de commissies bekend 
gemaakt worden. 
 
Wat al wel vaststaat is dat we op 17 maart eerst onze vrijwilligers even in het 
zonnetje willen zetten. We organiseren dan voor onze vrijwilligers een buffet in 
onze kantine. Hetgeen de afgelopen jaren niet kon plaats vinden door corona. 
We “trappen“ dus ons jubileumjaar af met onze vrijwilligers die aandacht te 
schenken die ze verdienen. Zonder deze vrijwilligers geen vereniging. We zijn 
dan ook constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers die onze vereniging willen 
helpen en versterken. Of het nu op bestuur gebied is, als jeugdcoördinator, als 
kantinecommissie of baancommissie gebied is. Of wat dan ook, voor vast of 
incidenteel. Vele handen maken licht werk, is dan de term die gebruikt wordt. 
Hetgeen ook echt zo is en werkt. Dus kom maar op met jullie aanmeldingen!  
 
Willen we nog eens honderd jaar bestaan zal “fris en nieuw “bloed dan ook nodig 
zijn.  
 
Ook proberen we nieuwe leden te werven door in ons jubileumjaar de 
contributie voor eventuele nieuwe leden interessant (lees: korting) te maken. 
Hoe en wat precies wordt nog verder uitgewerkt.  
Zoals u kunt zien en lezen genoeg te beleven het komend jaar. 
 
Rest mij u allen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar te 
wensen. 
 
En hopelijk tot ziens op een van de komende vele activiteiten, en natuurlijk op 
onze jaarvergadering op 30 januari 2023. 
 
Bert 
 

 
 

mailto:redactie@tcready.nl
http://www.tcready.nl/
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UITNODIGING VOOR DE 99e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN T.C. READY 

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering. 

 

Datum:  Maandag 30 januari 2023 

Tijd:  19.45 uur (De financiële overzichten liggen vanaf 19:30 uur ter inzage)  

Locatie: Clubhuis In ‘t Zijspoor te Scheemda 

  

Agenda: 

1. Opening. 
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 24 januari 2022. Deze notulen staan in de 

december editie van ReadyStof van 2022 en zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn  
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 2022 van het Bestuur, zoals opgenomen in Readystof van december 2022 
5. Jaarverslagen van de diverse commissies, zoals opgenomen in Readystof van december 

2022 
6. Financieel verslag verenigingsjaar 2022 
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid 
8. Begroting voor 2023 
9. Leden en contributie 2023 
10. Prijzen in de kantine 2023 
11. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend is: 

 - Ramon Klaassens 

Aftredend en herkiesbaar is: 

 - Jaap Aaten 

12. Aftredende commissieleden 
13. Rondvraag 
14. Sluiting van de vergadering 

 

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid het glas te heffen op het jaar  

2023. U komt toch ook?  

 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

 

Het bestuur van TC Ready 
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Jaarverslag TC Ready 2022 
 
In 2022 kon er eindelijk weer “normaal” worden getennist zonder allerlei beperkende 
maatregelen. Dit zorgde ervoor dat er gelukkig weer diverse activiteiten zijn geweest op het 
tennispark van TC Ready. 
 
Maart 2022 
Zoals gebruikelijk staat de maand maart in het teken van het gereed maken van het tennispark. 
Ook dit jaar is er weer veel werk verzet door vrijwilligers om de banen en het park klaar te maken 
voor een nieuw tennisseizoen. Ondanks wat vorst in maart is dit weer goed gelukt en lagen de 
banen eind maart weer op tijd klaar voor de start van het tennisseizoen. 
 
April 2022 
Het tennisseizoen is geopend en verschillende teams nemen deel aan diverse onderdelen binnen 
de voorjaarscompetitie. Naast tennis heeft TC Ready zich samen met de ijsvereniging, SC 
Scheemda en Set Uppers ingezet om verschillende activiteiten op Koningsdag te organiseren in het 
centrum van Scheemda. Voor een eerste keer was dit zeker geslaagd met activiteiten zoals een 
vrijmarkt, springkussen en livemuziek. Deze samenwerking zal dan ook zeker een vervolg krijgen 
in 2023.  
 
