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de Kruit molen
Bowling/partycentrum
Kruitmolenlaan 127
4337 KP Middelburg
Telefoon 0118-634862

634950
Telefax 0118-642792

Uw adres voor:
- steengrillen
- warm buffet alles met of zonder bowlen
- koud buffet
- kinderparty (bowlen en eten voor de kleintjes)

Als u iets te vieren hebt, maken wij graag een op maat
gemaakte offerte voor u, of het nu een personeelsfeest,
vrijgezellenfeest, verjaardagspartij of gewoon een uitje is. Bel ons of kom langs
om de mogelijkheden door te nemen of een afspraak te maken!

GRAAG TOT ZIENS!

}
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VOORWOORD BESTUUR 
Hopelijk heeft iedereen weer een geweldig tennisjaar 2015 gehad.  
De vereniging heeft gelukkig veel vrijwilligers waardoor alles goed 
verloopt binnen de club. Ook via deze weg willen wij iedereen weer 
hartelijk bedanken voor alles wat jullie gedaan hebben. In dit clubblad 
een overzicht van alle werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
 
Deze zomer was er weer een geweldig Open Toernooi met meer deelnemers dan 
voorgaande jaren. Nanda, Ralph, Rik en Jasper hebben veel werk verzet. Liselotte was 
wegens ziekte niet in staat om mee te helpen. Gelukkig is ze weer opgeknapt en hopelijk is 
ook zij er volgend jaar weer bij. Nanda heeft helaas besloten om te stoppen als voorzitter van 
de Open Toernooi commissie.    
 
Het was ook het jaar waarin de nieuwe deuren in het clubhuis geplaatst zijn en je het 
clubhuis in kunt met je KNLTB-pas. Er zijn in de wintermaanden geen bardiensten meer 
gepland. We hopen dat op deze wijze toch iedereen kan komen tennissen op de tijden dat 
het hem of haar schikt. 
 
De Werkgroep Nieuw clubhuis is van start gegaan en op de jaarvergadering zullen zij verslag 
uitbrengen. De jaarvergadering is op maandag 25 januari 2016 om 20.00 uur. 
Op deze vergadering moet er ook een nieuwe voorzitter gekozen worden omdat ik ga 
stoppen. Als bestuur stellen wij Dick Groot Koerkamp kandidaat als voorzitter. Dick heeft erg 
veel zin in deze functie en heeft goede ideeën voor de toekomst van de club.  
De agenda voor de jaarvergadering staat verderop in dit clubblad. 
 
We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van twee leden: Sjaak Onderdijk en Jo 
Ridderhof zijn helaas overleden. Twee leden die veel voor de vereniging betekend hebben. 
Jo is tot het laatste toe actief geweest bij de onderhoudscommissie. Hij zorgde er onder 
andere voor dat de tennisbanen optimaal bespeeld konden worden. We denken met veel 
waardering en respect aan Sjaak en Jo en wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit 
verlies. 
 
Jasper Smit heeft op de basisscholen in Middelburg tennis clinics gegeven. Hierdoor zijn er 
weer jeugdleden bijgekomen. In totaal zijn er nu zo’n 35 jeugdleden die op vrijdagmiddag 
graag naar de tennisactiviteit komen. We willen dan ook iedereen van harte uitnodigen om 
op vrijdagmiddag om 15.45 uur eens te gaan kijken want het is ontzettend leuk om al die 
enthousiaste kinderen te zien tennissen. 
 
Els Goedbloed heeft de cursus Verenigings Competitieleider gevolgd. Op het moment van 
schrijven van dit voorwoord moet zij de eindtoets nog maken maar zodra zij gediplomeerd is 
volgt ze Paul Bracke op. 
Ook Ralph Toorop en Rik Hartman hebben deze cursus gedaan en tevens de cursus 
Verenigings Toernooi leider. Hopelijk zijn ze binnenkort allemaal gediplomeerd. 
 
We hopen dat aan de tennistoernooien die de seniorencommissie organiseert weer wat meer 
mensen deel zullen nemen. Op de Nieuwjaars toss op zondag 10 januari kunnen we gelijk 
het nieuwe seizoen goed beginnen. Om 14.00 uur begint het tossen waarna vanaf 16.00 uur 
de Nieuwjaarsreceptie begint. 
 
We wensen iedereen een sportief en gezellig tennisjaar 2016 toe. 
 
Namens het bestuur, 
Paula Korevaar. 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
TV DAUWENDAELE  

Datum: maandag 25 januari  2016 
 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Locatie: clubhuis 

 

1. Welkom en mededelingen 
 
2.  Notulen algemene 
 ledenvergadering  

maandag 26 januari 2015 
 
3. Jaarverslagen  
 3a Seniorencommissie 
 3b Jeugdcommissie 
 3c Onderhoudscommissie 
 3d Clubhuiscommissie 
 3e Ledenadministratie 
 3f  Redactiecommissie 
 
4. Financiën 
 4a verslag penningmeester 
 4b verslag kascontrolecommissie 
 4c verkiezingen kascontrolecommissie 
 4d begroting 
 
PAUZE      
 4e contributie (bedrag, type van contributie en wijze van betalen) 
 
5. Mededelingen Werkgroep Nieuw Clubhuis 
 
6.   Verkiezing nieuwe voorzitter 
 Het bestuur draagt Dick Groot Koerkamp voor als kandidaat voor het voorzitterschap. 

 Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden door middel van een schriftelijke verklaring 
(zie huishoudelijk reglement) welke uiterlijk 17 januari 2016 in het bezit moet zijn van 
de secretaris 

 
7. KNLTB-Ledenpas afhaalavonden dinsdag 22 maart en donderdag 24 maart 

 2016 
 
8. Rondvraag en sluiting 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 januari 2015 
 
Aanvang 20.00 uur. 
Aanwezig: 31 leden. 
Afwezig met kennisgeving: Y. Couwenberg, P. Bracke, M. Daamen, R. Hartman,  
A. Aertssen, T. Strating, H. Pfauth, L. Pfauth, N. Convents. 
 

01. Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering.
Mededelingen: Voetbalvereniging Dauwendaele houdt een wijkfeest op zaterdag 30 
mei en vraagt of de tennisvereniging mee wilt doen om Tennis te promoten. Afsluiting 
met een BBQ. Dit is een mooie gelegenheid om ons als vereniging te presenteren 
aan de mensen in de wijk. We zoeken vrijwilligers die mee willen helpen op deze dag, 
zij kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 

 
02. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2014

Punt 4 b. De heer Rozenboom geeft aan dat niet de leden van de kascommissie 
decharge hebben verleend maar de aanwezige leden. 
Punt 09. TV Arnemuiden en Souburg hebben geen interesse om samen te werken. 
Met MLTC gebeurt dit wel. Zie gezamenlijke wintercompetitie.  
De jeugd heeft gezamenlijke tennisdagen met Aagtekerke, Zoutelande en Lewedorp. 
Jasper Smit en Ferry Sonnemans zijn de organisatoren. 
Vraag van TV Souburg of ze 21 maart gebruik kunnen maken van de banen. Het 
bestuur is akkoord maar geeft aan dat Fons bij Paul Bracke aan moet vragen of de 
banen vrij zijn. 

 
03. Commissies: Jeugdcommissie:   vgb 

Seniorencommissie:   vgb 
 Onderhoudscommissie: vgb 
 Cluhuiscommissie:  vgb 
 Ledenadministratie:  vgb 
 Redactie:   vgb 
 Opentoernooicommissie: 
 Afscheid van de heren Piet Bekenkamp en Gé Daamen. 
 Beide heren krijgen een fles wijn en worden bedankt voor hun inzet. 
 Zij worden opgevolgd door Rik Hartman en Ralph Toorop. Samen met Nanda van  
 Zunderen en Liselotte Maes vormen zij nu de Open toernooicommissie. 

 
04. Financiën Het verslag van de penningmeester over 2014 wordt uitgedeeld 

en uitgebreid blad voor blad besproken en toegelicht. 
 4a Verslag kascommissie. Deze is zeer tevreden en vraagt de leden decharge  
 te verlenen. De leden gaan akkoord. Met dank aan de kascommissie. 
 4b. Verkiezing kascommissie. Dhr. Rozenboom gaat er uit en de heren Mosbach 

 en Vroegop nemen zitting. 
 4c.Begroting De begroting voor 2015 wordt ook besproken en toegelicht. 
 De contributie blijft hetzelfde. Contracten sponsoren afgesloten voor 3 jaar,   

 daarna  
 voor onbepaalde tijd. 
 Ter informatie. De gemeente wil de Slagvaert verkopen. Paula heeft hierover  
 contact gehad. Als we een nieuw clubhuis nodig hebben zou dit een optie zijn.  
 Hilde Onderdijk stelt voor om een claim bij de gemeente neer te leggen. Wel bij 

 de betreffende wethouder. We moeten ook rekening houden met de banen, deze 
 moeten ook ooit vernieuwd worden. Mogelijke verzakkingen aan de slootkant. 

 Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. 
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PAUZE 

4e. Contributie. Deze blijft zoals in 2014. Betalen via de bank of op de 
 ledenpasafhaalavonden. 
 

05.Voorstel aanschaf nieuwe toegangsdeuren voor het clubhuis en toegangscontrole 
systeem.

De voorzitter geeft uitleg waarom het bestuur gekozen heeft voor kunststof deuren en 
een toegangscontrolesysteem met gebruik van de KNLTB-pas. De totale kosten 
komen op ongeveer € 7000,00. 
Er is volop discussie met de leden of het nog zin heeft om nieuwe toegangsdeuren te 
nemen omdat de rest van het clubhuis misschien ook aan vernieuwing toe is. Een 
nieuw clubhuis met een goede uitstraling is voor mensen hopelijk een reden om lid te 
worden van onze vereniging.  
De voorzitter geeft aan dat we voorlopig nog dit clubhuis aanhouden en dat er een 
werkgroep wordt ingesteld die de mogelijkheden gaan bekijken voor een nieuw 
clubhuis. Na afloop van de vergadering kunnen leden zich opgeven voor deze 
werkgroep. 
De discussie over het toegangscontrolesysteem met de KNLTB-pas gaat vooral over 
wat er gebeurt als je de pas kwijt raakt en wat er gebeurt als er mensen mee naar 
binnen gaan. De praktijk bij andere verenigingen is positief en we gaan ervan uit dat 
ook bij onze vereniging iedereen de verantwoordelijkheid aan kan om het clubhuis in 
goede staat achter te laten. 
Het voorstel van kunststofdeuren met een toegangscontrolesysteem wordt in 
stemming gebracht:  
1 blanco, 4 tegen, 26 voor. Het voorstel wordt aangenomen.

06.Ledenpasafhaalavonden.
Deze zijn op dinsdag 17 maart en donderdag 19 maart., van 19.00 - 21.00 uur. 

 De Open toernooicommissie is ook aanwezig voor het invullen van de bardiensten 
 tijdens het toernooi . 
 Verder kunnen de andere bardiensten en activiteiten worden afgesproken. 
 

07. Rondvraag.  
Hilde benadrukt nogmaals dat we actie moeten ondernemen naar de gemeente toe 
over het bestemmingsplan. 
Tonny van de Voorde wil adviseren over de mogelijkheden voor een ander clubhuis. 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en sluit om 
21.45 uur de vergadering. 

===================== 
 
Na afloop van de vergadering hebben de volgende personen zich opgegeven voor de 
werkgroep Nieuw Clubhuis. 
Gé Daamen, Leo Houmes, Hanneke Visscher, Merel van Rens, Con Vroegop, Ralph 

Toorop en als adviseur Tonny van 
de Voorde. 

===================== 
 

Ze geven vol gas
De leden van 
Dauwendaele 

Groningers beven 



vanaf 1962 hebben bas+mar de jager zich als interieurspecialisten gevestigd op het
prachtige kerkplein in de kern van kapelle. samen met de medewerkers zwaaien zij 
de scepter over 2.500 m2 woonbeleving. géén boulevard, géén dertien-in-een-dozijn zaak 
maar een bedrijf waar sprake is van een exclusieve woon- en werkvisie. u krijgt er advies 
van gemotiveerde mensen die uw individuele woonwensen van klein tot groot vertalen en
realiseren tot een harmonieus geheel. trouwens: weet u hoe belangrijk het is om, voordat
u gaat nieuwbouwen of verbouwen, alles door te spreken en te (laten) regelen? komt u
maar eens naar kapelle en stapt u maar binnen. u bent van harte welkom en: uw auto 
kunt u altijd kwijt op onze privé parkeergelegenheid.

