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Seizoenseinde 

 
Beste leden, 
 
Het seizoen zit er weer op, wat een mooi seizoen was het weer. Ondanks het feit dat 2 toernooien letterlijk in het 
water zijn gevallen. Ook is er weer veel gedaan op en rond onze accommodatie. Het meest zichtbare is natuurlijk 
onze nieuwe overkapping.  
 
Ook zijn er dit seizoen minder leuke dingen gebeurd, waarbij het overlijden van Joep Bruijkers het dieptepunt was. 
Ook de hartstilstand op onze tennisbaan van Math Cox heeft een impact gehad op veel leden. Gelukkig is Math goed 
hersteld waarbij onze dank vooral uitgaat naar de leraressen  van de school die meteen aanwezig waren om eerste 
hulp te verlenen.  
 
Dit jaar is ook het langst zittende lid moeten stoppen met tennis. Gelukkig blijft Ada Loman wel steunend lid en zal zij 
hopelijk nog vaak onze kantine bemensen en aanwezig zijn bij onze vereniging.  
 
Het bestuur is inmiddels al weer druk bezig met het nieuwe seizoen, hierover meer in deze nieuws brief. Lees vooral 
het stuk over het lidmaatschap voor  vijfentwintig euro.  
 
Frank Starremans,  
Voorzitter 

Competitie 

Het herenteam heeft dit jaar goed gespeeld. Van de zeven wedstrijden tijdens de najaarscompetitie hebben ze 
slechts twee wedstrijden verloren. Wil je volgend voorjaar (speeldata 7 april t/m 26 mei 2017) ook meedoen stuur 
dan een e-mail naar tvmed@hotmail.nl 
 

mailto:tvmed@hotmail.nl


BBQ toernooi 

Het BBQ toernooi was vooral een heel gezellig evenement. Er waren veel deelnemers en eters en de sfeer was als 
vanouds. Jo zorgde voor live muziek en er werd ook nog door de leden gezongen. Ook werd Paul uitgebreid in het 
zonnetje gezet als dank voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en bestuurslid.  
 

  
 
Wil je meer foto’s zien bezoek dan onze facebook pagina en like ons. Of klik op http://www.facebook.com/tvmed1/ 

MED uitje 

Ook dit jaar was er weer een geslaagd uitje. Bijna 20 sportievelingen waren aanwezig om 9 KM rondom Sittard 
centrum te gaan wandelen. Al na een klein half uur lopen was er tijd voor koffie met vla bij een schitterende 
watermolen. Na de wandeling was er een diner (met ruim 30 leden) bij de Griek Byzantium.  Hierbij sloten ook de 
minder sportievelingen of geblesseerden aan.  
 
Iedereen in de Griek heeft geweten dat MED was geweest. Wij waren zeer luidruchtig en er is flink gefeest. Eens te 
meer is gebleken wat voor leuke club wij toch hebben.  

 

http://www.facebook.com/tvmed1/


 

Vrijwilligersavond  

Net zoals ieder jaar werden de vrijwilligers met partners in het zonnetje gezet. Als dank voor hun inzet had het 
bestuur een chinees buffet geregeld. Daarna is er onder het genot van een drankje het seizoen geëvalueerd. De 
voorzitter bedankte alle aanwezige vrijwilligers maar ook de vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn. Verder gaf de 
voorzitter inzicht in het aantal leden, dat na een aantal jaren voor het eerst weer aan het dalen is. 

Ledenacties - Lidmaatschap voor € 25  

Helaas is het leden aantal het afgelopen jaar gedaald en de verwachting is dat er ook in 2017 een aantal leden zullen 
opzeggen.  Zowel het bestuur als alle leden moeten flink gaan lobbyen om nieuwe leden aan onze vereniging te 
binden, daarom zijn er de onderstaande acties.  
 
Actie alleen voor leden: 
Ieder lid mag een nieuw lid meenemen voor een tarief van € 25. Dit is ook leuk om iemand cadeau te geven.  
Eventuele KNLTB bijdrage moet het lid zelf betalen. Wij verwachten wel dat het bestaande lid zorgt dat het nieuwe lid 
een warm welkom krijgt in onze vereniging. 
 
Actie voor overigen: 
Het eerste jaar lidmaatschap kost € 50. Voor deze actie zal het bestuur  extern reclame maken.  
 
Door deze nieuwe acties vervalt in 2017 de actie van een consumptiekaart bij het aanbrengen van een nieuw lid.  

Bedankt   

Natuurlijk bedanken wij het klusteam voor het maken van de overkapping. Wij bedanken ook Kitty Moonen voor het 
schenken van bloemen in de bakken. Verder moeten wij nog iets rectificeren uit de vorige nieuwsbrief want de koel 
vries combinatie is geschonken door Kitty en Hens. 

 



 

Onderhoud complex  

In 2017 zal na het opbouwen van de banen, waarbij wij natuurlijk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, het 
onderhoud  op het complex iedere eerste dinsdagochtend van de volgende maand plaatsvinden. Iedere hulp hierbij is 
welkom. Het bestuur zal jullie hier nog over informeren.  

Opzeggen lidmaatschap 

Natuurlijk hopen wij dat niemand het lidmaatschap opzegt maar wil je dit toch doen, doe dit dan voor 31 december 
2016, anders zijn wij genoodzaakt om de KNLTB bijdrage a € 25 te verhalen.  

Agenda 

  
Zaterdag 7 januari:   Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 24 maart:  Algemene ledenvergadering 
 
De laatste nieuwtjes worden bekend gemaakt op facebook: https://www.facebook.com/tvmed1.  

 

https://www.facebook.com/tvmed1