Mei 2022 
In mei is er een enquête uitgezet onder leden van verenigingen en inwoners van Scheemda rondom 
de plannen voor een omni sportpark in Scheemda. Dit onderzoek is uitgevoerd door enkele 
studenten van de Hanzehogeschool. 
Voor de jeugd is er op 11 mei met medewerking van het Huis van de Sport een leuke tennisclinic 
georganiseerd op het sportpark van TC Ready. Deze clinic werd door enkele enthousiaste kinderen 
bezocht en zal zeker een vervolg krijgen. 
 
Juli 2022 
In de zomerperiode is er een gezellige bitterballen toss avond georganiseerd. Naast leden van de 
eigen vereniging sloten er ook enkele leden aan van omliggende verenigingen. Mooi dat we op deze 
manier wat uitwisseling krijgen en dit zal dan in de toekomst ook zeker vaker worden 
georganiseerd.  
Naast de toss avond is er op 29 juli nog een Senior Plus toernooi gespeeld op het park van TC 
Ready. Verschillende spelers hebben leuke wedstrijden gespeeld, waardoor het een zeer geslaagde 
dag was. 
 
September 2022 
Na afwezigheid in 2021 was er dit jaar dan weer een eigen toernooi van TC Ready. Dit toernooi 
heeft een hoop leuke wedstrijden opgeleverd en veel toeschouwers die gezellig langskwamen. 
Helaas moest er vanwege het weer 1 avond worden uitgeweken naar Oude Pekela, maar verder was 
het een gezellige week. Voor 2023 hopen we, mede vanwege het 100-jarig bestaan, op een nog 
groter succes. 
Naast het toernooi werd er ook nog getennist in verschillende onderdelen van de 
najaarscompetitie. Dit heeft ook weer een hoop sportiviteit opgeleverd. 
Behalve tennis stond september in het teken van enkele clubacties, zoals de Rabo Clubkas 
campagne en de Grote Clubactie. Verschillende leden hebben op deze manier TC Ready weer 
ondersteund.    
 
Al met al was 2022 dus een geslaagd tennisjaar en we hopen dat dit een goed opwarmjaar is 
geweest voor het jubileumjaar 2023! 
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Verslag van de 98e Algemene ledenvergadering van TC Ready 
 
Datum:  Maandag 24 januari 2022  
Tijd:   19.45 uur  
Locatie:  Clubhuis In ’t Zijspoor te Scheemda  
 
Aanwezig:  Elvira Plinsinga, Petra Spuijbroek-Brontsema, Alex Reinders, Edwin Brongers, Heleen 

Lukens, Jan Kloosterboer, Harry Holt, Anja Bosch, Jarl Heinis, Tjaaktje Koers, Arjen 
Teuben, Bert Klein, Theo Prenger, Henk Lutjeboer, Jaap Aaten en Ramon Klaassens 

 
1. Opening.  
Bert Klein schorst de vergadering tot 20.00 uur, in verband met het aantal aanwezige leden. Om 20.00 uur 
wordt de vergadering officieel geopend door Bert Klein. 
 
