
 

     Nieuwsbrief  MTC     juli 2021 
 

Van de redactie 
In deze editie van de nieuwsbrief lees je een bericht van de voorzitter, nieuws 
vanaf de bestuurstafel, een bericht van de jeugdcommissie en informatie over 
het Radboud toernooi. 
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 voorzitter 
De toekomst is/wordt weer mooier. 
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al aangaf gaf, gaan er ongetwijfeld weer 
mooie/betere tijden komen. Tennispark, kantine en terrassen, alles is weer 
open om sportief en gezellig met elkaar om te gaan. Toernooien, competities 
en clubkampioenschappen kunnen weer ingepland worden. De corona heeft 
ons niet van de baan geslagen. Sterker nog, er zijn in het laatste jaar, 20 
seniorleden en evenzoveel nieuwe jeugdleden bijgekomen, waardoor we nu 
ruim 250 leden hebben. Maar nu vooruit kijken, want hoe houden we die 
nieuwe leden en enthousiasmeren we de bestaande leden om het plezier in 
tennis te behouden. Dat is een mooie uitdaging voor bestuur, commissies, 
vrijwilligers en de tennisleraar.  
Ja en wat is het dan ook nog fijn om op 75-jarige leeftijd zoveel felicitaties en 
gelukwensen te krijgen van bijna 100 MTC-leden.  
ALLEMAAL  HÉÉL  ERG  BEDANKT  HIERVOOR.  
De vele aansporingen om nog “jaren” door te gaan geven me in ieder geval een 
goed gevoel om dat te blijven doen. Lekker een partijtje tennissen en waar 
mogelijk me inzetten voor de club. Maar…… verjonging en daarmee 
vernieuwing kan natuurlijk altijd een optie zijn. 
Nog een mooie en sportieve zomer toegewenst! 
 
Een enthousiaste en blije voorzitter. 
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Van de bestuurstafel 
Eindelijk hebben we weer met het complete bestuur in de kantine kunnen 
vergaderen. Samen met onze nieuwe penningmeester zijn er diverse punten 
besproken en doorgenomen.                                                                                           
Op de eerste plaats kwam de Algemene Leden Vergadering ter sprake.             
De wet schrijft voor dat goedkeuring van de financiële stukken uiterlijk binnen  
6 maanden na afsluiting van het jaar moet plaatsvinden. Vanwege de corona-
perikelen is hiervoor een uitstel van 4 maanden gekomen. We hadden in 
principe een digitale vergadering kunnen houden, maar dit heeft niet onze 
voorkeur. Intussen is er wel al een kascontrole door de kascommissie gedaan.                        
Verder is er besloten (als corona het toelaat) de ledenvergadering in de laatste 
week van september of in de 1e week van oktober te houden.                                     
Gezien de problemen die er elke maand zijn bij het zoeken naar mensen die 
een oud papierdienst moeten vervullen, hebben we besloten om hier per einde 
2021 mee te stoppen. De gemeente is hier inmiddels over ingelicht.                             
Deze beslissing heeft uiteraard gevolgen voor de contributie en een andere 
invulling van diensten. Dit wordt op de ALV verder toegelicht en besproken.     
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in 
werking getreden. De overheid wil via deze wet voorkomen dat verenigingen 
worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en 
misbruik van posities. Dit betekent dat we onze statuten en huishoudelijk 
reglement hier op moeten aanpassen en dat dit notarieel moet worden 
vastgelegd. Werk (en geld) aan de winkel dus, maar we hebben 5 jaar de tijd 
om dit in orde te maken.                                                                                                 
Tot slot nog even een parkbericht. Een trouwe bezoeker zal het opgevallen zijn 
dat we nieuw (onderhoudsarm) buitenmeubilair hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bar- en papierdiensten invullen. 
Doordat binnenkort het toernooi, competitie en andere activiteiten weer gaan 
starten, zijn er ook weer bardiensten te verrichten. Alle data hiervan en de data 
voor papier ophalen, zijn te vinden op onze website. Laat de mensen die dit 
regelen niet in de kou staan en kies een datum en tijd die jou past.                     
De inkomsten van onze kantine en het papier ophalen, zijn een zéér 
noodzakelijke bron van inkomsten voor onze club en daar kan jij een bijdrage 
aan leveren.  
Voor degene die hun dienst niet eerder hebben ingevuld of vergeten zijn hoe 
dit werkt is hier nog even een geheugensteuntje:  

- Het kopje diensten op de website aanklikken. 
- Emailadres en wachtwoord invullen (indien nodig nieuw wachtwoord 

maken) Inloggen en aanmelden, waarna je een bevestiging ontvangt.  
- Datum in je agenda zetten. 
- Lukt het niet, bel dan even naar Lindy 0646298566 of Annemiek 

0636377672 
 
Van de Jeugdcommissie 
Zo, het seizoen voor dit schooljaar zit er weer op! Ondanks alle coronaperikelen 
hebben we denk ik toch met zijn allen een mooi jaar neer kunnen zetten.  
Gelukkig konden en mochten de meeste lessen doorgaan en kon iedereen een 
beetje in beweging blijven. Door de versoepelingen konden we het jaar zelfs 
gezellig met zijn allen afsluiten door middel van een sportieve clinic en een 
spannende bingo! Uiteraard hopen ook wij dat we volgend schooljaar weer een 
jaar hebben die als ‘normaal’ de boeken in kan.  
Aan het eind van de vakantie gaan wij als commissie en Johan weer even 
samen zitten om de lesweken en groepen te bespreken. Mochten jullie niet 
meer kunnen op de tijd waarop jullie nu lessen, dan zien we graag zo snel 
mogelijk een mailtje tegemoet op het bekende mailadres van de 
jeugdcommissie: mtcjeugdtennis@gmail.com 
Aan het eind van de vakantie brengen we iedereen op de hoogte van alle 
plannen en lestijden voor de komende periode.  
Dan sluiten we af door iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen!! 
Tot snel! 
 
Sportieve groet, 
Johan, Sandra, Manon en Ryanne 
 



 

 
 
Radboud Vermeulen Dubbeltoernooi 2021 
Van zaterdag 28 augustus tot en met zondag 5 september vindt het gezellige 
Radboud Vermeulen Dubbeltoernooi weer plaats. 
Net als vorig jaar gaan we er weer een sportief en gezellig evenement van 
maken. Via onderstaande link kun je jouw inschrijving realiseren. Let er even op 
dat jij en je maatje beiden inschrijven en dat je de verhinderingen beperkt 
houdt. We zien jullie graag verschijnen op ons gezellige toernooi.  
 
Link om in te schrijven 
 
Met vriendelijke groet, 
WTC Medemblikkertennisclub 
 
 
 
 
 
 
 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/E30C7D58-E0AD-4425-8C40-C6D600FC83E9
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