bas+mar de jager
kerkplein 57  kapelle  
0113 343810
www.basmar.nl

• W ESTST R AT E . N L  • A L L ES  VO O R  K A N TO O R  •  A L L E  V E R PA K K I N G E N  •  W ESTST R AT E . N L  •

HIER KOMT BINNENKORT
DE NIEUWE ADVERTENTIE
VAN:

(overgenomen door S. Klip)



INVESTEREN IN DE TOEKOMST! 
Afgelopen jaar was vooral een jaar van investeren in onze vereniging.
We hebben weer geïnvesteerd in de jeugd. Door het geven van wekelijkse bal- en 
slagvaardigheid en het geven van clinics op basisscholen door onze clubtrainer 
Jasper proberen we de jeugd bij onze club te stimuleren en nieuwe jeugd kennis te 
laten maken bij onze vereniging. Ook mede dankzij de jeugdcommissie is dat gelukt: 
alleen dit jaar al mochten we 15 nieuwe jeugdleden welkom heten bij onze 
vereniging! 

 
Ook hebben we geïnvesteerd in ons clubhuis, zoals besproken op de 
jaarvergadering zijn er nieuwe deuren en kozijnen bij de entree gekomen en is er een 
toegangscontrolesysteem geïnstalleerd.Na wat opstartperikelen is vanaf 1 december 
dit systeem in gebruik genomen! 
Aan de banen worden ook gedacht want hiervoor hebben we een andere tractor 
gekocht omdat de oude tractor na jarenlange trouwe dienst, echt versleten was.  
Daarnaast is er een nieuwe koelunit onder de bar gekocht nadat de oude unit er de 
brui aan gaf. Ook bij deze zaken kunnen we onze vrijwilligers echt niet missen, 
bedankt onderhoudscommissie! 
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En er is geïnvesteerd in het Open Toernooi, niet alleen met nieuwe mensen maar 
ook is er een nieuwe laptop aangeschaft om alles in goede banen te leiden door de 
commissie. 

 
Aan de aankleding van het toernooi is ook gedacht: nieuwe grote parasollen, 
tafelrokken, tijdelijk meubilair tijdens het Open Toernooi en mooie bloemstukken om 
het terras op te fleuren. 
Mede dankzij deze investeringen en de nieuwe samenstelling van de commissie is 
ook dit jaar het Open Toernooi een succes geworden! 
Ook de komende jaren moeten we blijven investeren in onze vereniging. 
Er zullen beslissingen genomen moeten worden over het clubhuis en de banen. 
We zullen niet alleen geld moeten investeren om onze vereniging draaiende te 
houden. 
Wat minstens zo belangrijk is, is dat we ook tijd investeren in onze vereniging. Met 
alle vrijwilligerstaken die er zijn, is er altijd iets te doen! Dus heb je tijd over en wil je 
meehelpen?  
Geef je op en help mee om onze vereniging te runnen. Dit hoeft niet per se als 
commissielid maar kan ook op projectbasis. Is er binnen een commissie in een 
bepaalde periode extra werk dan is het altijd makkelijk als er iemand tijdelijk bij kan 
springen. Vele handen maken licht werk! 
Bent u nieuwsgierig geworden na het lezen van bovenstaande? Kom dan naar de 
Algemene Ledenvergadering op maandag 25 januari 2016 om 20:00 in het clubhuis. 
Daar kijken we samen nog eens terug naar het jaar 2015 en blikken we vooruit naar 
2016 en de jaren daarna. Op deze jaarvergadering worden de nieuwe 
contributiebedragen vastgesteld voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen start 
op 1 april 2016. 
Zo snel mogelijk na de vergadering krijgen alle leden een email waarin de 
contributiebedragen voor het nieuwe seizoen vermeld staan. 
Dus als je e-mailadres nog niet bekend is bij ons, geef het dan gelijk door, dan mis je 
niks! 
 
Daarna is het de beurt aan jullie: 
alle leden maken zelf de contributie over op het bankrekeningnummer van 
Tennisvereniging Dauwendaele: NL25ABNA0612274101. 
Let op: er worden dus geen facturen verstuurd en ook geen automatische incasso’s 
gedaan! 
De betalingen moeten uiterlijk 1 maart 2016 binnen zijn. 
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Want op dinsdag 22 maart en donderdag 24 maart zijn in het clubhuis de 
ledenpasafhaalavonden gepland. Op beide avonden tussen 19 en 21 uur worden de 
nieuwe ledenpassen uitgereikt. Op 1 van de dagen kan je dus je nieuwe pas 
ophalen. Ook moeten de senioren hun bardiensten voor het nieuwe seizoen invullen 
Wanneer krijg je dus je nieuwe pas:

Seniorleden: als de contributie betaald is en de verenigingsdiensten geregeld zijn.   
Juniorleden: als de contributie betaald is 
 
Pas na ontvangst van de ledenpas kun je dus weer tennissen op de banen van 1 
april 2016 t/m 31 maart 2017 ! 
Indien er geen verenigingsdiensten gedraaid (kunnen) worden dan kunnen deze 
worden afgekocht tegelijk met het voldoen van de contributie per bank of contant op 
één van bovenstaande avonden. 
 
Voor de mensen die helaas geen lid meer willen blijven geldt dat ze voor 1 januari 
2016 op moeten zeggen bij de ledenadministratie. 
De Penningmeester,  
Evertjan Tommel
============================================================== 

HEEL VEEL DANK 
AAN ONZE 
ADVERTEERDERS 
EN SPONSOREN 

ERIK INTERSPORT 
SCHINKEL ADVIESGROEP 
WESTSTRATE VERPAKKINGEN 
PFAUTH LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS BV 
PIT BETON         SPRUIJT PALLETS BV 

DRUKKERIJ MEULENBERG BV 
BOWLING PARTYCENTRUM DE KRUITMOLEN 

BAS + MAR DE JAGER 
ZEELAND REFINERY 

AUTOSERVICE VAN LIERE 
MICHELLE HAARMODE 
CHIN. INDISCH RESTAURANT DE NIEUWE PAUW 

 
PRIMERA VAN ‘T WESTEINDE 

BD STORE 
AUTOBEDRIJF STATENLAAN (overgenomen door S. Klip) 

BRUIJNZEEL KEUKENS 
ZB PLANBUREAU EN BIBLIOTHEEK 
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JAARVERSLAG SENIORENCOMMISSIE 2015 
 

In 2015 heeft de Seniorencommissie weer een viertal toernooien geprobeerd te organiseren, 
waarvan er drie zijn doorgegaan.  
Om te beginnen het Han Tuinman toernooi, toch altijd een gezellig toernooi. Dit keer weer 
met evenveel deelnemers als vorig jaar. We hopen dat er komend jaar weer minstens zoveel 
deelnemers zullen zijn als dit jaar. 
 
