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Door het gebruik van een intensere kleur op het vut is

d bal veel beterte_zien..—Ongeacht de

lichtval of deachtergrond.

Het gepatenteerde vut van

de Max TP Extra is uiterst

slijtvast door het gebruik van hoogwaardig nylon.
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Kortom: buitengewone duurzaamheid,

controle en meer speelplezier Dunlopbhjft deg4zen

in de tennissport verleggen...
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Voor meer informatie: Dunlop Sports Benelux, ‘

tel 0347 3572 72

Officiële KNLTS en Davis Cup wedstrijdbal en in Nederland’ ‘

de meest gebrwkte bal bij competities en toernooien. .

.
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excuus van veel tennissers was: ‘Als je een

fractie van eén seconde te laat de bal ziet, kun je 1een

rally verliezen Was want nu is er de nieuwe Dunlop 1
Max TP Extra tennisbal met verbeterde zichtbaarheid.
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Voorwoord

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en velen van ons kijken met belangstelling uit naar het
moment dat het tennispark wordt opengesteld. Het lijkt heerlijk om de geur van gravel weer
eens op te snuiven.

De vele vrijwilligers van onze vereniging hebben alles in het werk gesteld om ons weer een
seizoen lang te laten genieten. Ook het Löbke staat weer bol van wetenswaardigheden en
lezen voorkomt wellicht overbodige vragen.

Naast de diverse bekende aktiviteiten zoals: kompetitie, Tennis-us, Pinnenlandtoernooi,
Limburgse Kampioenschappen ¼ tennis, jeugdtoernooi, jeugdkamp etc. etc., besteden wij ook
dit jaar veel energie aan de voorbereiding van de renovatie tennispark.

Wij houden jullie op de hoogte van de vorderingen en wensen eenieder veel sportief
tennisplezier.

Frans Prinsen

WIJEN ZONWERING
Rolluiken, zonwering, zonneschermen, markiezen,
hor-ramen/deuren, gordijndecoraties,
vouwwanden/deuren, kunststof ramen/deuren.
Showroom Heerweg 6-8 6031 PN NEDERWEERT
Tel. (0495) 63 14 95 - Fax (0495) 63 29 15
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur

WIJEN WOON PLEZIER
Romantische — moderne meubelen, karpetten en
verlichting
Burg. Hobusstraat 706031 VANEDERWEERT
Tel. (0495) 63 45 53 - Fax (0495) 63 45 54
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur

WIJEN BABYMEUBELEN
Babykamers, kinder-communie-positiekleding,
kinder-wandelwagens, buggy’s en kleinvak.
Grathemerweg 82-84 6037 RP KELPEN-OLER
Tel. (0495)65 1577- Fax (0495)65 1831
Dinsdags na 13.00 uur gesloten.
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur.

WIJ EN CLASSIC MEUBELEN
Speciale afdeling Tienerkamers,
Classic meubelen en relaxfauteuils.
Ellerweg 2 6037 RS KELPEN-OLER
Tel. (0495) 65 1401 - Fax (0495) 65 16 66
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur

KELPEN-OLEREERT

WIJEN COMPL WONINGINRICHTING
B.V. MEUBELEN G. WIJEN-V. HEUGTEN
Meubelen, vloerbedekking, gordijnen,
compl. slaapkamergebeuren, ‘senioren-meubelen,
verlichting en karpetten.
Heerweg 6-8 6031 PN NEDERWEERT
Tel. (0495) 63 1495 - Fax (0495) 63 29 15
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur

WIJEN MEUBELHAL DE HOUTMOLEN
Gebruikte meubelen, partijgoed e.d.
Kerkstraat 87 6031 CG NEDERWEERT
Tel. (0495) 62 60 77
Alleen geopend:
Vrijdags van 9.00—21.00 uur
Zaterdags van 9.00 —17.00 uur
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Lunch-regeling tijdens kompetitie-wedstrijden

Het bestuur is van mening dat het acceptabel is om kompetitiespelers tegen een geringe
betaling tijdens de wedstrijddag in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van een
bescheiden lunch.

De praktijk wijst uit dat tussen de zaterdag- en zondagkompetitie verschil bestaat. Het bestuur
stelt voor dit verschil weg te werken en wel als volgt:

1. De jeugdkompetitiespelers[stersj een bescheiden lunch gratis aan te bieden

2. Voor de zaterdag- en zondagkompetitie voor senioren een bescheiden lunch tegen
betaling van de inkoopkosten te verstrekken.
= Betaling zaterdagteam mci. bediening f40,-- per wedstrijddag
= Betaling zondagteam f30,-- per wedstrijddag.

3. Het te vergoeden bedrag véér aanvang van de kompetitie te laten voldoen.
[zie bardiensten NTC en zaterdag- en zondagregeling].

1’
SMOLENAERS
CONSTRUCTIE-/PLAATWERK B. V.

Toeleveringsbedrijf voor:
— onderdelen voor machinebouw

— plaatwerkconstructies
— aluminium gevelbeplating
— CNC plaatwerk tot 4000 x 6 mm

— Fijnplasmasnijden 6600 x 2000 x 15 mm

— MIG en TIG laswerk in staal, RVS en aluminium

Pannenweg 266 6031 RK Nederweert telefoon (0495) 62 57 73 fax (0495) 63 10 51
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Vergoedingenbeleid NTC ‘72

Het bestuur is van mening dat werkelijk gemaakte kosten door leden van NTC’72 ten behoeve
van NTC’72 vergoed dienen te worden. Geen vergoeding wordt verstrekt voor zg.
aanwezigheidsuren, uren dat men als vrijwilliger voor de vereniging aktief is.

Het bestuur stelt de volgende regeling voor:
i Uitgangspunt: vergoeden van werkelijk gemaakte kosten aan leden van NTC’72

van door het bestuur goedgekeurde aktiviteiten.

i Niet vergoed worden de door leden van NTC’72 bestede uren ten bate van onze
vereniging. [tenzij door bestuur anders beslist].

= Leden van NTC’72 die in enig jaar werkzaamheden hebben verricht voor NTC’72 worden 0in het najaar uitgenodigd voor een door het bestuur aangeboden feestavond.

= Leden die uit hoofde van hun funktie binnen NTC’72 een dagdeel of meer aaneengesloten
aanwezig zijn op het park kunnen aanspraak maken op:
a. een lunchpakket
b. 4 konsumptiebonnen

[declaratieformulier tekenen door voorzitter betreffende kommissie]
i Leden die op verzoek van NTC’72 aktiviteiten buiten Nederweert bezoeken

[o.a. begeleiding jeugdteams, bezoek recepties etc.] maken aanspraak op een vergoeding
van f 0,35 per kilometer.

i Bestuursleden c.q. kommissieleden die in het klubhuis vergaderen, maken aanspraak op 3
konsumpties per vergadering. [declaratie wordt getekend door voorzitter van de
desbetreffende kommissie].

Bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding per jaar van f25,-- voor telefoonkosten.

zi Leden, die in verband met het uitoefenen van hun functie kosten maken, maken aanspraak
op een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten. [specificatie overleggen].

NB 1. Alleen die kosten worden vergoed die ingediend worden met gespecificeerde
rekeningen. Rekeningen dienen getekend te zijn door de respectievelijke
voorzitters van kommissies van NTC’72.

2. Enveloppen en briefjapier is verkrijgbaar bij het secretariaat.
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Clubtenue

De informatie-avond die op 3 november ji. werd gehouden werd druk bezocht en leverde
maar liefst 70 bestellingen op.
Mede op verzoek van velen wordt nog véér het seizoen van start gaat een extra show- en
pasavond georganiseerd.
Nadere info bij Barbara Maaswinkel tel. 625511.

Skatebaan en hangplek voor jongeren
Wij hebben overleg gevoerd met cle gemeente m.b.t. het plaatsen van een skatebaan voor de
jeugd op het parkeerterrein van NTC 72.

Uitgangspunt voor het bestuur is: zodanig afrasteren van de skatebaan dat overlast voor NTC
leden voorkomen wordt.

Ingang skatebaan alleen toegankelijk voor personen en niet toegankelijk voor auto’s. Ingangzo mogelijk naast “3 turfhoog”.

Met betrekking tot de zg. hangplek of schuilgelegenheid voor de oudere jeugd hebben wijgeen opmerkingen gemaakt anders dan “voorkom mogelijke overlast”.

Renovatie tennispark
De uitspraak van de gemeente om voor 2002 geen geldmiddelen voor renovatie tennispark toete wijzen heeft voor vertraging gezorgd.