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 juni 2021.  
- In de rondvraag had Anja een vraag gesteld over het jubileum. Dit toevoegen in de notulen. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen.  
- Ramon noemt de afmeldingen: Lidian Bruining van der Berg, Menso Takens, Andrea Klaassens, Rense 
Bosker, Betty Brinkman, Bé Scholte, Anneke Scholte, Rick Molema.  
-  Bert benoemd de plannen voor het omni sportpark, waarna Jaap hier een korte toelichting op geeft. De 
gemeente moet bezuinigen, vandaar dat studenten onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een omni 
sportpark in Scheemda. Hiervoor heeft TC Ready een intentieverklaring ondertekend om bij dit onderzoek 
betrokken te zijn. In dit onderzoek gaat de Hanzehogeschool onderzoek doen naar het draagvlak binnen de 
verenigingen en het dorp. Verwachting is dat mogelijke realisatie 5 tot 10 jaar duurt. Harry vraagt of er ook 
verenigingen zijn die niet meedoen. Op dit moment doen de buitensport verenigingen mee en de Set-
uppers. Ook de Eextahal doet mee. De verwachting is dat de locatie van het voetbalveld een locatie kan zijn 
voor een omni sportpark. Jan Kloosterboer vraagt of ook verenigingen uit andere dorpen aansluiten, zoals 
Midwolda. Jaap geeft aan dat de focus eerst op Scheemda ligt. 
- De ijsvereniging, voetbalvereniging, Set-uppers en TC Ready gaan de organisatie van Koningsdag op zich 
nemen. De bedoeling is om jaarlijkse activiteiten op Koningsdag te organiseren en 1x in de 5 jaren op 
Bevrijdingsdag. Deelname van TC ready heeft verder geen financiële risico’s voor de vereniging. Alle 
opbrengsten zullen gespaard worden voor de viering van Bevrijdingsdag. Op dit moment wordt er nog 
gezocht naar een vrachtwagen trailer als podium, gevraagd wordt of iemand iets weet. Verder zullen er 
vrijwilligers nodig zijn, hoeveel is nog niet bekend.  
 
4. Jaarverslag 2021 van het Bestuur, zoals opgenomen in Readystof van december 2021.  
Geen opmerkingen 
 
5. Jaarverslagen van de diverse commissies, zoals opgenomen in Readystof van december 
2021. 
Geen opmerkingen 
 
6. Financieel verslag verenigingsjaar 2021.  
- Er is een post opgenomen voor de kosten van de nieuwe verlichting. Hier moet nog € 1.000 betaald 
worden voor nog uit te voeren werkzaamheden. 
- Er is een subsidie ontvangen voor het vernieuwen van de website. 
- Weinig kantineopbrengsten door weinig activiteiten in 2021. 
- Elvira vraagt waar de kosten voor de trainer en zaal voor zijn. Dit zijn de kosten voor de lessen van de 
jeugd. 
 
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.  
- Alex Reinders heeft samen met Bé Scholte de boeken gecontroleerd en die zagen er keurig uit. De 
vergadering verleent unaniem decharge. 
- Alex is aftredend als kascontrolecommissie lid. Edwin Brongers neemt dit over. 
Vanuit de kascommissie zijn er geen bijzonderheden gevonden in de financiën en wordt geadviseerd het 
bestuur decharge te verlenen en hier wordt mee ingestemd. Bij de vraag of er een nieuwe vrijwilliger is om 
de kascommissie aan te vullen biedt niemand zich aan en treedt er geen nieuw lid toe. 
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8. Begroting voor 2022.  
- Er is voor het toernooi niets opgenomen in de begroting, maar dit zal wel worden georganiseerd in 2022.  
 
Na een korte pauze wordt de vergadering om 20.37 uur weer vervolg. 
 
9. Leden en contributie 2022.  
- Contributie gaat omhoog met een inflatiecorrectie en gaat daarmee van € 86 naar € 90 voor senioren.  
- Ledenbestand blijft redelijk stabiel, in de zomer een piek door zomerlidmaatschappen.  
 
10. Prijzen in de kantine 2022.  
- Vanwege gestegen kosten is het voorstel om de prijzen in de kantine voor het jaar 2022 te gaan verhogen. 
Het voorstel is om zowel koffie/thee als fris/bier/wijn met € 0,25 te verhogen. Deze verhoging wordt 
goedgekeurd door de aanwezige leden. De aanwezige prijslijst in de kantine zal vervangen worden.  
 