Voor het eerst dit jaar is een 
zomeravondtoernooi gehouden. Dit toernooi 
was een dubbeltoernooi met vaste partner. 
Omdat de afgelopen jaren het Dolls toernooi 
in september wegens te weinig deelneemsters 
niet door is gegaan, meenden we dat een 
dames dubbel tegelijk met een mix dubbel en 
dan ook nog in een tijd dat er toch beter weer 
verwacht mag worden, wel aan zou slaan. 
Welnu, dat is zeker niet tegengevallen. De 
sfeer was erg goed en volgens de deelnemers 
voor herhaling vatbaar. 
Het Guys toernooi, wat tot nu toe altijd is 
doorgegaan, kon dit jaar helaas niet doorgaan 
vanwege veel te weinig deelnemers. Jammer, 
maar helaas. Komend jaar gaan we daarom de heren dubbels ook bij het zomeravond 
toernooi plannen. 
 
Het laatste toernooi van het jaar is traditiegetrouw het herfsttoernooi, wat meestal tussen half 
en eind oktober gespeeld wordt. Hier helaas een iets minder aantal deelnemers dan vorig 
jaar. Volgend jaar zal dit ook weer in de agenda staan als mix-toernooi met wisselende 
partner 
 
Deze keer zijn niet alle toernooien doorgegaan. Toch mogen wij niet te veel mopperen want 
als je het totaal aantal seniorleden in ogenschouw neemt, valt het nog wel mee: de 
deelname is vaak zo’n 20 tot 30 procent van het hele bestand aan seniorleden.  
In onderstaand schema is goed te zien hoeveel deelnemers er per toernooi geweest zijn.  
 
De seniorencommissie is nog steeds van mening dat er minimaal 24 deelnemers voor een 
dagtoernooi moeten zijn en minimaal 20 voor een middag toernooi. Voor een avondtoernooi 
moeten er toch zeker 16 deelnemers (8 koppels) zijn. Bij het herfsttoernooi is het aantal van 
20 deelnemers niet gehaald maar hiervoor hebben we een uitzondering gemaakt. 
 

Onderstaand de toernooien die in 2015 zijn georganiseerd:  
 

Zaterdag 28 maart Han Tuinman toernooi mixdubbel met wisselende 
partner.
Aantal deelnemers: 28 

 (2014: 28) 
 

Vrijdag 3 juli Zomeravondtoernooi Aantal deelnemers: 18 
(Eerste keer) 

Vrijdag 2 oktober Guystoernooi Niet doorgegaan 
(2014: 14) 
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Zondagmiddag 18 okt. Herfsttoernooi Middagtoernooi , Mixdubbel met 
wisselende partner 
Aantal deelnemers: 16 
(2014: 20) 

We hopen dat iedereen (weer) mee gaat doen met de toernooien die komend jaar toch weer 
georganiseerd worden. Zet de data (elders te vinden in dit blad) nu al in je agenda! Want nog 
steeds geldt: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Schroom daarom niet maar kom naar elk 
toernooi en maak er een gezellige dag van. Of je nu een beetje kan tennissen of iets minder, 
iedereen kan en mag (en moet, eigenlijk) meedoen. De seniorencommissie zal in ieder geval 
zijn best doen om de toernooien weer zo sportief en gezellig mogelijk te maken. 

Onderstaand voor alle duidelijkheid het overzicht van de leden van de Seniorencommissie: 
 
Rob Korevaar (voorzitter, organisatie toernooien) 
Liselotte Maes (organisatie toernooien) 
Hans Pfauth (organisatie toernooien ) 
Piet Bekenkamp (organisatie toernooien, afgevaardigde naar bestuur)    
Wim Hoek (organisatie toernooien)  
 
Veel tennisplezier in 2016 en tot ziens op de baan. 
 
Namens de Seniorencommissie, 
Rob Korevaar 
 

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2015 
 

Afgelopen voorjaar en zomer hebben we een interne jeugdcompetitie gespeeld. 
Iedere maand waren we op woensdagmiddag op de tennisbaan te vinden. Gelukkig 
waren er ook veel jeugdleden aanwezig zoals Mike, Meike, Rozan, Demi, Estelle, 
Danique en Isabelle. De wedstrijden werden op tijd gespeeld, een partijtje duurde 20 
minuten. De winnaar kreeg 3 punten, de verliezer 1 en bij een gelijk spel kregen 
beide tennissers 2 punten. Naast dat je dus punten kon scoren door te winnen, was 
het ook belangrijk dat je aanwezig was en speelde. Ook al verloor je, kreeg je toch 1 
punt. Gelukkig waren de meeste kids vaak van de partij. Degene die uiteindelijk had 
gewonnen, was: 
 *** DEMI *** dus GEFELICITEERD!!! 
Na de zomervakantie zijn we gestart met een toss op zondagochtend, van 11.00 tot 
13.00. Deelname hieraan is geheel vrijblijvend. Toss houdt in dat de kinderen ballen 
krijgen en onderlinge wedstrijdjes spelen. Gelukkig komen er steeds meer nieuwe 
spelertjes bij, die natuurlijk ook welkom zijn om dan een balletje te komen slaan. 
Misschien is een wedstrijdje nog te moeilijk, maar naar elkaar over slaan om het 
balgevoel te krijgen is ook al lekker!  
De data van de tosszondag mailen we altijd een week van te voren rond naar 
iedereen. Wanneer je dit leest, kinderen hebt die tennissen, en denkt, ik krijg geen 
mail, laat het ons dan even weten! 
 
Sportieve groetjes, en hopelijk tot een zondag op de baan! 
 