Nader politiek beraad heeft de toezegging opgeleverd — indien e.e.a. voor de gemeentebudgettair neutraal verloopt — overleg mogelijk is.
0

Het bestuur is thans in overleg met de gemeente en wacht op groen licht zodat hopelijk ditjaar een totaal voorstel ingediend kan worden.

Tijdens de algemene ledenvergadering zullen wij hier nader op terugkomen.
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Pasjes en reserveren banen

Elk lid van onze vereniging ontvangt, wanneer aan de financiële verplichting is voldaan, eenverenigingspas op naam als bewijs van lidmaatschap van NTC’72.

Binnen onze vereniging heeft de clubpas een aantal functies o.a.:
=> met de clubpas kunt u aantonen dat u lid bent van NTC’72 en dat u aan de financiëleverplichting voor het nieuwe seizoen heeft voldaan.
=> met de clubpas kunt u aan officiële toernooien en wedstrijden deelnemen.
i met de clubpas kunt u banen op ons tennispark reserveren [uiteraard binnen de heersendespelregels]
= met de clubpas zijn wij [het bestuur] in staat te controleren of diegene die gereserveerdheeft lid is van NTC’72.

Helaas constateren wij dat niet alle leden de noodzaak van het ophangen van pasjes inzien.Dit gebeurt met name op momenten wanneer het niet druk is op het park. Onherroepelijkwordt het gedrag van ouderen overgenomen door onze jeugdleden. Sommige leden gaan zelfszo ver dat controlerende bestuursleden bij een opmerking indeze onheus bejegend worden.

Daarom een verzoek:
Geef het goede voorbeeld, ook aan de jeugd, breng bestuursleden niet inverlegenheid en reserveer uw baan op de juiste wijze.

Kontributie-afdracht
Voor NTC’72 zijn de kontributie-inkomsten het leeuwendeel van de begroting. Veel uitgavenworden gedekt door deze inkomsten. Daarom is het zo belangrijk dat NTC de kontributiedaadwerkelijk ontvangt. Het komt nog helaas steeds te vaak voor dat leden zich niet houdenaan de verplichting tot [tijdige] betaling van de kontributie.

BOUWBEDF

JOS SCHEIJVEN BV
6031 CJ Nederweert Kerkstraat 86

Telefoon (0495) 63 17 39
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Bardiensten NTC’72

Ook tennisverenigingen ontkomen niet aan strengere eisen op het gebied van hygiëne. Om in
te spelen op deze eisen en wellicht voorkomen van verrassingen bij een eventuele controle
door de inspektiedienst stellen wij een aantal regels voor.
Wij verzoeken u deze in acht te nemen!

Een belangrijke regel wordt de autoriteit van de bardienstmedewerkers[stersJ!

= Leden van NTC’72 die geen bardienst hebben worden verzocht zich niet
achter de bar te begeven, anders dan met toestemming van de bardienst.

BARDIENST OP KOMPETITIE-ZONDAG

z. bardienst bestaat uit 2 personen [eventueel aanwezig op verschillende tijdstippen]

‘ aanwezig op zondag om 09.30 uur. Sleutels + geldzakje ophalen bij de teamcaptain of bij
Barbara Maaswinkel, Meidoornstraat 21

i> kompetitespelers krijgen bij binnenkomst een kop koffie van NTC aangeboden

= het door teams zelf regelen van een zgn. zondag-ontbijt is niet meer mogelijk

i voor elk team of kombinatie van teams wordt een apart konsumptie-formulier bijgehouden

‘ tijdens de lunch is de koffie of thee gratis

‘ de bardienst draagt zorg voor verdeling van brood etc.
[per team in een broodmand klaarzetten]

i. tafeldekken, afruimen en afwassen geschiedt door de leden van de diverse teams onder
leiding van de bardienst.

NB het blijkt dat de regel dat zondagteams de lunch niet behoeven te betalen en de
zaterdagteams wel, ontstaan is uit het verleden en eigenlijk op zondag zou bestaan uit:
een kop soep en twee belegde broodjes. Het lijkt zinvol om alle lunches te laten
vergoeden door de diverse teams. Vergoeding door de teams bestaat dan uit de
kostprijs van de diverse ingrediënten en koffie en thee gratis.
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Bardienst op kompetitie-zaterdag
In afwijking van de bardienst op kompetie-zaterdag geldt:

i bardienst draagt geen zorg voor verdeling van brood etc. Deze werkzaamheden worden
door een ingehuurde persoon verricht.

= ook tafeldekken, opruimen en afwassen geschiedt door een ingehuurde persoon.
i teams die na 20.00 uur eten worden verzocht zelf voor opruimen en afwassen zorg te

dragen.

AFHALEN SPELERSPASJES

= dinsdag 23 maart 1999 [na de ledenvergaderingJ
i tijdens het openingstoernooi voor junioren op zaterdag 3 april 1999
= tijdens het openingstoernooi voor senioren op maandag 5 april 1999

vanaf openstelling van de tennisbanen dagelijks in de kantine van het klubhuis vanaf
19.00 uur.

We zijn net zo thuis
in de buurt als u

Rabobank

Nederweert — Ospel — Leveroy

c
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Agenda ledenvergadering NTC’72

Datum: dinsdag 23 maart 1999
Plaats: Clubhuis
Aanvang: 19.30 uur

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen ledenvergadering dd. 25 maart 1998

4. Voorstellen van het bestuur
4.1 lunchregeling competitieteams
4.2 vergoedingenbeleid

5. Voorstellen van de leden
Voorstellen van de leden kunnen tot 15 maart schriftelijk worden ingediend bij het
secretariaat

6. Financiën
6.1 Inkomsten en uitgaven 1998
6.2 Verslag financiële commissie
6.3 Begroting 1999
6.4 Benoeming financiële commissie

De begroting is bij de penningmeester opvraagbaar na 18.00 uur.

7. Stand van zaken m.b.t.
7.1 Renovatie tennispark
7.2 Tenniskleding
7.3 Sleutelpian
7,4 Onderhoud clubhuis

8. Toelichting PTC

9. Verkiezingen NTC’72
Aftredend: Barbara Maaswinkel voorzitter KRT [herkiesbaar]

Jan Verhoeven voorzitter KKBB [niet herkiesbaar]
Firmin Ruttens voorzitter KWT [herkiesbaar]
Frans Prinsen voorzitter NTC [herkiesbaar]
Wim Curvers secretaris [herkiesbaar voor 1 jaar]

Verkiesbare leden kunnen zich tot uiterlijk 15 maart aanmelden bij het secretariaat.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Aansluitend huldiging van de 25-jarige jubilarissen
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Bestuurssamenstelling NTC’72
Voorzitter Frans Prinsen

Hortensiastraat 19
tel. 632490
6031 VB Nederweert

Secretariaat Wim Curvers
Kerkstraat 40
6031 CH Nederweert

tel. 631538 [vanaf april]
tel. 625783 [vanaf nov.]

Penningmeester Sandra Horsmans
Salamanderstraat 8

tel. 594774
6026 VL Maarheeze

Voorzitter KKBB vacature

Voorzitter KWT Firmin Ruttens
Alexanderstraat 22

tel. 626320
6031 DA Nederweert

Voorzitter KJT Jan Mueters
Burg. Vullersstraat 14

tel. 633075
6031 CD Nederweert

tel. 624872
6031 XP Nederweert

Kommissie Recreatief tennis [KRT] * Ton Kessels
* Jac Claessens

* Henk Kessels
* Jan Slaats

Kommissie Wedstrijdtennis [KWT] * Ton Kessels * Jan Hermans

Kommissie Jeugdtennis [KJT] * Leny Kneepkens
* Pascale de Kan
* Ad Geleijns
* Paul Heijmans

* Anja Plomp
* Frits Smolenaers
* Edwin Aerts
*Annje Kirschbaum

Kommissie Pinnenlandtoernooi [PTC] * Henny v/d Steen
* Ann Ruttens

* Petra Peerlings
* Marjo Prinsen

Kommissie Driekwarttoernooi * Pascale de Kan
* Jan Mueters

* Edwin Aerts
* Sandra Horsmans

Feestkommissie * Francien Jacobs * Frans Sijben
* Barbara Maaswinkel * Edwin Jongen

Voorzitter KRT Barbara Maaswinkel
Meidoornstraat 21

Samenstelling Kommissies
Kommissie Kantine- en baanbeheer [KKBB] * Marjo Prinsen

* Jan Slaats

* Willem Wempe
* Jan Verhoeven

Ledenadministratie * Margriet Curvers
[vanaf april tel. nr. 631538]
[vanaf nov. Tel. nr. 625783

* Ann RuttensRedactie Löbke
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Contributie 1999

i Junioren geboren t/m 1982 f 70,--

:i. Studenten niet woonachtig in de Gemeente Nederweert f 70,--
[overleg huisvesting vereist]

i Senioren 18 jaar en ouder f160,--
‘ Senioren met postadres buiten Nederweert f 170,--

‘ Gezinsabonnement ouders en juniorleden f400,--

i’ Inschrijfgeld eenmalig f 15,--

i Bijzonder lid f 45,--

i> Ereleden conform artikel 8 lid 3 van de statuten zijn
ereleden vrijgesteld van de verplichting tot
betalen van contributie.

