
 

     Nieuwsbrief  MTC     juni 2022 
Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je een bericht van de voorzitter, een 
aantal mededelingen vanuit het bestuur, informatie over de 
clubkampioenschappen, een verslag van de voorjaarscompetitie en nieuws 
vanuit de jeugdcommissie.  
Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat je op de hoogte bent van wat 
er speelt. Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit 
dan naar rravenschot@live.nl  
 
Van de voorzitter 
Met veel plezier heb ik in de afgelopen maanden naar alle activiteiten op ons 
park gekeken. Véél sportieve strijd en gezelligheid door jeugd en senioren.                 
Eerst de Open Dag op 27 maart met ruim 70 kinderen en een aantal senioren.     
Vervolgens de voorjaarscompetitie, waar 
15 teams aan meededen. Op 26 april de 
jaarlijkse “Oranjeavond” met veel 
belangstelling (tot in de kleine uurtjes) en 
goed georganiseerd door de nieuwe 
activiteitencommissie. Ook de sportdag 
van de scholen was met ca. 80 kinderen 
goed geslaagd.  
Vooral bij de jeugd heeft dit een aantal 
nieuwe leden opgeleverd. Onze trotse en 
enthousiaste tennisleraar Johan geeft momenteel les aan 75 jeugdleden. 
Helaas is er ook een minder leuk bericht te melden. Onze penningmeester 
Alexander Hagemeijer heeft te kennen gegeven dat hij per 31 december stopt.  
Bij dezen dus een oproep voor mensen die interesse hebben om hem op te 
volgen. 
 
Nieuws van de bestuurstafel 
Het jaarlijkse groot onderhoud aan de banen heeft op 21 april plaats gevonden.     
Onder mooie weersomstandigheden zijn alle banen weer in goede conditie 
gebracht. De metingen hebben aangegeven dat ze nog wel een tijdje mee 
kunnen. Echter, mede door de opmerkingen tijdens de ledenvergadering in 
maart, hebben we besloten om een werkgroepje samen te stellen, die gaat  
kijken met welke baansoort we de vervanging van deze banen kunnen gaan 
doen. Tevens zullen zij onderzoeken of er animo is en mogelijkheden zijn om 
padelbanen aan te leggen. Als er mensen zijn die denken mee te willen doen in 
deze werkgroep, neem dan contact op met onze voorzitter.  
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De mannen van de onderhoudscommissie  
hebben de coniferenhaag weer ingekort en  
rondom alle banen nieuwe winddoeken  
gemonteerd.  
 
De invulling van (bar)diensten verloopt tot 
heden nogal stroef. Vandaar de oproep die 
inmiddels is gedaan. We willen toch niet dat 
onze kantine is gesloten tijdens 
evenementen, omdat er geen bardienst is? Kijk nog even in je agenda en op 
onze website naar een datum die je past.  
 
De fysieke ledenpas van de KNLTB wordt m.i.v. volgend jaar niet meer aan 
nieuwe leden verstrekt, maar wordt een digitale pas. De oude pas blijft wel 
geldig en moet ook toegepast worden op ons afhangbord. Voor nieuwe leden 
gaan we z.g. clubpasjes maken.  
 
De duurdere inkoop van enkele producten voor de kantine maakt het 
noodzakelijk om een paar prijsverhogingen toe te passen. Met ingang van 15 
juni a.s. worden de prijzen van koffie, thee, chocomel, AA-drink en alle wijnen 
verhoogd. Voor de flesjes is een aparte opvangbak, vanwege het statiegeld. 
 
Clubkampioenschappen juni 2022 
 
De jaarlijkse clubkampioenschappen gaan we dit jaar weer organiseren. 
Deze worden gehouden van zaterdag 18 juni t/m zondag 26 juni 2022. 
12 juni sluit de inschrijving!!! 
Schrijf je in en doe gezellig mee.  
De categorieën waarin je je kunt inschrijven zijn: 
dames & heren enkel, dames & herendubbel en gemengd dubbel. 
  