Annette Aertssen (aaertssen@hotmail.com) 
Natascha Convents (tascha20@hotmail.com) 
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VERSLAG ONDERHOUDSCOMMISSIE 2015 
 
Hier een verslagje van de onderhoudcommissie. Wij hebben als groep van het 
onderhoud onze belangrijkste man verloren. Voor ons allemaal was het heel erg 
wennen nu Jo er niet meer bij is. Jo was onze vraagbaak en wist meestal wat er 
allemaal moest gebeuren; dit viel voor ons, in een erg korte tijd, ineens weg en 
daarmee natuurlijk ook een stuk gezelligheid. Maar als hecht clubje hebben wij de 
draad weer opgepakt en proberen wij zoveel mogelijk weer alles bij te houden. Want 
Jo had niet anders van ons verwacht.  
Nu weer tot de orde van de dag.Wij hebben inmiddels een nieuwe tractor, want de 
oude tractor was versleten en af en toe moesten wij het linker voorwiel oprapen en 
terug monteren, en nieuwe borstels om het mos 
een beetje los te kunnen trekken. Er is voor de 
nieuwe tractor een nieuwe kast gemaakt waar hij 
droog kan staan. We hebben ook weer de kapotte 
spandraden aan het gaas hersteld. De 
windvangers eraf gehaald. De netten hebben we 
op hoogte gecontroleerd, dus mochten er mensen 
zijn die nog steeds de bal tegen de netrand slaan 
en die niet aan de andere kant komt, het is niet de 
fout van een te hoog net.  
We hebben aan de slootkant het gras gemaaid en tussen de tegels veel onkruid 
weggehaald, en dat doen wij nog steeds. De toegangsdeur is alweer een tijdje 
geplaatst en het ziet er fantastisch uit, toch? Nu zijn we aan het proberen om het 

controlesysteem in orde te krijgen. We hebben binnen 
kozijnen moeten repareren en buiten een raam 
moeten repareren i.v.m. inbraak, daardoor is er veel 
schade ontstaan. Aan de voorkant hebben we weer 
heel veel bladeren opgeruimd en onkruid weggehaald 
en langs de kanten tegen het onkruid gespoten. Achter 
bij de oefenkooi hebben we veel bramentakken 
afgeknipt zodat het een beetje bij- gehouden kan 

worden. Graag wil ik aan iedereen vragen, als er op baan drie getennist is, de 
hekken dicht te doen, want anders waaien ze kapot. Namens het onderhoud bij 
voorbaat dank. Dit was het laatste verslagje van het jaar, voor iedereen veel 
tennisplezier, en tot ziens op de velden.    
Vriendelijke groet van de onderhoudscommissie  
 

JAARVERSLAG VAN DE CLUBHUISCOMMISSIE 2015 
 

Dit jaar, met steeds minder leden, kwam het nogal eens voor dat er geen bardienst was. Dit 
is gelukkig regelmatig opgevangen door  commissieleden. (die een sleutel hebben).   
Zo konden jullie toch van een consumptie genieten en gezellig ff nakletsen. 
Onze dank gaat dan ook uit naar deze commissieleden. 
 
Fijn dat de onderhoudscommissie zelf heeft aangeboden, om in de winter als er geen 
bardienst is, de toiletten en douches schoon te maken. Dat scheelt de club een externe 
schoonmaakdienst en alle leden kunnen gebruik maken van schone toiletten. Dank 
hiervoor!! 
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Voor de bardienst begint willen we graag dat je een lijst invult.(zoals afgesproken in de 
jaarvergadering) Je geeft daarop aan in welke staat het clubhuis is bij aanvang van je dienst. 
Dit wordt nog wel eens vergeten. Dat is jammer want dan kunnen we ook niet zien of 
iedereen zich aan de afspraken houdt. 
Het bestuur bekijkt deze lijsten en spreekt de persoon erop aan. (indien nodig) 

 
We hebben  minder leden maar het blijft toch een gezellige vereniging. 
Het is wel een kleine groep die gebruik maakt van de faciliteiten van 
het clubhuis. 
Maar dat is dan ook een heel gezellige groep en we hopen dat het de 
andere leden aanspoort om ook aan de bar te komen zitten, voor 
koffie of thee en/of een drankje. 
 

Zoals bij alle leden bekend is wordt er van iedereen iets terugverwacht buitenom het tennis. 
De seniorleden kiezen voor een activiteit om de vereniging draaiende te houden. Een grote 
groep zit al in een commissie en steekt daar veel vrije tijd in.  
Van alle leden wordt verwacht dat die een kleine bijdrage leveren in 
de vorm van bardienst met wat schoonmaakwerkzaamheden of 
alleen grotere schoonmaakwerkzaamheden 
Heel veel mensen gaan daar heel serieus mee om en zijn tijdens de 
bardienst flink aan de poets. PETJE AF!!!! 

Jammer dat er toch nog een kleine groep is die denken dat dit niet voor hen geldt 
(schoonmaken tijdens de bardienst)
Hopelijk wordt het nieuwe jaar weer een goed en schoon jaar. 
Wel zo fijn schone tafels, toiletten en vloeren. 
Gelukkig komen de leden, die opstaan voor de bardienst, ook als het regent. Dat wordt erg 
gewaardeerd, want dan worden de schoonmaakwerkzaamheden toch uitgevoerd. Het is ook 
de bedoeling dat je gewoon komt voor de bardienst en de werkzaamheden uitvoert die 
opstaan. 
Ben je daarmee klaar en zijn er geen tennisleden aanwezig kun je daarna gewoon naar huis. 
Met zijn allen kunnen we de vereniging draaiend houden en blijft het gezellig. 
We hopen dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. 
 
De Clubhuiscommissie 
 

VERSLAG LEDENADMINISTRATIE 2015 
Verandering van de wacht 
Sinds de zomer is de ledenadministratie van Paul Bracke overgenomen door Ralph Toorop. 
Bedankt Paul voor de tijd dat je de ledenadministratie hebt gedaan! 
Voor vragen en opmerkingen over het lidmaatschap en aanverwante zaken kun je dus 
tegenwoordig terecht bij Ralph via leden@tvdauwendaele.nl

Aantal leden 
We hebben op moment van schrijven een ledenaantal van 134. Hoewel dat aantal nog wel 
wat te wensen overlaat en ondanks het feit dat er ons dit jaar een aantal zeer gewaardeerde 
leden zijn ontvallen, is het positieve nieuws wel dat er sinds de zomer meer leden zijn bij 
gekomen! Er zijn een aantal seniorleden bijgekomen, maar de toename is vooral te danken 
aan het sterk toegenomen aantal jeugdleden! We hebben op dit moment tegen de 30 
jeugdleden met uitzicht op meer. Op een ledenaantal van 134 kunnen we daarmee stellen 
dat we een gezond aandeel jeugd hebben binnen de vereniging! Grote drijfveer achter deze 
toename van jeugdleden is Jasper Smit, onze trainer die veel werk verzet om tennis, en in 
navolging daarvan ook onze vereniging, te promoten binnen de wijk en daarbuiten. Even een 
apart woord van dank voor jou dus, Jasper! 
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JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE 2015 
 