Vanaf 1 augustus is de contributiebijdrage de helft van de vermelde bedragen. Voor nieuwe
leden dient betaling door middel van overschrijving plaats te vinden op
rekening nr. 135518466, Rabobank Nederweert, t.n.v. NTC’72,
onder vermelding van “Contributie 1999”.

Aanmelding bij de KNLTB vindt plaats zodra de contributie op bovenstaande rekening is
overgemaakt. Zodra de contributie is ontvangen, ontvangt u een tijdelijk spelerspasje.
Enkele weken later ontvangt u het definitieve spelerspasje.

Afmelden indien u stopt met tennissen!

Indien u voornemens bent om te stoppen met tennissen dient u dit uiterlijk 15 november van
elk jaar kenbaar te maken aan het secretariaat. Indien u zich niet vôér 15 november heeft
afgemeld, wordt uw lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.

U bent dan voor het navolgende seizoen betalingsplichtig.

Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt de vordering uit
handen te geven via een incasso-bureau.

Zonder spelerspas bent u niet speelgerechtigd.

Ledenadministratie:
Margriet Curvers
Tijdelijk adres: St. Antoniusplein 11 te Nederweert
Van ± april tot ± november 1999 tel. 631538 na 18.00 uur.
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Introducé-regeling

Introducé-kaarten zijn uitsluitend via de bardienst verkrijgbaar.

De reglementen zijn als volgt:
Voor de introducé gelden alle baanregels [zie publikatiebord].

De introducé-kaart is alleen geldig:
= indien deze volledig is ingevuld
= uitluitend geldig op vermelde datum
= ondertekend is door de betreffende barmedewerker.

Indien door slechte weersomstandigheden niet gespeeld kan worden kan de kaart voor een
geldige kaart worden ingewisseld bij de barmedewerker. Het originele deel wordt aan de
aanvrager gegeven en het duplicaat is bestemd voor de penningmeester.
Na gebruik dient de kaart afgegeven te worden bij de bardienst of in de postbus te worden
gedeponeerd.

Voorbeeld introducé-kaart:

Origineel introducé-bewijs f 7,50 Copie introducé-bewijs f 7,50

NTC-lid: NTC-lid:

Tel. nr.: Tel. nr.:

Introducé: Introducé:

Woonplaats: Woonplaats:
-

Lidbij: Lidbij:

Geldig op: Geldig op:

Barmedewerker: Barmedewerker:

Ç
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AKTIVITEITENKALENDER 1999

Onderstaand de baanbezetting voor de diverse aktiviteiten. Voor wijzigingen zie de diverse
publikaties!

Let op!

i I.v.m. mini-tennis zijn 6 banen bezet iedere woensdagmiddag van 14.00 — 16.00 uur.
Eventuele wijzigingen c.q. aanvullingen worden door de jeugdkommissie tijdig bekend
gemaakt.

i De banen 5 en 6 zijn op de dinsdag en vrijdag gereserveerd voor trainingen vanaf 15.45
uur. Op donderdag onder voorbehoud!

i De speeldag van het 50+ circuit [vrijdag] wordt tijdig bekend gemaakt.

i De inhaaldag van de Kring-kompetitie [donderdag] is de eerstvolgende dinsdag.
Afwijkingen zijn mogelijk in onderling overleg.

= Indien kompetitiewedstrijden op dezelfde dag gespeeld worden als inhaalwedstrijden dient
in goed overleg een juiste baanverdeling gemaakt te worden.

Eventuele wijzigingen worden tijdig vermeld op de
publikatieborden en/of in het weekblad van
Nederweert!

Taxi en Touringcarbedrijf

Al meer dan 25 jaar het adres voor:

• Al uw ziekenvervoer.
• Al uw groepsvervoer voor bedrijven, scholen, instellingen e.d.
• Al uw rolstoelvervoer.
• Verhuur van personenbusjes met of zonder chauffeur.
• Verhuur van bestelwagens tot 1,5 ton.
• Koeriersdiensten door heel Europa.
• Al uw touringcarvervoer voor groepen tot 250 personen.

HENNESWEG 36, 6035 AD OSPEL, TEL. (0495) 63 20 39
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APRIL 1999
Datum Aktiviteit Aantal banen Aanvang

Za. 3 april Openingstoernooi Junioren 6 10.00 uur

Ma. 5 april Openingstoernooi Senioren 6 10.00 uur

Za. 10 arpil Junioren districtskompetitie 4 09.00 uur

Senioren districtskompetitie 6 13.00 uur

Zo. 11 april Landelijke kompetitie 5 10.00 uur

Di. 13 april Dames districtskompetitie 4 09.30 uur

Do. 15 april Kringkompetitie Dames 2 09.00 uur

Evt. inhaaldag district Dames i.o. 09.30 uur

Za. 17 april Junioren districtskompetitie 4 09.00 uur

Senioren districtskompetitie 6 13.00 uur

Zo. 18 april Landelijke kompetitie 5 10.00 uur

Di. 20 april Dames districtskompetitie 4 09.30 uur

Do. 22 april Kringkompetitie Dames 2 09.00 uur

Evt. inhaaldag district Dames i.o. 09.30 uur

Za. 24 april Junioren districtskompetitie 4 09.00 uur

Senioren districtskompetitie 6 13.00 uur

Zo. 25 april Landelijke kompetitie 5 10.00 uur

Di. 27 april Dames districtskompetitie 4 09.30 uur

Do. 29 april Kringkompetitie Dames 2 09.00 uur

Evt. inhaaldag district Dames i.o. 09.30 uur

Vr. 30 april Evt. inhaaldag district Junioren i.o. 09.00 uur

Evt. inhaaldag district Senioren i.o. 13.00 uur

Evt. inhaaldag Landelijke Kom. i.o. 10.00 uur

0
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Mei 1999
Datum Aktiviteit Aantal banen Aanvang

Za. 1 mei Junioren districtskompetitie 4 09.00 uur
Senioren districtskompetitie 6 13.00 uur

Zo. 2 mei Landelijke kompetitie 5 10.00 uur
Di. 4 mei Dames districtskompetitie 4 09.30 uur
Do. 6 mei Kringkompetitie Dames 2 09.00 uur

Evt. inhaaldag district Dames i.o. 09.30 uur
Za. 8 mei Junioren districtskompetitie 4 09.00 uur

Senioren districtskompetitie 6 13.00 uur
Zo. 9 mei Landelijke kompetitie 5 10.00 uur
Di. 11 mei Dames districtskompetitie 4 09.3 0 uur
Do. 13 mei Kringkompetitie Dames 2 09.00 uur

Evt. inhaaldag Junioren district i.o. 09.00 uur
Evt. inhaaldag Senioren district i.o. 13.00 uur
Evt. inhaaldag Landelijke kom. i.o. 10.00 uur

Za. 15 mei Junioren districtskompetitie 4 09.00 uur
Senioren distnctskompetitie 6 13.00 uur

Zo. 16 mei Landelijke kompetitie 5 10.00 uur
Di. 18 mei Dames districtskompetitie 4 09.30 uur
Do. 20 mei Kringkompetitie Dames 2 09.00 uur

Evt. inhaaldag district Dames i.o. 09.30 uur
Za. 22 mei Evt. inhaaldag Junioren district i.o. 09.00 uur

Evt. inhaaldag Senioren district i.o. 13.00 uur
Zo. 23 mei Pinkstertoernooi 6 10.00 uur
Ma. 24 mei Evt. inhaaldag Landelijke Kom. i.o. 10.00 uur
Di. 25 mei Dames districtskompetitie 4 09.30 uur
Do. 27 mei Kringkompetitie Dames 2 09.00 uur

Evt. inhaaldag district Dames i.o. 09.30 uur
Za. 29 mei Junioren districtskompetitie 4 09.00 uur

Senioren districtskompetitie 6 13.00 uur
Zo. 30 mei Landelijke kompetitie 5 10.00 uur

1
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JUNI 1999
Datum Aktiviteit Aantal banen Aanvang

Vr. 4juni Moonlighttoernooi junioren 6 20.00 uur
Za. 5 juni Evt. inhaaldag Junioren district i.o. 09.00 uur