11. Verkiezing bestuursleden.  
Geen 
 
12. Aftredende commissieleden.  
- Vanuit de kantinecommissie treden er 3 leden af: Tjaaktje Koers, Wil Twickler en Thea Nieuwhof. Zij 
worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Jaap overhandigt Tjaaktje een bos bloemen en een bon. Thea en 
Wil zullen deze nog krijgen.  
- Nieuw in de kantinecommissie zijn toegetreden Heleen Lukens en Lidian Bruining van den Berg.  
- Tijdens een vrijwilligersavond zijn er nog enkele vrijwilligers geworven. Harry Holt voor de 
baancommissie, Bert Wassing en Florian de Wal in de toernooicommissie. 
- Voor het jubileum van het 100- jarig bestaan is een jubileumcommissie opgericht. Hier zitten in: Marrie 
Versluis, Harry Holt, Bert Klein, Jaap Aaten, Petra Spuijbroek-Brontsema en Elvira Plinsinga.  
 
13. Stand van zaken Ledverlichting voor tennispark TC Ready.  
- Er wordt een korte demonstratie gegeven van de verschillende standen van de verlichting. Er wordt nog 
een handleiding gemaakt. De verlichting mag tot ongeveer 22.30 uur branden.  
 
14. Rondvraag.  
- De lessen worden weer op vrijdag gehouden van 15.30 tot 19.30 uur. Aangezien er op de vrijdag ook een 
competitieteam is die normaal les neemt, wordt er nog gekeken naar een oplossing. 
- In de ALV van 2021 is gevraagd of de mogelijkheden voor padelbanen konden worden onderzocht. Op dit 
moment is ervoor gekozen om hier eerst niet mee verder te gaan om 3 redenen: 1) Hoge investering bij 
aanschaf, namelijk € 50.000 per baan. 2) Het huidige onderzoek van een omni sportpark. Bij de plannen 
hiervan heeft TC Ready aangegeven wel in te zetten op 2 padelbanen. 3) Geluidsoverlast voor de omgeving. 
Om deze redenen is dit verder niet onderzocht en is er ook niet gekeken naar het potentieel als het gaat om 
het aantal leden.  
- Arjen Teuben geeft aan dat de website niet actueel is. Genoemd wordt dat de website vernieuwd zal gaan 
worden, zodat dit makkelijker wordt. Henk Lutjeboer zal die dan gaan beheren.  
- Elvira Plinsinga vraagt of er nog nieuwe plannen zijn om tennis te gaan promoten in de regio. Op dit 
moment zijn er geen actieve ideeën.  
- Elvira Plinsinga stelt voor dat een speeltoestel op het park kan helpen om mensen naar het tennispark te 
krijgen. De aanwezige leden zijn akkoord en er wordt afgesproken dat het bestuur dit samen met Elvira gaat 
uitwerken. 
- Voor jeugdactiviteiten kan er samengewerkt worden met Huis van de Sport. Hier actief mee aan de slag en 
flyers voor maken.  
- Heleen Lukens vraagt of er iets gebeurt met Social Media. Er is een Facebook-account, maar dat is meer 
voor de ouders. Jeugd gebruikt meer Instagram. Hier is wel een account voor, maar gebeurd nog weinig 
mee.  
- Er zijn meer mensen nodig om de banen klaar te maken. Er is een mail rondgestuurd, maar als er niet 
meer respons komt kan een gevolg zijn dat de competitie wordt verlaat. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de 
mail voor het klaarmaken van de banen laat was gestuurd, waardoor dit voor veel mensen lastig is om in te 
passen. Afgesproken wordt dat er een jaarkalender komt voor activiteiten, ook waar vrijwilligers voor nodig 
zijn.  
- Opening tennispark staat gepland voor 3 april, afhankelijk of de banen dan klaar zijn.  
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- Er wordt gevraagd of er een Readystof komt in april. Dit staat wel in de planning. Er wordt gevraagd of het 
nog wenselijk is dat er een krantje is. Afgesproken wordt dat eventuele alternatieven in beeld gebracht 
worden en zullen worden voorgelegd.  
- Tjaaktje bedankt het bestuur voor hun inzet in het afgelopen tennisjaar.  
 
15. Sluiting van de vergadering. 
Bert Klein sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Iedereen wordt 
uitgenodigd nog een drankje te drinken.  
 