En ja, weer is een jaar voorbij, eentje met wel erg veel rumoer op het wereldtoneel de laatste 
maanden.  
We kunnen er niet helemaal aan voorbij gaan, ook al proberen we natuurlijk allemaal onze 
zinnen te verzetten en onze ontspanning te zoeken.  
Dat móet ook en gelukkig hebben we daarvoor onze sport, het onvolprezen tennisspelletje 
en een fijne club met leuke leden (waarvan we er natuurlijk altijd meer kunnen gebruiken). 
De redactiecommissie spant zich in om twee keer per jaar het clubblad te vullen met 
informatie, wetenswaardigheden, verhalen, foto’s etc. en we gaan alweer de 34e jaargang in. 
Editie nummer 114 ligt voor u.   
 
Die redactiecommissie bestaat alweer een aantal jaren uit Liselotte Maes (voor foto’s), 
Marjan Daamen en ondergetekende. Marjan en Annemiek zorgen voor het verzamelen van 
kopij, voor de lay-out, en het drukklaar maken.  Monique Rooyakkers tekent voor de 
distributie en een leger aan bezorgers brengt daarna het clubblad bij je thuis. Daarnaast 
zorgt de webmaster ervoor dat de Rally ook wordt geplaatst op de website van TV 
Dauwendaele.  
Bedankt allemaal, voor wéér een hele fijne samenwerking dit jaar.  
 
Helaas heeft Liselotte zich dit jaar een tijdlang noodgedwongen rustig moeten houden. Een 
goed en volledige herstel gewenst, Liselotte. We missen je mooie foto’s van het open 
toernooi. Gelukkig heeft met name Paula een hoop foto’s kunnen maken, niet alleen bij het 
open toernooi, maar ook van de jeugd en het herfsttoernooi. 
De Rally bestaat natuurlijk ook bij de gratie van onze vaste columnisten. Ik denk aan Leo, 
Piet en Wim. Hun bijdragen treft u in de Rally aan in de vorm van competitiebelevenissen en 
haiku’s.  Bedankt, mannen! 
 
Voor alle leden geldt nog steeds: wie schrijft die blijft. Als je wat te vertellen hebt, iets leuks 
(of minder leuks) hebt meegemaakt, een vakantieverhaal of wist-u-datjes wilt delen: e-mail 
het naar het bekende e-mailadres clubblad@tvdauwendaele.nl of rechtstreeks naar Marjan 
of Annemiek. 
Je krijgt er niks voor, alleen eeuwige roem valt je ten deel… en de waardering van je redactie 
en alle leden!  
 
Graag bedank ik in dit jaarverslag ook weer onze adverteerders en sponsors voor hun 
jarenlange steun. Nieuwe adverteerders zijn daarbij meer dan welkom, we zorgen graag voor 
een mooi plekje in de Rally. Om uw bedrijf of winkel (nog beter) bekend te maken bij onze 
leden en omgeving, wordt ook gratis een link naar uw website opgenomen op de site van TV 
Dauwendaele.  
Tenslotte: alle leden en sponsors een heel goed en gelukkig 2016 gewenst met veel 
gezondheid en sportplezier.  
 
Namens de redactiecommissie, 
Annemiek Paree 
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JO 

Ik wil een stukje vertellen over Jo, en onze laatste wedstrijd met Jo, omdat bij het hele team 
dit een erg emotionele wedstrijd was. Wij wisten dat het met Jo niet zo erg lekker ging, maar 
dat hij korte tijd daarna het verschrikkelijke bericht te horen kreeg dat hij nog maar heel kort 
te leven had sloeg bij ons in als een bom.  
Ik wil hier toch vermelden welk afscheidswoord verteld is 
over Jo bij zijn crematie. 
 
Jo was bij de tennisvereniging Dauwendaele een belangrijk 
mens. Het onderhoud van de banen en het clubhuis was al 
jaren van Jo. Later zijn er meerdere mensen hem gaan 
helpen, het was een leuke en gezellige groep van ongeveer 
vijf vaste mensen, en die kwamen iedere vrijdagmorgen bij 
elkaar. Jo had de regie. Door de inzet van Jo en omdat Jo 
ook een gezelligheidsdier was, ziet het complex er nog 
steeds netjes en schoon uit. Jo was in hart en nieren een 
sportman. Op dinsdagavond kwam ons vaste groepje altijd 
bij elkaar om te gaan tennissen, en in het voorjaar deden wij 
met deze groep competitie. Als Jo in het veld stond gaf hij 
zich niet zo maar gewonnen, als je tegen hem moest spelen 
was het altijd een enorm gevecht om te winnen. Wij als 
groep van deze competitie en het onderhoud zijn daarom 
zwaar aangeslagen door wat Jo de laatste maanden heeft 
moeten doorstaan en natuurlijk ook zijn gezin.  
 
Maar wat waren wij trots en blij dat wij als tennisteam dit jaar nog kampioen geworden zijn en 
dat Jo de laatste wedstrijd toch nog mee heeft kunnen spelen samen met zijn tennismaatje 
Kees. Het ging in het begin erg moeizaam met Jo, maar Kees heeft toen alles op alles gezet 
om toch de wedstrijd proberen te winnen  (voor zijn maatje Jo natuurlijk). Dankzij Kees lukte 
het de eerste set te winnen. Jo kwam steeds beter in het spel en de tweede set speelde hij 
een heerlijke partij mee en dus wonnen ze ook de tweede set. Na de wedstrijd kon je aan Jo 
zien dat hij het emotioneel moeilijk had, maar dat hij geweldig had genoten. Je zag hem met 
een brede lach en schitterende pretoogjes van het veld stappen. Voor de wedstrijd vroeg ik 
aan Jo of hij wel wilde spelen, maar er was geen twijfel bij Jo: hij wilde spelen natuurlijk met 
Kees zijn vaste maatje. Jo ging met een grote glimlach naar het veld met in zijn achterhoofd 
dat als zij zouden winnen, mijn snor er af moest. Nadat wij klaar waren met de wedstrijd en 
het invullen van de formulieren ging met heel veel scheerschuim mijn snor er af. Jo heeft 
daar nog enorm van kunnen genieten. Wij missen nu alweer een paar weken dat bekende 
petje op de velden en dat aankwam op de fiets en waar ik ’s avonds mee naar huis fietste. 
Wij als ploeg zijn nu een vriend kwijt, een maatje, onze vraagbaak en ons drinkemaatje en 
nog zoveel meer wat niet onder woorden gebracht kan worden. Ons team zal nooit meer 
hetzelfde zijn.     