Evt. inhaaldag Senioren district i.o. 13.00 uur
Zo. 6juni Evt. inhaaldag Landelijke Kom. i.o. 10.00 uur

Of tennis-us 6 10.00 uur
Do. 10 juni Slotdag Kringkompetitie 6 10.00 uur
Za. 12juni Old-Timers 4 13.00 uur
Zo. 13 juni Ontbijttoernooi 6 07.00 uur
Ma. 14juni Clubkam. Senioren enkelspel 6 18.00 uur
Di. 15 juni Clubkam. Senioren enkelspel 6 18.00 uur
Wo. 16juni Clubkam. Senioren enkelspel 6 18.00 uur
Do. 17juni Clubkam. Senioren enkelspel 6 18.00 uur
Vr. 18 juni Clubkam. Senioren enkelspel 6 18.00 uur
Za. 19juni Clubkam. Senioren enkelspel 6 10.00 uur
Zo. 20 juni Finaledag Senioren enkelspel 6 10.00 uur
Za. 26 juni Old-Timers 4 13.00 uur
Zo. 27 juni Junior/senior invitatietoernooi 6 10.00 uur
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JULI 1999
Datum Aktiviteit Aantal banen Aanvanj

Za. 3 juli Old-Timers 4 13.00 uur
Zo. 4juli Tennis-us 6 10.00 uur
Za. 10juli Old-Timers 4 13.00 uur
Zo. 1 1 juli Tennis-us 6 10.00 uur
Za. 17juli Old-Timers 4 13.00 uur
Zo. 18juli Tennis-us 6 10.00 uur
Za. 24juli Old-Timers 4 13.00 uur
Zo. 25juli Tennis-us 6 10.00 uur
Za. 31 juli Old-Timers 4 13.00 uur

AUGUSTUS 1999
Datum Aktiviteit ‘Aantal banen Aanvang

Zo. 1 aug. Pinnenlandtoernooi 6 10.00 uur
Ma. 2 aug. Pinnenlandtoernooi 6 17.00 uur
Di. 3 aug. Pinnenlandtoernooi 6 17.00 uur
Wo. 4 aug. Pinnenlandtoernooj 6 17.00 uur
Do. 5 aug. Pinnenlandtoernooi 6 17.00 uur
Vr. 6 aug. Pinnenlandtoernooi 6 17.00 uur
Za. 7 aug. Pinnenlandtoernooi 6 10.00 uur
Zo. 8 aug. Pinnenlandtoernooi 6 10.00 uur
Za. 14 aug. Old-Timers 4 13.00 uur
Zo. 15 aug. Tennis-us 6 10.00 uur
Za. 21 aug. Jeugd Clubkampioenschappen 6 10.00 uur
Zo. 22 aug. Jeugd Clubkampioenschappen 6 10.00 uur
Za. 28 aug. Old-Timers 4 13.00 uur
Zo. 29 aug. Kermis Tennis-us 6 10.00 uur
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SEPTEMBER 1999
Datum Aktiviteit Aantal banen Aanvang

Za. 4 sept. Limburgse 3/4 kampioenschappen 6 10.00 uur
Zo. 5 sept. Limburgse 3/4 kampioenschappen 6 10.00 uur
Vr. 10 sept. Candellight-toernooi 6 20.00 uur
Za. 1 1 sept. Evt. Limb. 3/4 kampioenschappen 6 10.00 uur
Zo. 12 sept. Evt. Limb. 3/4 kampioenschappen 6 10.00 uur
Ma. 13 sept. Clubkampioenschap Senioren dubbel 6 18.00 uurDi. 14 sept. Clubkampioenschap Senioren dubbel 6 18.00 uur
Wo. 15 sept. Clubkampioenschap Senioren dubbel 6 18.00 uur
Do. 16 sept. Clubkampioenschap Senioren dubbel 6 18.00 uur
Vr. 17 sept. Clubkampioenschap Senioren dubbel 6 18.00 uur
Za. 18 sept. Clubkampioenschap Senioren dubbel 6 10.00 uur
Zo. 19 sept. Finales Clubkamp. Senioren dubbel 6 10.00 uur
Zo. 26 sept. Tennis-us 6 10.00 uur

OKTOBER 1999
Datum Aktiviteit Aantal banen Aanvang
Vr. 1 okt. Afsluitingstoernooi Junioren 6 17.00 uurZa. 2 okt. Finales mini-clubkampioenschappen 4 09.00 uurZo. 3 okt. Snerttoernooi 6 10.00 uur
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Afhalen kompetitiebescheiden
voor junioren en senioren

DINSDAG 6 APRIL VAN 19.00 - 20.00 UUR
IN HET CLUBGEBOUW

Men dient rekening te houden [voor zover van toepassing] met
0 betaling van lunches en ballen!

i .
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KOMPETITIEDATA
Dinsdag districtskompetitie

Speeldagen Inhaaldagen
Dinsdag 13 april Donderdag 15 april

20 april 22 april
27 april 29 april
04 mei 6 mei
11mei 20mei
18mei 27mei
25 mei

Donderdag Dames Kring Kompetitie

Donderdag 15 april In onderling overleg te bepalen!!!
22 april
29 april
06 mei
13 mei
20 mei
27 mei

Zaterdag districtskompetitie
Zaterdag 10 april Vrijdag 30 april

17 april Donderdag 13 mei
24 april Zaterdag 22 mei
01 mei Zaterdag 05 juni
08 mei
15 mei
29 mei

Zondag Landelijke Kompetitie
Zondag 1 1 april Vrijdag 30 april

18 april Donderdag 13 mei
25 april Maandag 24 mei
02 mei Zondag 06 juni
09 mei
16 mei
30mei
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Dames Senioren
1e klasse

Dames Senioren
2e klasse

Gemengd tlm 17 jaar
4e klasse

Linic Franssen

Sharon Kirschbaurn

Hanneke Timmermans

Bianca Kneepkens

Heren 18+ Paul Heijmans Tel. 634565
3

klasse Patric Rhoe
Willem Wempe

Frans van Houts

ZONDAG LANDELIJKE KOMPETITE
Senioren gemengd
7e

klasse Carla van Nieuwenhoven Tel. 519742
Sandra Horsmans

Ingrid Derks

________________________ Paul Creemers

Joop van Heel

Raoul de Kan

Heren 6

Marjo Prinsen

Irene Achten

Miranda Heijmans

Silvia Steijn

Inge Jansen

Ron Srnolenaers

Laurens Kirschbaum
Robbert v/d Vleuten

Karlijn Plomp

Kim Plomp

Lisette Kessels

Maarten Ruttens

Erwin Geurts

Erwin Verleijsdonk

Roei Theelen

Tel. 634595

Tel. 545940

Tel. 625523

Tel. 626320
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SENIORENTRAINING NTC’72 1999

Wederom wordt u dit jaar de zomertraining aangeboden door Maurice Maessen.

Deze training zal plaatsvinden op de dinsdagavond. Daarnaast kan men in overleg ook
overdag en eventueel op donderdagavond trainen. Op vrijdag zijn de mogelijkheden om te
trainen helemaal bezet.

Vul onderstaand formulier in en lever dit in bij:
Anja Plomp, Dr. v/d Wouwstraat 12 te Nederweert, Tel. 631054
De indeling zal plaatsvinden in de eerste week van april.

De kosten zijn f70,-- per les [60 minuten] delen door het aantal deelnemers per groep.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Anja Plomp of Maurice Maessen
[tel. 626896].

Opgaveformulier zomertraining 1999

Naam:

Adres:

Tel. nr.:

______________________

Kan wellniet op dinsdagavond

Bijzonderheden:

Inleveren bij Anja Plomp, Dr. v/d Wouwstraat 12, 6031 HC Nederweert vôôr
25 maart a.s.
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KOMMISSIE JEUGDTENNIS [KJTI

Aktiviteiten voor de jeugd in 1999

Het seizoen 1999 wordt weer een druk seizoen. Naast de kompetitie en het
woensdagmiddagtennis zullen de volgende aktiviteiten voor de jeugd worden georganiseerd:

Openingstoernooi 3 april
Moonlight-toernooi 4 juni
KNLTB-dag Rosmalen n.n.b.
Junior/senior-toernooi 27 juni
Jeugdkamp datum wordt nog bekend gemaakt
Jeugd Clubkampioenschappen 21 en 22 augustus
Limburgse 3/4 kampioenschappen 4 en 5 september
Afsluitingstoernooi 1 oktober
Finales mini-clubkampioenschappen 2 oktober

Kosten jeugdtennis

In 1999 zal het jeugdtennis ongeveer f 35.000,-- kosten. Aan lesgelden zal een bedrag van
ongeveer f 22.500,-- worden ontvangen. Het verschil ad. f 12.500,-- wordt betaald uit de
subsidie van de gemeente, de kontributie van junioren en uit sponsorgelden.