  



Readystof december 2022 – pagina 10 
 

 

   

 
 
 

 

 

 



Readystof december 2022 – pagina 11 
 

 
 

Lief en Leed 2022 

 

Overleden leden: 

Meindert Brons 

 

Geboorte 

Leden Edwin Brongers en Heleen Lukens hebben een dochter genaamd Leonie gekregen. Bestuur 

heeft een kaart + kleinigheid gestuurd. 
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Hier kan uw advertentie staan 
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Verslag jeugdcommissie 2022 

Ook dit jaar heeft de jeugd weer menig balletje geslagen bij ons op het tennispark. In mei hebben 
we samen met het Huis van de Sport de jaarlijks terugkerende tennis clinic georganiseerd. Mede 
door deze kennismaking met de tennissport waren er wekelijks twee groepen met veel plezier aan 
het lessen bij Berend Jan. Daarnaast hebben verschillende kinderen deelgenomen aan de 
competitie van de OGTB en in september was er het OGTB-jeugdzomertoernooi. Daaraan hebben 
van onze vereniging ook enkele jeugdleden deelgenomen. 
 
Ook voor dit jaar hebben we geprobeerd om voor de jeugd leuke activiteiten te bedenken, zodat de 
tennissport voor onze jeugdige leden aantrekkelijk blijft. Na dit jaar stop ik met het organiseren 
van de jeugdactiviteiten. Wel zal ik in het bestuur blijven. Graag geef ik deze taak door aan ouders 
van jeugdleden of aan leden die affiniteit hebben met de jeugd.  
 
We hopen dat er enkele leden interesse hebben om dit op te pakken. Volgend jaar bestaan we 100 
jaar. Ik hoop dat er dan ook een jeugdcommissie is die voor de jeugd leuke activiteiten wil 
organiseren, zodat we er samen weer een mooi tennisjaar van kunnen maken. Heb je interesse, 
laat het ons weten. 
 
Theo Prenger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag Redactie 2022 
 
Dit jaar zijn er een aantal activiteiten georganiseerd. Hierover heb ik 1 nieuwsflits gemaakt, die 
gemiddeld door 66% van de leden zijn geopend.  Ook heb ik een aantal berichten op Facebook 
geplaatst over het Open toernooi en de Grote Clubactie.  
 
Anja Bosch 
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Jaarverslag Technische commissie 2022 
 
De TC bestaat uit de baan-, wedstrijd- en OGTB-commissie. Deze commissies werden 

vertegenwoordigd door Jaap Aaten, Florian de Wal en Kea Reinders. De baancommissie heeft dit 

jaar eenmaal vergaderd.  

Jaarverslag Baancommissie 2022 

De baancommissie bestond in 2022 uit 4 leden: Alex Reinders, Bé Scholte, Henk Lutjeboer en 

Harrie Holt. 

Deze heren proberen iedere maandagmorgen naar het tennispark te komen om op de banen en in 

het groen onderhoud te plegen. 

Op een zaterdag in maart hebben we samen met veel vrijwilligers het park weer opgeschoond.     

Ook dit jaar heeft de baancommissie samen met een aantal vrijwilligers de banen weer speelklaar 

gemaakt.  

De nieuwe verlichting is de afgelopen winter geplaatst, waardoor er nog langer van de banen 

gebruik gemaakt kan worden. 

Gelukkig hebben we dit jaar weinig hinder ondervonden van de Corona, waardoor de voor- en 

najaars competitie en ons toernooi zonder onderbrekingen konden doorgaan.  Alex en z’n mannen 

hebben de banen het hele jaar door in een prima conditie gehouden. 

We hebben besloten de banen zo lang mogelijk open te houden. Maar helaas gezien de vroeg 

ingevallen vorst en de gevolgen daarvan voor de banen, is besloten dat er deze winter niet meer 

gespeeld kan worden en moet we wachten tot eind maart van het nieuwe jaar. 

Bij deze willen we Alex, Bé, Henk en Harrie en in het bijzonder alle vrijwilligers bedanken voor 

hun inzet.  

Nogmaals iedereen die mee heeft geholpen met het baan en parkonderhoud, bedankt. Zonder 

jullie als vrijwilligers kan een vereniging als de onze niet. 