We doen dus alle categorieën in één toernooi, net als vorig jaar november. 
We denken er nog aan om in het najaar wellicht nog een extra activiteit te 
organiseren. 
Klik hier om in te schrijven www.toernooi.nl 
Je kunt je inschrijven voor maximaal  2 dubbelonderdelen. 
Mocht je nog naast 2 dubbel onderdelen het enkel onderdeel mee willen doen 
dan kun je dit per mail aangeven op het volgende adres: 
medemblikkertennisclub@gmail.com 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=36051349-2B00-4222-A003-2ABCBAE444BD
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Competitie voorjaar 2022 
(bijna) Alle wedstrijden zijn gespeeld, een groot aantal teams heeft dit voorjaar 
competitie gespeeld. Vooral de vrijdagavond en de zaterdag waren goed bezet.  
 
Op zaterdag zijn heren 1 kampioen geworden en op zondag gemengd dubbel 1 
kampioen, gefeliciteerd!  
 
Ook de andere teams hebben gestreden, het hing bij sommige zelfs op 1 
puntje.  
 
De jeugd was ook goed vertegenwoordigd, 3 teams! Super leuk! Iedereen was 
enthousiast, zowel ouders als kinderen. Begeleiders van de jeugd, bedankt, 
zonder jullie lukt het ons niet om alles te regelen.  
 
De inschrijving voor de najaarscompetitie komt er ook aan. Deze keer 5 
speeldagen.  
 
Opgeven kan tot 10 Juni door een mail te sturen naar vcl.mtc@gmail.com 
 
Sportieve groeten, Tessa en Manon, vcl  
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Huishoudelijke mededelingen en LEUK NIEUWS vanuit de jeugdcommissie: 
Voor het komende jaar/seizoen zal er een verandering plaatsvinden mbt de 
betalingen. 
Momenteel doen we de incasso’s per 12 maanden van respectievelijk €20,- of 
€21,50 per maand (ivm leeftijd). Dit gaat veranderen!  
Vanaf komende september 2022 zullen er 11 maanden geïncasseerd worden. 
De bedragen worden dan iets aangepast, maar in augustus hoeft er dan niet 
betaald te worden. 
De kosten zullen dan €22,- en €23,50 per maand gaan worden.  
 
Eventuele opzeggingen willen we graag voor eind juni binnen hebben 
aangezien we ons dan weer klaar kunnen maken voor het nieuwe seizoen en 
eventuele veranderingen van de lesgroepen bespreken. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap zal de laatste incasso begin augustus  plaatsvinden. 
 
 
Dit tennisjaar sluiten we voor de jeugd af met 2 gezellige activiteiten. De 
jongere jeugdleden zijn uitgenodigd om op 8 juli te gaan jumpen bij 
SkagaVenture in Schagen. Dit is grotendeels mogelijk door de fantastische 
opbrengst van de lotenverkoop door de jeugdleden van de Grote Clubactie.  
 
De oudere jeugd gaat weer genieten van een tentenkamp, ook op 8 juli. Voor 
hen worden er die avond activiteiten georganiseerd en is het uiteraard de 
uitdaging om zo laat mogelijk te gaan slapen. In de appgroepen van de lessen is 
aangegeven aan welke activiteit uw zoon of dochter mee kan doen! 
 
 



Jeugdteams en de Sponsors

MTC heeft inmiddels een grote groep jeugdleden. Een aantal daarvan spelen ook
competitie.

De jeugd is de toekomst en sponsoren zijn onmisbaar voor de club!
MTC heeft meerdere sponsors, waarvan we er twee in het zonnetje willen zetten ivm hun
betrokkenheid bij de jeugd!

Deze twee bedrijven hebben voor de jeugdteams trainingspakken geregeld.
Hoe leuk is dat!
De teams voelen gelijk een ’saamhorigheid’ en stappen met deze fantastische pakken
zelfverzekerd de baan op en staan gelijk 1-0 voor!

Namens de jeugd en het jeugdbestuur:
EEN HELE DIKKE DANK JULLIE WEL!
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