Jeugdinfoblad

In februari 1999 is de eerste uitgave verschenen van een jeugdinfoblad. Het blad waarvan de
naam nog middels een prijsvraag zal worden gekozen, is bedoeld voor junioren en zal ook
gedeeltelijk door junioren worden samengesteld. Vaste onderwerpen zijn onder meer een
“wist je dat”rubriek, een verjaardagskalender en een interview.

Winterkompetitie

De matige Organisatie van de winterkompetitie is aanleiding voor de KJT om nu reeds na te
denken of deze vorm van wintertennis een vervolg voor NTC dient te krijgen.
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Limburgse Kampioenschappen Driekwart tennis
Het afgelopen jaar heeft NTC’72 voor de eerste keer de Limburgse Kampioenschappen
Driekwart tennis georganiseerd. De bedoeling is dit nog zeker twee jaar te doen.
Ter voorbereiding op deze Limburgse Kampioenschappen worden in heel Limburg op diverse
parken voorrondes gehouden. Aan deze voorrondes kunnen junioren deelnemen die geboren
zijn in 1987 of later, die het miniveld zijn ontgroeid maar nog niet helemaal “rijp” zijn voor
het grootveld. Het is dus eigenlijk de overstap van klein naar groot veld.

Er wordt gespeeld in 3 leeftijdscategorieën in poules van 4.
1. jongens/meisjes t/m 10 jaar
2. jongens/meisjes t/m 11 jaar
3. jongens/meisjes t/m 12 jaar

Het aantal poules is natuurlijk afliankeljk van het aantal deelnemers. Van iedere poule gaat in
ieder geval de nummer 1 door naar de Limburgse Kampioenschappen.

De spelregels zijn bij het driekwart tennis iets anders dan bij het groot veld. Er wordt gespeeld
op een verkorte baan; een wedstrijd duurt 30 minuten en de ballen zijn “zachter” dan
“gewone” tennisballen.

Dit jaar worden de Limburgse Kampioenschappen driekwart tennis gehouden in het weekend
van 4 en 5 september. Als jullie onze jeugdige talentjes [vorig jaar bereikten er maar liefst 13
kinderen de finales] willen zien schitteren, kom dan eens een kijkje nemen op het park, waar
het dat weekend één groot feest is!

U hoeft zich niet druk te maken over uw drukwerk.
Dat doen wij weL..... Wij verzorgen voor U o,a,:
* Folders
* Leaflets
* Brochures
* Complete huisstijl
* Enveloppen
* Briefpapier
* Kranten
* enz. enz. enz.

Drukkerij van Deursen bv

Postbus 2724, 6030 AA Nederweert
(Industrieterrein) Pannenweg 231 Nederweert

Telefoon 0495-632625 - Telefax 0495-63 1 157

NIEUW

Wij verzorgen tevens Uw digitaal printwerk speciaal voor kleine
oplage in vier kleuren tegen aantrekkelijke prijzen.

drukkerijvandeursen

NIEUW NIEUW
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Minitennis 1999

Evenals in voorgaande jaren gaan we begin april a.s. weer van start met minitennis.
Minitennis is opgezet om de jeugd van de basisschool van groep 1 tlm groep 8 kennis te laten
maken met de tennissport. Beginners mogen 4 x als proef meespelen, maar moeten wel na
deze proeijeriode beslissen of ze lid van de vereniging willen worden. Proefrackets en ballen
zijn aanwezig. Combinatie met een andere sport is mogelijk. Minitennis is kosteloos.

Iedere week, van begin april tot eind september, zijn alle banen van 14.00 tot 16.00 uur
gereserveerd voor minitennis. Tijdens de zomervakantie is er geen minitennis en zijn de
banen op woensdagmiddag Vrij.

Minitennis is opgesplitst in 2 groepen t.w. “mini’s” onder leiding van Lenie en “super-mini’s”
onder leiding van Ad.

Gevorderde mini’s
Net als voorgaande jaren nemen we ook dit seizoen weer deel aan de Scholenkompetitie
Kring Weert. Aan deze kompetitie mogen alle gevorderde mini’s meedoen.
De kinderen worden verdeeld in 2 groepen nl. grootveld en miniveld. Wie miniveld of
grootveld gaat spelen wordt in overleg met de trainer Maurice, Ad en Leny bekeken.
Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden ruimschoots van te voren ingelicht.
Zijn er nog vragen over deze Scholenkompetitie neem dan contact op met Leny. Is er
misschien op woensdagmiddag iemand van de ouders die een handje wil helpen?
Altijd welkom!

Super jonge mini’s
De “super jonge mini’s” zijn de nieuwelingen en de jongste mini’s, die reeds clubtraining
krijgen en nog niet toe zijn om wedstrijden te spelen.
Door José Kessels en Ad wordt op speelse wijze, d.m.v. bal-en slagvaardigheid, de interesse
en het plezier in tennis bijgebracht.
De gevorderden van deze groep, onder leiding van José, worden langzaam voorbereid op het
spelen van wedstrijdjes. Beide groepen kunnen deelnemen aan de gezelligheidstoernooitjes,
zoals openings- moonlight- en afsluitingstoernooi.
Op zaterdagmorgen 2 oktober worden voor beide groepen de finales van de
miniclubkampioenschappen gespeeld. Voor beide groepen bestaan deze
miniclubkampioenschappen uit bal- en slagvaardigheidsoefeningen. Voor de gevorderden
uiteraard moeilijker.
Op zaterdag véér het zomerseizoen wordt er nog een info-uurtje gehouden over minitennis.
Raadpleeg regelmatig de rubriek van NTC’72 in het weekblad van Nederweert.

Ad Geleijns
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Kommissie Recreatief Tennis [KRTI
Even als het afgelopen jaar heeft de KRT ook dit jaar weer een aparte aktiviteitenkalender
gemaakt. Deze aparte kalender was goed bevallen! Iedereen kan dan in één oogopslag zien
welke en wanneer KRT-aktiviteiten zijn. Voor de meeste aktiviteiten, behalve het
Openingstoemooi, krijgt u tijdig de benodigde informatie via de reguliere KRT-info.

Voor nieuwe leden of leden die daaraan behoefte hebben is er de mogelijkheid om een
uitgebreide stencil te verkrijgen bij Henk Kessels. Bij alle KRT-leden kunt u terecht met
vragen en/of suggesties omtrent onze kommissie.

Wel willen wij nog even vermelden dat:

het openingstoernooi:
‘s morgens om 10.00 uur begint.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent anders moeten anderen op u wachten.

i men de gehele dag [van 10.00 tot ± 17.00 uur] beschikbaar moet zijn.
= indien u dit niet kunt, u de mogelijkheid heeft om zelf een vervanger/ster van gelijke

sterkte te vragen die u dan op een bepaald tijdstip aflost. U dient dan beide namen, met het
tijdstip van wisselen, op het inschrijfformulier te vermelden.
U het inschrijiformulier vôér 24 maart moet inleveren bij Barbara Maaswinkel of Henk
Kessels
het toernooi in een poule-systeem wordt gespeeld, mits er voldoende deelname is. Anders
wordt er in een tennis-us systeem gespeeld.

Tennis us:
‘ om 10.00 uur begint en eindigt om ± 13.00 uur.
z dit speciaal opgezet is om “nieuwe” leden sneller en beter te laten kennismaken met de

andere clubleden.
i ieder seniorlid hieraan mee kan doen, zowel nieuwe als gevorderde spelers.
i U het clubpasje ALTIJD moet meenemen omdat via de pasjes de partijen geloot worden.
=. het reglement van tennis-us in de KRT-stencil staat vermeld.

Vrijdagavond tennis us:
Bij de KRT is het verzoek binnengekomen om vaker op de vrijdgavond een tennis-us te
houden. In de loop van het nieuwe seizoen zullen wij deze avonden — indien mogelijk —

bekend maken.

Meer informatie omtrent inschrijving, aanvangstijden en speelwijze van onze aktiviteiten treft
u ruimschoots van te voren aan via de clubinfo, t.w.:
= het KRT-bord in de hal

de lichtkrant in de kantine
i het weekblad van Nederweert
i> streekomroep Weert, teletext pagina 696
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Als laatste willen wij benadrukken dat al onze aktiviteiten NIET prestatiegericht zijn, maar
dat voor ons gezelligheid, onderling kontakt en sfeer binnen de club voorop staat.

Wij wensen alle leden een sportief, gezellig en vooral gezond tennisseizoen toe en hopen u
tijdens onze aktiviteiten te kunnen begroeten.