Jaap Aaten 

 

OGTB-competitie 2022 

We hebben dit jaar met wisselende resultaten deelgenomen aan de OGTB-competitie. Er waren 3 

teams ingeschreven. Helaas moest 1 team teruggetrokken worden. 

Voor de OGTB-wintercompetitie hebben zich 2 damesdubbels en 3 mix-koppels aangemeld.  
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Jaarverslag Competitie 2022 

Op moment van schrijven galmt muziek van de ijsbaan door de straat. Het is weer winter. Tijd om 

de balans op te maken van het afgelopen tennisseizoen voor wat betreft de competities.  

Ook het afgelopen seizoen zijn weer veel teams actief geweest in verschillende competities in zowel 
het voorjaar als het najaar. Naast enkele mooie rangschikkingen van meerdere teams is het alleen 
team 1 in het najaar gelukt om kampioen te worden. Proficiat!  
 
Onderstaand een overzicht van de ingeschreven teams van het afgelopen seizoen.  

Voorjaarscompetitie 
Herendubbel 50+ 1 Maandag  Hoofdklasse   2e plaats  
Herendubbel 50+ 2 Maandag   3e klasse    3e plaats 
Heren zaterdag 17+ 1    2e klasse    3e plaats  
Heren zaterdag 17+ 2    4e klasse    5e plaats  
Heren zaterdag 17+ 3    4e klasse    7e plaats  
 
Damesdubbel Donderdag 1  1e klasse    7e plaats  
Damesdubbel Vrijdagavond   4e klasse    6e plaats  
 
Gemengd zondag    6e klasse    5e plaats  
 
Najaar competitie  
Heren Zaterdag 17+    3e klasse    1e plaats 
Gemengd dubbel 17+ vrijdagavond 4e klasse    2e plaats 
Gemengd dubbel 17+ zondag  3e klasse    2e plaats 
 

Bovenstaande was natuurlijk nooit gelukt zonder inzet van onze vrijwilligers. Daarom willen wij de 

baan- en kantinecommissie bedanken voor hun inzet voor het afgelopen seizoen en wij hopen dat 

we ook komend jaar weer een beroep op deze vrijwilligers kunnen doen! 

Graag wil ik nog even onder de aandacht brengen dat iedereen zich op kan geven voor de 

(voorjaars) competitie tot 1 Januari. Dit kan via de mail: voorjaarscompetitie@tcready.nl. Mochten 

er vragen zijn, hoor ik dat graag (06-26040711). 

Tot slot willen wij Marnix bedanken voor zijn jarenlange inzet als VCL-er. Marnix heeft laten 

weten te gaan stoppen als VCL-er. Marnix bedankt!!  

Dit betekent ook dat er nog maar 1 VCL-er binnen de verenging is. Mocht er iemand zijn die 

Marnix zijn taken over wil nemen, hoor we dat uiteraard graag.  

Rest ons jullie prettige kerstdagen te wensen en een fijne jaarwisseling!  

Met sportieve groet,  

 

Marnix & Florian  

 
 
 
 

 

mailto:voorjaarscompetitie@tcready.nl
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Jaarverslag Toernooicommissie 2022 
 
In 2022 is er weer een toernooi georganiseerd van 3 tot en met 11 september. Met in totaal 69 
spelers was het een geslaagde editie na een jaar van afwezigheid. Door de beschikbaarheid van de 
nieuwe ledverlichting was er volop ruimte op het tennispark en kon er weer met bijna alle 
verhinderingen rekening gehouden worden.  
 
Het weer zat gigantisch mee tijdens het toernooi, waardoor er alleen op donderdag uitgeweken 
moest worden naar Oude Pekela. Doordat alle wedstrijden die gepland stonden voor die avond wel 
gespeeld konden worden, liep het schema verder geen vertraging op. Alle andere wedstrijden 
konden, onder grote aanwezigheid van publiek, op het eigen tennispark gespeeld worden. 
 
In het finale weekend zijn er diverse spannende finales gespeeld en werden uiteindelijk alle 
winnaars bekend. De eigen leden hebben goed gepresteerd en de 1e prijs binnengesleept op enkele 
onderdelen.  
 