 

Foto van het slachtoffer 
,

Vriendelijke groet, 
 Leo Houmes 
 



MIDDELBURG VLISSINGEN GOES

- SPORTSCHOENEN
- SPORTKLEDING
- HENGELSPORT
- ELEKTRO

- KAMPEERARTIKELEN
- REGENKLEDING
- JEANS DEALER

Altijd uitstekende kwaliteit en lage prijzen!
GROENTE EN FRUITHANDEL

M.P. v. AMROOY
SPECIALIST IN HET OPMAKEN VAN

FRUITSCHALEN EN MANDEN

op de markt
M. P. v. AMROOY
Tel. 0118-616916
MIDDELBURG

DAMES- EN HERENKAPSALONS

Michelle Haarmode
J. van Reigersbergstraat 1 Lange Kerkstraat 7 Dorpsplein 33 Kanaalstraat 74
4336 XX Middelburg 4461 JG Goes 4371 AC Koudekerke 4388 BP Oost-Souburg

� 0118 - 63 81 04 � 0113 - 21 68 73 � 0118 - 55 26 76 � 0118 - 474188

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE NIEUWE PAUW

Winkelcentrum Dauwendaele
Vrijlandstraat 39-41, 4337 EB Middelburg

Telefonisch reserveren mogelijk

maandag 16.00-21.00 uur
dinsdag t/m donderdag 15.00-21.00 uur
vrijdag t/m zondag 12.00-21.00 uur

Tel./Fax 0118 - 615229

Hier kunt u staan
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HERFSTTOERNOOI 18 Oktober 2015 
 
Zondag 18 Oktober was het weer zover. Het laatste toernooi van het jaar werd 
alweer gespeeld. Helaas hadden er maar 16 deelnemers zich opgegeven. Dit aantal 
was eigenlijk  niet voldoende, zoals we in de commissie hadden afgesproken,  om 
het toernooi door te laten gaan. 
Na overleg hebben we toch besloten dat we de deelnemers, die wel de moeite 
hadden genomen om zich op te geven, niet teleur mochten stellen. 
Om half twee werd er gestart voor de eerste partijen van 35 min, deze gingen gelijk 
op. Tijdens de tweede wedstrijd was er op baan vier een strijd gaande binnen de 
bouwploeg  Leo en Cees. Leo kreeg het zwaar te verduren tijdens het spel, er werd 
bewust op zijn klokkenspel gespeeld waarna Cees hem nog elke keer uitlachte ook. 
De uitslag was er ook naar 10 – 2 in het voordeel van Cees. 
Na de pauze moest er gestart worden voor de laatste twee partijen, zowel bij de 
dames als bij de heren was er nog van alles mogelijk. Maar nadat de derde partij 
gespeeld was, werd er bij Wim Hoek door enkele personen nog gauw gekeken op 
het standen formulier,  voor de laatste partij. Leo speelde met Koos tegen Tonny en 
Ans, deze partij moest Tonny winnen om eerste van het toernooi te worden. Helaas 
door het goede spel van de tegenstanders ging die vlieger niet op.  
Boukje en Piet wonnen wel hun laatste partij dus de uitslag stond vast.   
Boukje en Piet werden  naar voren geroepen om de hoofdprijs in ontvangst te 
nemen. De poedelprijs ging naar Wilma en Leo. 
Ondertussen waren de snacks langsgekomen en de glazen gevuld . En werd de 
middag gezellig afgesloten.  
 
Piet Bekenkamp.  
 

Opgavestrook “Han Tuinman toernooi” 
Mixed-dubbel, wisselende partner 

Zaterdag 19 maart 2016 
 

Naam 
 m/v 

E-mail  telefoon  
Speelsterkte KNTLB  
(dubbel) 

 

Deze strook uiterlijk 7 maart 2016 in de grijze brievenbus in het clubhuis 
deponeren. 
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Han Tuinman Toernooi voor 
senioren 

Zaterdagmiddag 19 maart 2016 
 Vanaf 13.00 uur  

“Schrijft u zich snel in voor dit toernooi, want u 
weet: wie het eerst komt, het eerst maalt. Vol is 
vol.”  
 
Deze tekst stond vorig jaar ook in het clubblad. 
Dat leverde niet de gewenste massale 
stormloop op die wij wel een beetje verwacht 
hadden ;-).  
Toch waren er ook vorig jaar 28 deelnemers, 
waardoor we een leuk toernooitje konden 
spelen. We hopen dat het dit jaar weer even 
druk wordt, zodat we het tennisseizoen waardig 
kunnen openen. 
 

Dit toernooi is altijd een erg gezellig 
toernooi, dus mis het niet! 
Het wordt een mix-dubbel toernooi met 
wisselende partner; vreemdgaan is dus 
verplicht! Ieder seniorlid kan zich dan ook 
individueel inschrijven, ongeacht zijn of 
haar speelsterkte. 
Zo lang hoeft u echter niet te wachten; u 
mag zich nu al aanmelden als deelnemer 
aan het Han Tuinman Toernooi 2016. Doe 
dat wel uiterlijk 7 maart 2016 want dat is 
de uiterste inschrijvingsdatum voor dit 
toernooi. 
 

U kunt zich aanmelden door de opgavestrook in dit clubblad in te vullen en te deponeren in 
de grijze brievenbus in het clubhuis naast de meterkast. 
Ook kunt u zich via de mail voor dit toernooi aanmelden. Doe dit dan door een mail te sturen 
aan: seniorencommissie@tvdauwendaele.nl 
Let op: via de mail krijgt u ook bericht om aan te melden voor dit toernooi. Deze mail niet 
beantwoorden via een reply, alleen direct via bovengenoemd email-adres. 
 