Bezetting KRT:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Leden:

Barbara Maaswinkel
Henk Kessels
Jacques Claessens
Jan Slaats
Ton Kessels

Meidoornstaat 21
Tichelveld 83
Loverstraat 33
Strateris 41
Jasmijnstraat 21

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

624872
625237
625010
625137
633326

4’

L
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0Mei 23 mei

Juni

Pinkstertoernooj

6juni

Juli 4 juli

Tennis Us

11juli
Tennis Us

18juli
Tennis

Activiteitenkalender

.4 K.R.T. 1999

April 5 april Openingstoernooi

September 10 september Candlelight Tennis Us
26 september Tennis Us

Oktober 3 oktober Snerttoernooj —

25 juli

Us
Tennis

Augustus

Us
Tennis Us

1 tIm8 aug.
15 augustus
29

Pinnenlandtoernooi

augustus
Tennis Us
Kermis Tennis Us
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Inschrij fformulier

OPENINGSTOERNOOI SENIOREN 1999

Datum toernooi: maandag 5 april 1999
Aanvang: 10.00uur
Opmerking: inleveren véér 26 maart 1999

Voor alle leden van NTC’72

Opgave van 1 persoon voor de gehele dag:
Naam en roepnaam:
Adres:
Tel. nr.:

Opgave met 2 personen voor de gehele dag: flet op1 Zelfde sexej
Naam 1e persoon [hierboven invullen]
Naam en roepnaam 2° persoon:

___________________________________

Adres:
Tel. nr.:

_________________________________

Tijdstip van overname:

___________________________________________

Handtekening:

Inschrij fformulier
OPENINGSTOERNOOI SENIOREN 1999

Datum toernooi: maandag 5 april 1999
Aanvang: 10.00 uur
Opmerking: inleveren vé6r 26 maart 1999

Voor alle leden van NTC’72
Opgave van 1 persoon voor de gehele dag:
Naam en roepnaam:
Adres:
Tel. nr.:

________________________________

Opgave met 2 personen voor de gehele dag: flet op1 Zelfde sexej
Naam 1e persoon [hierboven invullenj
Naam en roepnaam 2° persoon:

____________________________________

Adres:
Tel. nr.:

_________________________________

Tijdstip van overname:

____________________________________________

Handtekening:

Inleveradressen:
Barbara Maaswinkel Meidoornstraat 21 Jan Slaats Strateris 41
Henk Kessels Tichelveld 83 Jacques Claessens Loverstraat 33
Ton Kessels Jasmijnstraat 21



SPONSOREN NTC ‘72

HOOFDSPONSOR

Jan Jansen Sport BV
St. Rochusstraat 6a
6031 BH Nederweert

CO SPONSOR B.

Coöperatieve Rabobank Nederweert, Ospel, Leveroy
Geenestraat 10
6061 VR Nederweert

Jac de Leeuw Taxi, Touringcar en Autoverhuur
Hennesweg 36
6035 AD Nederweert [Ospel]

Jos Scheijven BV Bouwbedrijf, Bouwmaterialen
Kerkstraat 86
6031 CJ Nederweert

Wijen Meubelen B. V.
Burg. Hobusstraat 70
6031 VA Nederweert

Echte Bakker
Bakkerij B. W. Janssen BV
Brugstraat 17
6031 EE Nederweert

Smolenaers Constructie en Plaatwerk BV
Pannenweg 266
6031 RK Nederweert

Drukkerij van Deursen BV
Pannenweg 231
6031 RK Nederweert

Drankenhandel van Dooren
St. Rumoldusstraat 5
6001 VV Weert

t.



SPONSOREN PUBLICATIEBORD NTC ‘72

Kessels Installaties BV
Pannenweg 117 / Postbus 2713
6030 AA Nederweert

Stef van Nieuwenhoven Orthopedische Schoentechniek
Florastraat 104
6031 XN Nederweert

Brood- en Banketbakkerij Tjeu Kessels
Moesemanstraat 2 / St. Rochusstraat 5
6031 CC Nederweert

Smolenaers Sierbestratingen en Grondwerken
0 Hulsenweg 4

6032 SP Nederweert

EBKS Koerierservice
Burg. Greymansstraat 12
6031 CN Nederweert

Interieur & Decoratie NIVO Fournituren/huishoudtextiel
Brugstraat 3
6031 EE Nederweert

De Pensioenspecialist Peter Wijn
Loverstraat 14
6031 VD Nederweert

Stukadoorsbedrzjf G. Peeters
Beatrixstraat 78
6031 RK Nederweert

Kapsalon Ton Willems
Brugstraat 19
6031 CC Nederweert

Pleunis Mode
Brugstraat 19
6031 EE Nederweert

Tel. 633575

Tel. 625199

Tel. 631344

Tel. 631362

Tel. 634482

Tel. 625364

Tel. 634420

Tel. 632901

Tel. 631715

Tel. 631237



CO-SPONSORS C.

W. Mackus Nationaal Verzekeringskantoor
Brugstraat 47
6031 EE Nederweert

Installatiebedrijf Kneepkens BV
Pannenweg 245
6031 RK Nederweert

F. Coolen Mengvoeders BV
Boeket 2
6031 PR Nederweert

V.d. Boom Transport BV
Fahrenheitstraat 6
6003 DC Weert

Behang- en Verfhuis Poeli BV
Kerkstraat 19
6031 CE Nederweert

Rob Korsten Bloemist
Kerkstraat 41
6031 CE Nederweert

Buys Drukkerij
Burg. Vullerstraat 36
6031 CD Nederweert

Raemaekers Vastgoed
Ahrensburgerstraat 3
6034 RX Nederweert

Briels Zaal en kegelbanen
Kraan 6
6031 RX Nederweert

Johan Winters Bloemist
St. Rochusstraat 8a
6031 BH Nederweert

?



Notulen ledenvergaderinçi 26-03-1998

Aanwezig : 51 leden inclusief bestuur
Afmeldingen : A. en S. Geleijns, L. Kneepkens, N en T. Wijen,

J. Kluskens, W. Wempe, A. Ruttens en M. Curvers.

1. Openining
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering met een welkomstwoord.
2. Medelingen
Firmin Ruttens
• Afhalen bescheiden t.b.v. de competitieteams

De papieren, benodigde bescheiden en tennisballen kunnen op woensdag 8
april, van 19.00 uur tot 20.00 uur in het clubhuis afgehaald worden.
Op de zaterdagen spelen telkens 5 teams thuis. Nog meer als voorafgaande
jaren is het belangrijk dat het planbord goed wordt gebruikt.

• Taktiektraining
Vorig jaar heeft voor de eerste maal een taktiektraining plaatsgevonden voor
de competitiespelers.
Dit krijgt in 1998 zijn navolging. Deze tactiektraining wordt u gratis
aangeboden door Maunce Maessen.

Wim Curvers
• Spelerspasjes

De spelerspasjes zijn nog niet door de KNLTB beschikbaar gesteld. Tot heden is het niet
duidelijk wanneer de pasjes wel geleverd worden. De KNLTB heeft echter beloofd dat de
pasjes vôôr de start van de competitie beschikbaar zijn.

Jan Verhoeven
• Bardiensten

De bardiensten voor 1998 zijn op enkele weken na weer geregeld. Deze weken moeten
uiteraard nog ingevuld worden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Mario Prinsen.

Frans Prinsen
• Horeca

Het bestuur heeft voor 1998 enkele offertes laten maken door drankhandelaren. Doelstelling is
om er financieel betervan te worden.
Van Dooren is hierbij als beste uit de bus gekomen.

• Criminaliteit
De laatste tijd valt een toename van criminaliteit te constateren.
Jan Verhoeven is in samenspraak met bureau Halt en de politie aan het bezien welke
maatregelen genomen moeten worden.

• Driekwarttoernooi
In 1998 organiseert NTC voor de eerste maal het driekwarttoemooi.
Hiervoor zijn nog meerdere tellers nodig.

• Tennistenue voor competitieteams
Het bestuur heeft het voornemen om voor een aangepaste prijs een tennistenue aan te bieden
voor competitiespelers. Helaas is het niet mogelijk geweest om dit in 1998 te realiseren.

3. Notulen ledenvergadering 26 maart 1998
Blz. 4; punt 6.2; waterput; Henny v/d Steen is van mening dat de discussie m.b.t. de waterput niet
goed is genotuleerd.
De hernieuwde discussie is ontstaan ten gevolge van de mogelijke renovatie van het park en de
mogelijke keuze voor een andere ondergrond. Indien gekozen wordt voor kunstgras is besproeien
overbodig.