Voor 2023 wordt geprobeerd het toernooi nog groter op te zetten vanwege  
het 100-jarig bestaan van TC Ready. Verder bestaat de kans dat het toernooi in een andere periode 
gespeeld gaat worden, omdat de toernooiweek nu altijd samenvalt met toernooien in Ter Apel en 
Annen. Hierdoor komen uit bepaalde regio’s geen spelers. De commissie zal gaan kijken wat de 
mogelijkheden zijn om het toernooi eventueel in een andere week te gaan organiseren. 
 
Met de ambities voor 2023 is de toernooicommissie nog op zoek naar nieuwe leden. Help jij ons 
mee om in 2023 weer een geslaagd toernooi te organiseren? Een ambitie van 100 deelnemers bij 
het 100-jarig bestaan is mooi, maar dat lukt ons niet alleen.  
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Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar 

sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en 

geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. 

 

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en 

verenigingen. Leden van Groninger Land hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële 

bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. 

 

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport! 

  

Naam: Ready 

Bestedingsdoel: Organiseren van jeugdactiviteiten 

Bedrag: € 336,01 
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Grote Clubactie 

 

Rond half september kregen alle leden een mail met hun persoonlijke QR-link naar hun eigen 

pagina. Hierop kon iedereen zien hoeveel loten je verkocht voor onze vereniging.  

De actie was vooraf digitaal ingesteld door de overkoepelende organisatie. Zo hoopte men meer 

loten te verkopen. Dat dit voor onze vereniging goed is verlopen, blijkt uit het feit dat er 103 loten 

zijn verkocht. En dit levert het mooie bedrag van € 223,80 op welke we gaan besteden aan 

jeugdactiviteiten. 

Van de trekkingsuitslag hebben de lotenkopers een e-mail ontvangen. 

2 Leden hebben meer dan 25 loten verkocht. 

De Grote Clubactie heeft hiervoor 2 medailles gestuurd. 
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Verslag Kantinecommissie 
 
Vorig jaar eindigde ik mijn verslag met “Hopelijk wordt het volgend jaar beter” 
Was het dit jaar beter?   
 
Het positieve was dat de kantinecommissie 2 nieuwe leden kreeg, nl. Heleen Lukens en Lidian 
Bruining van der Berg.  
Tjaaktje en Wil hadden de kantinecommissie verlaten na zich jaren daarvoor te hebben ingezet.  
We vergaderden op 7 maart om de dames wegwijs te maken in het reilen en zeilen van onze 
vereniging en de plaats van de kantine daarin. 
 
Op 3 april kon het tennisseizoen geopend worden en was er een gezellige toss voor de aanwezigen 
met een hapje en een drankje. 
 
De competitie ging weer van start, waardoor we een aantal gezellig drukke zaterdagen hadden, wat 
de kas weer wat vulde.  
De doordeweekse dagen waren over het algemeen rustig, zodat weinig gebruik gemaakt is van de 
kantinediensten die in het rooster stonden. Alleen de woensdagavonden was er nog wel 
kantinebezoek voor een gezellige nazit met een drankje. 
 
Op 29 juli werd ons park bezocht door 24 mensen uit Groningen voor het gezellige SPT. 
Ik was zelf die dag helaas afwezig, maar Tjaaktje, Wil en mijn invalster Addie (uit Stadskanaal) 
verzorgden een heerlijke lunch en Henk nam de administratie voor zijn rekening.  
 
In de week van 5 tot 11 september was ons jaarlijkse Open Toernooi, waarvoor de nodige 
kantinebezetting nodig was.  
 
Het jaar 2023, ons jubileumjaar, zal hopelijk voor de kantinecommissie een gezellig druk jaar 
worden. Veel activiteiten staan gepland.  
Daarom roepen wij ook andere leden op hun bijdrage te leveren om van dit jaar een feestjaar te 
maken waar we nog lang op terug kunnen kijken.  
 
Marrie Versluis 
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