
Jaarverslag 2018 Recreatiecommissie 

De voornaamste activiteit van de recreatiecommissie is het verzorgen van de 
labelavond die iedere vrijdag gehouden wordt. Ook dit jaar hebben we weer 
geprobeerd om ervoor te zorgen dat iedere vrijdag een lid van de commissie 
aanwezig was om de wedstrijden te plannen en de deelnemers te voorzien van een 
drankje en hapje na afloop. Op een enkele keer na, vanwege slecht weer, kunnen we 
terugkijken op een goed bezochte labelavond gedurende het hele jaar, al merken we 
dat in de wintermaanden de animo een stuk lager is dan in de zomermaanden.  

Naast de labelavond hebben we in 2018 een aantal andere activiteiten 
georganiseerd: 

• Het Oranjetoernooi: op de avond voor Koningsdag wordt ieder jaar het druk 
bezochte Oranjetoernooi georganiseerd. Ongeveer 40, in oranje geklede, 
deelnemers speelden leuke wedstrijden met en tegen elkaar. Wij zorgen voor 
de innerlijke mens, onder andere door een glaasje oranjebitter tijdens de 
wedstrijden.  

• Het Kroonjarentoernooi: in juni hielden we het Kroonjarentoernooi, een 
gezellige avond waarbij de leden die in 2018 een mooie ronde leeftijd 
bereikten in het zonnetje werden gezet.  

• De Zomeravond competitie: 12 koppels hadden zich opgegeven voor deze 
competitie die op de dinsdagen van de zomervakantie werd gespeeld. Het was 
erg mooi weer, soms zelfs te warm om te tennissen. Met veel water drinken 
en een ijsje na afloop kon er toch iedere keer gespeeld worden.  

• Het 50+ toernooi: eind november speelden ongeveer 20 deelnemers die de 50 
zijn gepasseerd een gezellig toernooitje, met een hele gezellige nazit 

Eind 2018 besloten Tineke en Andrea om na een heleboel jaren te stoppen als lid van 
de recreatiecommissie. Nogmaals bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!! 
Uiteraard vinden wij dit erg jammer, maar hebben ook goede moed dat de commissie 
op een goede manier wordt voortgezet. Zo bestaat de commissie op dit moment uit 
Walter Bouwmans, Henry Wagenaar en Ramses Ravenschot. Wij verzorgen de 
labelavond en worden tijdens andere activiteiten bijgestaan door leden van de 
Piramide commissie. Bovendien gaat deze commissie van naam veranderen: 
Activiteitencommissie vinden we meer de lading dekken van wat we allemaal doen. 

Voor 2019 staan weer diverse activiteiten op het programma. Houd de website en 
Facebook in de gaten en geef je op voor de leuke activiteiten die we voor jullie 
organiseren!! 

De Activiteitencommissie 