4. Financiën
Een overzicht van de uitgaven 1997 en de begroting 1998 is verspreidt.
De V.Z. geeft aan de hand van sheets een toelichting over de financiële positie van de tennisclub.
Voor het eerst wordt een balans, winst en verlies rekening
gepresenteerd.
Frans Bongers heeft hieraan de nodige tijd geïnvesteerd, waarvoor dank.
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4.1 Belangrijkste afwijkingen t.a.v. inkomsten en uitgaven 1997
De uitgaven voor de jeugd laten helaas weer een forse overschrijding zien van
f. 13.200,-
Het is in 1997 moeilijker als verwacht gebleken om de financiën voor de jeugd op orde te brengen.
Ook bleek, in later stadium, bijstelling niet meer mogelijk te zijn. Belangrijkste oorzaak hiervan is de
toename van het aantal junioren, de kosten voor de baanhuur in de winter en de gemaakte
afspraken betreffende de traini ngsbijdragen.
• Investering

De post investering is met f.1000,- overschreden.
• Uitgaven-inkomsten kantine

De inkoopkosten t.b.v. de kantine is ongeveer 10 % hoger uitgevallen.
De kantine inkomsten is met ongeveer 5,5% gestegen.

• Baanhuur
De tennisclub betaald jaarlijks een bedrag van f. 14.000,- aan de Gemeente
Nederweert voor de huur van het tennispark, te betalen in twee termijnen. In
1997 heeft de tennisclub de rekening ontvangen voor één termijn.

• 25-jarig jubileum van NTC-’72
De uitgaven t.b.v. het 25-jarige jubileum is f. 3500,- hoger uitgevallen als
begroot. Hiertegenover staat aan de inkomstenkant een bedrag van f. 2900,-

• Spaarrekening
Van de spaarrekening is bijna f. 4000,- meer afgehaald als begroot.

• Sponsorinkomsten
De inkomsten uit sponsoring is f. 655,- lager als begroot.

• Afdrachten KNLTB
Is f. 832,- hoger uitgevallen als begroot.
De afdracht aan de KNLTB Limburg is verhoogd met f. 2,- per lid

• Clubbiad
De uitgave voor het clubbiad heeft bijna f. 200,- meer gekost als begroot.

• Sponsorzuil
De sponsorzuil was niet begroot. Totaal kosten f. 5.868,61.

• Gas, water en elektra
De kosten voor gas water en licht is iets lager uitgevallen als begroot.

• Spaarrekening
Van de spaarrekening is in totaal f. 35.000,- afgehaald.

4.2 Verslag financiële commissie
Frits v/d Winkel brengt namens de financiële commissie hiervan verslag uit.
Frits v/d Winkel en Frans Bongers hebben de financiën gecontroleerd.
De boeken en bescheiden zijn akkoord bevonden.
De vergadering verleent, onder dankzegging, décharge aan de penningmeester.

4.3 Begroting 1998
De club heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd en hierdoor flink ingeteerd.
Voor de toekomst zal jaarlijks gereserveerd moeten worden.
• Baanhuur

Voor de begroting van de baanhuur 1998 is t. 7000,- meer begroot als voorafgaande jaren. De
oorzaak hiervan is; in 1998, door de Gemeente Nederweert, drie huurtermijnen in rekening
worden gebracht in plaats van twee.
In 1997 heeft NTC één rekening ontvangen voor 1 termijn.

• KNLTB
De KNLTB afdracht over 1998 wordt verhoogd tot t. 8000,- t.g.v. de verhoging van de bijdrage
met f. 2,- per lid.

• Clubbiad
De kosten voor het clubbiad wordt verhoogd tot t. 2600,- i.v.m. sponsorafspraken.

• Drukwerk
De kosten voor drukwerk is verhoogd tot t. 1200,-



• Investeringen
De investering voor 1998 beperkt zich tot de aanschaf van een P.C + printer ten behoeve van
de penningmeester. De kosten hiervoor is begroot op f. 2.400,-
Jan Feijen vraagt of de configuratie voldoet aan de programma’s. De V.Z. antwoord dat de
apparatuur hieraan voldoet.

• KKBB
Budget t.b.v. de KKBB verhoogd tot f. 20.325,-

• Spaarrekening
Saldo van f. 26.097,- wordt gereserveerd voor onderhoud en afschrijvingen.

• Sponsoring
Naar verwachting zullen de inkomsten uit sponsoring toenemen tot f. 11.500,-

Vraaen van leden naar aanleiding van de presentatie
Hub Poeli:
Vraagt wat de uitgaven van de kantine inhoud.
Antwoord V.Z. de kosten hebben betrekking op het onderhoud van o.a. de regeninstallatie,
verlichting, verwarming en warmwatervoorziening, onderhoud van de tapinstallatie, poetsen van de
kantine etc.
Frits v/d Mnkel:
Vraagt om een toelichting betreffende de kostenoverschrijding t.b.v. de jeugd. Frits is van mening
dat pas hierna kan worden over gegaan tot de vaststelling van de begroting voor 1998.
Jan Mueters antwoord hierop dat de overschrijding van de begrotingsbudget voor de jeugd is terug
te voeren t.g.v. de intensivenng van het jeugdbeleid.
Het bestuur heeft enkele jaren geleden deze stap gezet omdat binnen de club een vergrijzing van
leden ontstaat. De continuïteit van de club op lange termijn in gevaar dreigde te komen.
Een groot verloop onder de jeugdleden viel te constateren. Het lage spelpeil van de jeugd.
Aan de hand van deze vaststelling heeft het bestuur een aantal doelstellingen geformuleerd, dit
zijn:
- over 5jaar25 % meer jeugdleden;
- binding met de club versterken;
- binnen ongeveer 5 jaar de aansluiting met de subtop bereiken;
- junioren zoveel als mogelijk lid blijven van de tennisclub.
Hierop is een actief jeugdbeleid ontwikkeld. De acties zijn opgenomen in een draaiboek.
Verder is er nog een trainingsplan ontwikkeld. En vanaf 1996 de contributie bijdrage voor
studerende senioren verlaagd, met als doel deze jongere leden voor de club te behouden.
• De resultaten hiervan tot heden zijn:
- het aantal jeugdleden is fors toegenomen;
- het spelniveau stijgt *;

- bijna alle junioren volgen training;
- de integratie tussen junioren en senioren is verbeterd.

* 2 kinderen volgen bondstraining.
• De kosten voor de club:
- voor 1998 begroot op f. 34070,-
• De inkomsten 1998:
- inkomsten uit trainingsgeld totaal f. 23050,-;
- bijdrage club f. 100,- per kind;
- bijdrage uit sponsorgeld f. 5000,-
- subsidie Gemeente Nederweert, aantal jeugdleden x f.35,-
- de helft van de jeugdcontributie, aantal jeugdleden x f. 32,50
• De overschrijding van het budget is veroorzaakt door:

meer junioren wintertraining hebben gevolgd;
de sporthal in Nederweert te weinig uren beschikbaar heeft voor de tennisclub en hierdoor
uitwijking naar een andere (duurdere) sporthal heeft plaatsgevonden.

Frits v/d Winkel vraagt wat er gedaan wordt indien het budget t.b.v. de jeugd overschreden wordt
en op welke wijze bewaking gaat plaatsvinden.
De V.Z. antwoord dat een dreigende overschrijding beoordeeld kan worden aan de hand van de
maandelijkse financiële overzichten. Een dreigende overschrijding wordt besproken in het bestuur
waarna een standpunt wordt ingenomen.
Jan Feijen vraagt of de investering t.b.v. de jeugd f. 8500,- bedraagt. De V.Z. antwoord dat hiervan
f. 5000,- d.m.v. sponsorgeld wordt gedekt. De sponsoring is ook met het doel opgezet om het
jeugdbeleid te stimuleren.

3.
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4.4 Benoeminç financiële commissie
Frans Bongers en Frits v/d Winkel zijn aftredend.
Francien Jacobs en Sjef Knapen stellen zich hiervoor beschikbaar.

5. Stand van zaken
5.1 Renovatie tennispark
De V.Z deelt mede dat de Gemeente Nederweert in kennis is gesteld van de noodzaak tot
renovatie van het tennispark.
De Gemeente heeft toegezegd dat e.e.a. voor de begroting van 1999 wordt meegenomen. Dat wil
niet zeggen dat de renovatie ook daadwerkelijk in 1999 ter hand wordt genomen.

