
 

     Nieuwsbrief  MTC     februari 2019 

Feestavond 
Vrijdag 29 maart 2019 

Kantine MTC 
20.00 uur 

 
Tijdens deze feestavond worden de 

winnaars van de BeersBokaal bekend 
gemaakt en in het zonnetje gezet. Voor 

alle deelnemers aan de piramide 
competitie is er een leuke attentie. 

Alle leden van MTC zijn welkom, dus ook 
niet-deelnemers aan de piramide 

competitie, om onder het genot van een 
hapje, drankje en muziek het nieuwe 

tennis seizoen in te luiden!! 
 
 
 
De activiteitencommissie 
 

 



 

 
 
Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je informatie over de Algemene 
ledenvergadering, nieuws van de bestuurstafel en informatie over de 
voorjaarscompetitie. 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 
Noteer in je agenda!! 
Algemene  ledenvergadering op 12 maart om 20.00 uur. 
Op deze vergadering zullen enkele belangrijke en interessante punten aan de 
orde komen. Belangrijk is met name de invulling van de bestuurlijke en 
commissietaken. Interessant zijn de presentaties van de leverancier van de 
LED-verlichting en onze trainer Johan Meijer. De uitnodiging en agenda worden 
binnenkort aan je toegestuurd. 
 
AED en Reanimatiecursus 
Wegens onvoldoende belangstelling gaat deze cursus dit jaar niet door.               
We zetten het voor volgend jaar (voorlopig) weer op de agenda. 
 
Ledentevredenheidsonderzoek 
Van alle ingekomen reacties is een overzicht gemaakt. Samengevat kunnen we 
constateren dat de leden tevreden zijn over onze tennisclub en alles wat daar 
mee samenhangt. Ook waren er bruikbare tips en ideeën en enkele leden die 
vrijwillig iets voor de club willen gaan doen. De complete samenvatting kun je  
vinden op de website. 
 
Bar- en papierdiensten 
Helaas is dit een steeds terugkomend onderwerp (in negatieve zin) in de 
nieuwsbrief. Het bestuur krijgt/heeft er grijze haren en rimpels van.                        
En de oplossing is toch zo simpel. !!! We hebben daarom ook besloten dat de 
leden die hiervoor in aanmerking komen een mail te sturen met het verzoek;       
Je doet niets of iets.  D.w.z. als lid zijnde heb je de verplichting om tenminste 2 
diensten te vervullen, maar als je dit niet wilt kun je het afkopen. Even goede 
vrienden, maar dan weten tenminste waar we aan toe zijn. 
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Voorjaarscompetitie 
Zaterdag 6 april start de voorjaarscompetitie weer. We spelen dit jaar met 12 
teams met totaal 74 deelnemers. Een compleet overzicht van de speeldata en 
de teams kun je vinden op de website.                                                                            
Namens het bestuur: Veel succes, sportiviteit en gezelligheid toegewenst. 
 
Privacy beleid MTC (AVG) 
Na overleg met de KNLTB en enkele collega-verenigingen is een verkorte 
weergave gemaakt van het privacy beleid bij onze club. Onder het kopje 
clubinfo kun je dit vinden op de website. Mochten er toch nog vragen zijn 
neem dan contact op met  secretariaatmedemblikkertennis@gmail.com  
 
KNLTB Ledenpas 
Met ingang van dit jaar krijgt ieder lid een meerjaren ledenpas i.p.v. een 
jaarlijkse pas. Het jaartal en de speelsterkte zullen er niet meer opstaan, verder 
blijft de pas hetzelfde. Wel belangrijk is dat er een pasfoto op komt te staan.          
Dus voor degene waarbij dit ontbreekt, een vriendelijk verzoek om een recente 
pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie.                                                                   
Anja Muller, Westersingel 19, 1671GM Medemblik. 
 
Voorjaarscompetitie 2019 
Beste tennisliefhebbers, 
 
Het is nog maar februari 2019 maar de voorbereidingen voor de 
voorjaarscompetitie zijn alweer in volle gang. De teams zijn ingeschreven. Op 
het moment dat dit stuk wordt geschreven en wordt geplaatst kan er nog 
aangemeld worden voor de woensdagavond.  
De KNLTB heeft de competitie flink onder handen genomen. Er zijn vele 
categorieën geschrapt. De bond noemt dit ‘harmonisatie’. Doordat er nu 
minder categorieën zijn, hoopt de bond dat er weer een nieuwe boost komt in 
de competitie. De bond gaat ook alles opnieuw indelen waardoor het kan 
voorkomen dat een team in een andere klasse uitkomt dan vorig jaar. Helaas 
heeft de vereniging hier geen invloed op. Als vcl kan ik alleen maar hopen dat 
iedereen straks met een positief gevoel kan terugkijken op een geslaagde 
nieuwe opzet van de voorjaarscompetitie. 
 
 
 

mailto:secretariaatmedemblikkertennis@gmail.com


 

 
 
Voor de voorjaarscompetitie hebben zich totaal 14 teams aangemeld. Dit is 1 
team meer dan vorig jaar. Een geweldig resultaat en wie weet, spelen er in 
2020 nog meer teams de voorjaarscompetitie! Op dinsdag speelt er 1 team, 
woensdagavond voorlopig nog 1 team, vrijdagavond 2 teams, zaterdag 5 teams 
en op zondag 5 teams. Vooral in het weekend zal het dus gezellig druk zijn op 
de vereniging. De teamindeling én de speeldata worden op de website van de 
vereniging vermeld.  
Hopelijk zijn alle papieren vóór de jaarvergadering aanwezig en kunnen de 
captains van de teams deze avond de papieren + ballen in de kantine ophalen. 
Hierover ontvangen de aanvoerders nog een apart bericht. 
Speel je geen competitie maar wil je eventueel wel invallen? Dat is super! Stuur 
dan een mail naar  mtc.websitebeheer@gmail.com en vermeld hierin je naam + 
telefoonnummer + e-mailadres + welke dag(en) je beschikbaar bent + je 
speelsterkte (enkel + dubbel). Er wordt een lijst gemaakt zodat de teams 
makkelijk kunnen zien wie eventueel zou willen invallen. Een mooi initiatief! 
Aanspreekpunt competitie 
De vereniging heeft 2 competitieleiders (vcl’s); Manon Steenwijk en Tamara 
Woudenberg-Weel. Er is afgesproken dat Tamara het 1e aanspreekpunt voor de 
voorjaarscompetitie is en Manon is het 1e aanspreekpunt voor de najaars- en 
wintercompetitie. Onze gegevens staan op de website vermeld. 
Verder wens ik iedereen een sportief tennisjaar toe en hopelijk zien we elkaar 
in ieder geval op de jaarvergadering in de kantine. 
 
Sportieve groeten, 
 
Tamara Woudenberg-Weel 
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