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Van de redactie
In deze (korte) editie van de nieuwsbrief lees je een bericht van de voorzitter,
nieuws vanaf de bestuurstafel en competitienieuws.
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
De toekomst is een kwestie van tijd
Het voorjaar zit er aan te komen. Dat betekent lekker sportief en gezellig bezig
zijn op ons tennispark. Met vrienden en kennissen een partijtje tennissen en
daarna genieten van een heerlijk drankje op een zonnig terras of in de kantine.
Hoe leuk kan het zijn? Helaas zal dit (voorlopig) nog niet mogen. Of het wel zou
kunnen, daar zijn veel verschillende meningen over.
Gelukkig kan de jeugd t/m 17 jaar weer volledig trainen en onderling partijtjes
spelen. Alle senioren mogen vanaf 16 maart weer dubbelen. Voor de “oudere”
senioren is dit toch wel heel prettig. Met uitzondering van enkele zeer
sportieve/actieve leden, vinden de meesten het enkelspel toch niet het leukste
onderdeel van tennissen. Naast wandelen, fietsen en mopperen (op de
overheid) wachten we op betere tijden.
Maar…..de mooie toekomst komt steeds dichterbij!
De voorzitter
Van de bestuurstafel
De geplande Algemene Ledenvergadering voor 8 maart kon uiteraard niet
doorgaan. Volgens de wet moet er binnen 6 maanden na de jaarafsluiting
goedkeuring van de financiële stukken zijn. Vanwege de COVID-19 crisis mag dit
met 4 maanden worden uitgesteld, er is nog even tijd dus.
De jaarverslagen van alle commissies staan inmiddels op onze website.
Trouwens, alle interessante en belangrijke informatie over onze club is te
vinden op deze website. Helen Kraakman zorgt ervoor dat de actualiteit van het
nieuws wordt bijgehouden. Neem dus regelmatig een kijkje op
www.medemblikkertennisclub.nl

De leden die voorjaarscompetitie spelen hebben allemaal bericht gekregen dat
deze is uitgesteld (onder voorbehoud) naar begin mei. Of de kantine en het
terras dan weer open mogen is nog maar de vraag.
Voor de tennisliefhebbers van buitenaf is het duidelijker geworden om ons
park te vinden. Op de reclamezuil voor de Muiter staan we aan beide kanten 2x
vermeld en ‘s avonds is er ook nog een lichtje bij.

Parkonderhoud
Na overleg met de gemeente zal een aantal bomen rondom het park door
Gemeentewerken worden ingekort. We hopen hierdoor minder “boomafval”
op de banen te krijgen. Om de banen en het park optimaal schoon te houden,
is een nieuwe professionele bladzuiger aangeschaft.
Medio april willen we bij goede weersomstandigheden het jaarlijkse groot
onderhoud aan de tennisbanen weer laten uitvoeren. Door de zachte winter is
er dit jaar veel mos en algengroei ontstaan. Des te meer dus de noodzaak voor
een goede aanpak. Gedurende dit onderhoud kan er enkele dagen niet
gespeeld worden.

Competitienieuws
Voorjaarscompetitie 2021
Totaal hebben 17 teams zich aangemeld voor de voorjaarscompetitie. Op
woensdagavond 1 team, vrijdagavond 5 teams (4x GD en 1xDD), zaterdag 7
teams en op zondag 4 teams. De vrijdagavond is door de KNLTB gesplitst en zij
spelen slechts 5x ipv 7x. De ene week wordt de HD en DD gespeeld en de
andere week de GD. Dit betekent dat de vrijdagavond totaal 10 weken duurt.
De teams van de vrijdagavond zijn hierover al geïnformeerd.
De KNLTB heeft besloten de aanvang uit te stellen tot mei 2021. Ook hierover
zijn de aanvoerders al geïnformeerd. Begin april beslist de KNLTB definitief over
de voorjaarscompetitie. Zodra er meer bekend is, wordt dit aan de aanvoerders
doorgegeven. Via deze link vind je de diverse scenario’s voor de
voorjaarscompetitie én diverse vragen en antwoorden over de
voorjaarscompetitie. Natuurlijk kun je mij hierover ook benaderen.
De teams worden op de website van de vereniging gepubliceerd zodra bekend
is dat de competitie doorgaat.
Overdracht
Na de voorjaarscompetitie 2021 draag ik het stokje over aan Tessa Wagenaar.
Ik vind het super dat een jong lid zichzelf heeft aangemeld om deze
vrijwilligerstaak van mij over te nemen. De cursus zal zij binnenkort volgen en
dit seizoen doe ik de taken samen met Tessa om het stokje goed over te
dragen. Na de voorjaarscompetitie 2021 zijn Manon Steenwijk en Tessa
Wagenaar dus de aanspreekpunten voor alle competitievragen.
Met sportieve groeten,
Tamara Woudenberg, vcl

