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Van de redactie
In deze editie van de nieuwsbrief lees je onder andere informatie over het
onderhoud van de banen, de nieuwe LED verlichting en een activiteit van de
jeugdcommissie. Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat je op de
hoogte bent van wat er speelt binnen de vereniging.
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar
rravenschot@live.nl
Van de bestuurstafel
Onderhoud van de tennisbanen
Op 29 maart is door de fa. Huisman aan alle banen weer groot onderhoud
gedaan. Dit jaarlijkse onderhoud bestaat uit o.a. diep uitborstelen van de
zandvulling. Alle vervuiling als slijtage v/d mat, ballenharen, mos en algen
worden van het zand gescheiden, waarna het opgeschoonde zand weer terug
valt op de mat. Vervolgens wordt dit zand weer ingeborsteld en waar nodig
aangevuld. Na dit onderhoud is tevens een banenscan uitgevoerd. Deze scan is
een visuele beoordeling m.b.t. de veiligheid en bespeelbaarheid van de
tennisbanen. De dikte/lengte van de kunstgrasmat is :
Baan 1 t/m 4: 10 tot 13 mm (start was 19 mm).
Baan 5: 9 tot 12 mm (start was 20 mm).
Verwachte resterende levensduur is 3 tot 5 jaar (bij jaarlijks groot onderhoud).

Ledenvergadering van 12 maart
Tijdens de goed bezochte ledenvergadering werd Henk Veentjer na 28 jaar
penningmeester te zijn geweest, benoemd tot “Erelid” van onze tennisclub.
Elk jaar waren de cijfers prima in orde en ook overzichtelijk gepresenteerd.
Zo als in de agenda reeds stond vermeld, was Henk niet herkiesbaar. Ja, en dan
komt natuurlijk de vraag, wie gaat hem opvolgen? Er zijn inmiddels enkele
personen benaderd, maar helaas nog zonder succes.
Het kan toch niet zo zijn dat we zonder penningmeester verder moeten gaan?
Daarom nogmaals een vriendelijk (en dringend) verzoek en oproep aan een
ieder die denkt hier iets mee te kunnen doen. Neem eens contact op met de
voorzitter, Sjaak Beers (0653427893). In een goed gesprek kunnen we
ongetwijfeld tot een goede oplossing komen.
Website www.medemblikkertennisclub.nl
Met veel enthousiasme en kennis van zaken verzorgt Helen Kraakman m.i.v. dit
jaar onze website. Met allerlei informatie en actueel nieuws over de club
probeert ze er een interessante website van te maken (neem eens een kijkje).
Maar input van alle leden is hiervoor natuurlijk ook van groot belang!
Hebben jullie iets te melden, stuur het naar mtc.websitebeheer@gmail.com
en Helen gaat er ongetwijfeld iets mee doen.
Beplanting
Er zijn nieuwe planten aangebracht links van de ingang van ons park en naast
baan 1. Het zijn ook weer vaste planten, met zoveel mogelijk bloei over het
seizoen.

Nieuwe (LED) baanverlichting
Nadat vorig jaar is besloten om de bestaande traditionele baanverlichting te
vervangen door energiezuinige LED-verlichting, is de uitvoering hiervan op
15 en 16 april jl. gebeurd. Monteurs van Sportstroom zijn de masten
ingeklommen en hebben de oude lichtbakken omgewisseld voor nieuwe LEDverlichtingselementen. Elk uur dat deze lampen branden, levert een besparing
van 1100 Watt per element op. Gemiddeld komen we op ca. 500 branduren in
een jaar. Een simpel rekensommetje geeft aan dat hier een groot voordeel mee
behaald wordt. Voeg daarbij de lange levensduur (ca 30.000 uur) en een
halvering van het onderhoudscontract, dan komen we al snel op een besparing
van ongeveer €2.000,- per jaar. Als we de toegezegde en deels reeds betaalde
subsidie van de totale kostprijs aftrekken, is de investering in ca. 5 jaar
terugverdiend.

Woensdag 17 april was het weer zover:
De Wammetjes gingen een dagje uit. De organisatie van deze dag was, zoals
gewoonlijk, weer perfect. Onze bestemming bleek Volendam en Marken te zijn.
Een prachtige dag, met lekker weer en veel gezelligheid. Met als klap op de
vuurpijl en veel hilariteit, een foto in Volendamse klederdracht:

Jeugdcommissie
Woensdag 3 april hadden wij een activiteit voor alle jeugdleden die (nog) niet
meespelen in de competitie. Wat was het gezellig dat er zoveel kinderen
waren! We begonnen met een lekkere warming-up en daarna gingen we met
elkaar overspelen. Een aantal kinderen kon al meer dan 40 keer overspelen.
De middag hebben we afgesloten met limonade en een snoepjes.
We gaan dit gauw nog een keer doen, want iedereen was ondanks de kou heel
enthousiast!