5.1 Enciuete KRT
De KRT heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten georganiseerd. Hierbij is het de KRT niet
ontgaan dat enkele activiteiten druk bezocht worden en voor andere activiteiten nauwelijks
belangstelling is.
In het algemeen wordt vastgesteld dat de belangstelling voor georganiseerde evenementen
terugloopt, uitzondering hierop vormt het tennis-us.
De KRT heeft 200 formulieren verstuurd. De respons is 17 %, 34 formulieren terugontvangen.
Gestelde vragen:
1. is er voldoende belangstelling voor de activiteiten;
2. welke stijl heeft de voorkeur, tennis-us model of toemooistijl;
3. suggesties voor nieuwe evenementen of bijstelling van bestaande activiteiten.
De vragen hebben de navolgende gegevens opgeleverd

1 Activiteit 1 Interesse 1 Ja 1 Interesse 1 Nee 1 Tennis-us stijl 1 Toernooi stijl j

Openingstoer- 30 1 13 18
nooi
Invitatietoer-nooi 15 13 4 15
Pinkstertoer-nooi 25 3 10 17
Tennis- us 29 1 0 0
Slottoernooi 28 2 16 11
Dames / heren 21 6 0 1
avond

Suggesties van de leden m.b.t. bijstelling van bestaande c.q nieuwe activiteiten
1. Tennis us op woensdagmorgen
2. Tennis us stijl voor diverse toernooien op sterkte ingedeeld
3. Het invitatietoemooi toegankelijk maken voor sterkere combinaties, b.v. C1-D2, C2-D1, Di-Di

etc. De duur terugbrengen tot 1 dag.
4. Echtparentoemooi en/of ouder- kind toernooi.
5. Openings- en Pinkstertoemooi in toemooistiji, bij minder goed weer overgaan op tennis-us stijl.

5.3 Jeugbeleid
Om de kostenpost voor de jeugd beter in de hand te houden heeft het bestuur voor 1998 besloten
om een aantal maatregelen te nemen.
De te nemen maatregelen zijn:
- de trainingsbijdrage kostendekkend te maken;
- jeugdtrainingen is nog uitsluitend mogelijk voor het hele jaar (winter en zomertraining) hierdoor

is het logistiek gemakkelijker om banen voor de winter te reserveren;
- extra bijdrage voor extra training en andere jeugdactiviteiten.
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6. Voorstellen van het bestuur

6.1 Sleutelrlan
De laatste tijd neemt de criminaliteit om en nabij de sportparken sterk toe.
Op grond hiervan heeft het bestuur besprekingen gevoerd met het bureau Halt en de Politie met

als doel om een preventieplan te ontwikkelen.
De adviezen zijn:
- omheining repareren en daar waar nodig verhogen;
- toegangspoorten naar het park reduceren tot één poort;
- sleutel bezit terugbrengen tot enkele personen;
- uitsluitend sleutels met certificaat gebruiken.
Voorstel bestuur
1. De omheining te repareren, waar nodig verhogen en voorzien van puntdraad.

2. Huidige sloten vervangen door universele sloten met certificaat.

3. Het sleutelbezit terugbrengen tot enkele personen die uit hoofde van de functie een sleutel

nodig hebben.
4. De toegangspoorten beperken tot één poort (poort voormalig handbalveld).

5. Het installeren van verlichting op de parkeerplaats.
Reacties van de leden
Henny v.d Steen en Riekje Remans
De afsluiting van de poort geeft praktische problemen. Indien de ballen over de omheining worden

geslagen dient steeds te worden omgelopen.
Sjef Knapen
Sjef kan zich vinden in de argumenten van het bestuur. Tevens is hiermee het al jaren slepende

parkeerprobleem in de Florastraat opgelost.
StemminQ:
Voor het voorstel : 27 leden
Tegen het voorstel : 14 leden

6.2 Contributie verhojing m.i.v. 1999
Het bestuur is genoodzaakt om aan de leden een contributie verhoging voor te stellen. De

kaspositie noopt ons hiertoe.
Om de toekomst van de club veilig te stellen, t.b.v. onderhoud en vervanging, dient jaarlijks een

bedrag gereserveerd te worden.
Op grond hiervan stelt het bestuur voor om de contributie voor 1999 met ongeveer 10 % te

verhogen. Voor de navolgende jaren een indexering toe te passen.
Voorstel Contributie 1999
Junioren -> geboren tlm 1982 f. 70,-

Studenten -> niet woonachtig in de f. 70,-
gemeente Nederweert!

Overleg huisvesting vereist
Senioren -> 18 jaar en ouder f. 160,-

-> met postadres buiten Nederweert 7. 170,-

Gezinsabonnement -> ouders en juniorleden 7. 400,-

Inschrijfgeld -> eenmalig 1. 15,-

Bijzonder lid -> 7. 45,-

Ereleden -> conform artikel 8 lid 3 van de statuten zijn ereleden

vrijgesteld van de verplichting tot betalen van contributie.
De leden gaan akkoord met het voorstel.

7. Voostellen van de leden
Er zijn geen voorstellen door de leden ingediend

8. Verkiezingen bestuursleden
Aftredend: Herkiesbaar:
Frans Coolen (penningmeester) Jan Mueters
Jan Mueters (V.Z. K.J.T.)



Nieuwe kandidaten namens het bestuur:
Sandra Horsmans
Jan Verhoeven
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.
Voorstel bestuur:
Jan Mueters voor twee jaar herbenoemen als voorzitter van de K.J.T.
Jan Verhoeven voor twee jaar te benoemen als voorzittervan de K.K.B.B.
Sandra Horsmans voor twee jaar te benoemen als penningmeester.

De voorgedragen leden worden door de vergadering per acclimatie verkozen.
Met de benoeming van Jan Verhoeven, Jan Mueters en Sandra Horsmans is het bestuur weer
kompleet.

Frans Coolen is vanaf 1993 als penningmeester werkzaam geweest.
Gedurende deze jaren heeft Frans veel energie gestoken in de automatisering van de
ledenadministratie en financiële administratie. Hiervoor was Frans altijd beschikbaar. Daarnaast is
Frans altijd bereid gevonden om te zorgen voor het
kopiëren van de benodigde documenten.
De voorzitter dankt Frans voor de inzet gedurende de afgelopen 5 jaren.

9. Installatie renovatiecommissie
Een onderzoek heeft aangetoond dat de banen 1 tJm 4 kwalitatief matig zijn.
De banen 5 en 6 nog redelijk goed zijn.
De normale levensduur van gravelbanen is 30 jaar.
De renovatie noodzaak van het tennispark, op termijn, is met de Gemeente Nederweert besproken.
Op de Gemeentelijke begroting wordt de renovatie van het park in 1999 meegenomen. Dat wil
echter niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk wordt toegekend.
Als voorbereiding op cle toekomstige renovatie wil het bestuur een renovatiecommissie
samenstellen.
Het doel van deze voorbereidingscommissie is:
- het formuleren van een totaalplan voor het eind van het seizoen 1998;
- de geformuleerde wensen en criteria aan de Gemeente Nederweert voorieggen.
Namens het bestuur neemt aan deze werkgroep deel:
Jan Verhoeven, Firmin Ruttens, en Frans Prinsen.
Namens de leden nemen in deze werkgroep deel:
Riekje Remans, Frits Smolenaers en Sjef Knapen.

10. Rondvraag
Henny vid Steen
Henny deelt mede dat het Pinnenlandtoemooi dit jaar weer in week 31 (van 26juli t/m 2 augustus)
wordt georganiseerd.
Evenals vorig jaar wordt het poulesysteem toegepast.
In totaal kunnen maximaal 200 wedstrijden gespeeld worden.
Er wordt op zondag 26 juli gestart met minimaal 26 wedstrijden.
Henk Kessels
Henk geeft te kennen dat hij dit jaar niet in staat is om de geluidsinstallatie te installeren wegens
vakantie.
Henk vraagt of er dit jaar matten / roosters worden aangekocht voor de douches.
Jan Verhoeven heeft dit binnen het bestuur besproken. Gelet op de financiële positie is dit niet
realiseerbaar.
Frits Smolenaers
Het aan- en uitmaken van de baanveilichting op zondag is een probleem.
De V.Z. antwoord dat dit geregeld moet worden met de barcommissie.
Pieter Roelofsen
Pieter vraagt of het herenteam volgend jaar in de 55 + of 35 + competitie speelt.
Firmin antwoord dat de 55 +_competitie voor 1998 niet doorgaat. Voor 1999 is dit nog niet
duidelijk.



Sief Knapen
Sjef en Henk Kessels zijn wat later binnengekomen. Sjef vraagt om beide namen aan de
presentielijst toe te voegen.
Francien Jacobs
Vraagt om de hangsloten van de poorten te vervangen door normale sloten.
Jan Feijen
Vorig jaar heeft de Limburgse tennisbond een litho van een schilderij aangeboden.
Namens de Limburgse tennisbond overhandigt Jan de litho aan de voorzitter.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de leden voor hun aanwezigheid en
inbreng.
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