Tot zaterdag 19 maart, 
Rob Korevaar, namens de seniorencommissie. 
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Binnenkomst clubhuis en verlichting banen. 

Je kunt met je KNLTB-pas het clubhuis binnen komen door rechts van de deur je pas door de 
houder te halen. De pas met de foto naar je toe houden en van beneden naar boven door de 
houder halen. De deur wordt dan ontgrendeld.  
Kinderen tot 12 jaar hebben geen toegang met hun KNLTB-pas. 
Je kunt binnen komen van ’s morgens 8.00 uur tot ’s avonds 22.30 uur. 
Hierdoor ben je in de gelegenheid om gebruik te maken van het clubhuis de kleedruimtes en de 
toiletten. De keuken, bestuurskamer en bar zijn gesloten. 
 
Denk er aan je KNLTB-pas altijd mee naar buiten te nemen en op het afhangsysteem te plaatsen 
en de klok te zetten op de tijd dat je gaat tennissen.  
(zie baanreglement) 
 

Je kunt het licht aan doen op de tennisbanen. Het licht zit in de meterkast links van de ingang als 
je binnen komt. Niet alle lampen tegelijk aan doen maar per baan. Tussen het inschakelen van 
de volgende lamp moet minimaal 5 minuten zitten. 
Maandag t/m zondag uiterlijk om 22.00 uur de baan verlaten en de lichten uit doen.  
 
In de koelruimte onder de tapinstallatie staan een paar dranken. Ook koffie en thee kan er gezet 
worden. Je kunt die nuttigen na betaald te hebben in het geldkistje onder de tapinstallatie. Zorg 
ervoor dat je gepast geld bij je hebt want je kunt niet wisselen. 
 
Bij het verlaten van het clubhuis altijd controleren of er nog iemand binnen is. Ben je de laatste 
aanwezige dan de centrale verwarming op 10 graden zetten. De lichten uitdoen in het clubhuis, 
de kleedkamers en de toiletten. De lichten nooduitgang blijven branden en het licht buiten boven 
de ingang ook. Indien de lichten in de overkapping nog aan zijn ook die uitdoen. Deur clubhuis 
goed vergrendelen en het hek van het terrein met een sleutel afsluiten. 
 
Indien je de KNLTB-pas verloren bent of niet naar binnen kunt gaan dan contact opnemen met 
Fons Toorop,  email: telefoonnummer: 0118 – 614438. 
 
We wensen jullie veel tennisplezier toe. 
Bestuur TV Dauwendaele.  



Ritthemsestraat 499   |   Havennummer 1128   |   4389 PA Vlissingen-Oost   |   +31(0)118 46 77 99   |   www.pfauth.nl

Vanuit het haven- en industriegebied van Vlissingen-Oost verzorgen wij een breed dienstenpakket 
voor industriële en maritieme bedrijven. Van oudsher zijn wij thuis in opslag, met als specialisatie 

de gecertificeerde behandeling en opslag van chemicaliën. 
Met daarbij aanvullende diensten als transport, expeditie en verzorging van douaneformaliteiten, 

helpen wij u goed op weg.

transport douaneopslag expeditie

Van ’t Westende
Winkelcentrum Dauwendaele
Middelburg

DE GEMAKSWINKEL VOOR IEDEREEN:

• Tabak/sigaretten/sigaren

• Rokersbenodigdheden

• Wenskaarten

• Kantoorbenodigdheden

• Lektuur

• Fotoservice

GRIJP UW KANS BIJ PRIMERA

Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij

Primera Online Fotoservice

WWW.PRIMERA.NL
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ZONDAG 10 JANUARI

NIEUWJAARSTOSS 
Aanvang 14.00 u 

Aansluitend: Nieuwjaarsreceptie 16-18 uur 
 
ZATERDAG 19 MAART

HAN TUINMANTOERNOOI 
Aanvang 13.00 uur 

Mixed-dubbel met wisselende partner 
 
VRIJDAG 1 JULI

ZOMERAVONDTOERNOOI 
Aanvang 19.00 uur 

Vaste koppels GD/DD/HD 
 
ZONDAG 16 OKTOBER

HERFSTTOERNOOI 
Aanvang 13.00 uur 

Middagtoernooi, mixed-dubbel met wisselende partner 
 
Aanmelden kan via seniorencommissie@tvdauwendaele.nl of door het 

aanmeldingsformulier in te leveren in de grijze brievenbus in het clubhuis. 
 

Veel tennisplezier in 2016!! 

TOERNOOIKALENDER 2016
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Wie, wat, waar & hoe ?

34e jaargang nr. 114 januari 2016

BESTUUR telefoon email
Voorzitter 625939 Paula Korevaar bestuur@tvdauwendaele.nl
Secretaris 463767 Trudy Olipitz info@tvdauwendaele.nl
Penningmeester  410721 Evertjan Tommel geld@tvdauwendaele.nl

SENIORENCOMMISSIE JEUGDCOMMISSIE
seniorencommissie@tvdauwendaele.nl Annette Aertssen 618800
Voorzitter: Rob Korevaar 625939 Edwin Aertssen 618800
Piet Bekenkamp 637214 Natascha Convents 06-28511236
Wim Hoek 641490 René Smit
Liselotte Maes 636701
Hans Pfauth 623433 LEDENADMINISTRATIE

leden@tvdauwendaele.nl
OPEN TOERNOOICOMMISSIE Ralph Toorop 06-44368701
Rik Hartman 06-51126475
Liselotte Maas 636701 COMPETITIELEIDER
Ralph Toorop 06-44368701 competitieleider@tvdauwendaele.nl

Els Goedbloed 614509

CLUBHUISCOMMISSIE BARDIENST: Sleutels ophalen bij:
Koos Bekenkamp 637214 Anneke Wattel 611095
Jannie Betlem 629959 Oostmede 27
Lucia Pfauth 623433

OUDERHOUDSCOMMISSIE
Leo Houmes (contactpersoon) 629206
Piet Waverijn 611317
Cees de Groot 640041 SPONSORCOMMISSIE
Aad de Jong 468013 contactpersoon: Con Vroego 629966

TRAINER REDACTIECOMMISSIE clubblad@tvdauwendaele.nl
Tennisschool Smit Annemiek Parée 637259
tel. 0610888621 Marjan Daamen 615091
Tennisleraar Jasper Smit Liselotte Maes 636701
smitjasper@hotmail.com

ABN/AMRO IBAN:NL25ABNA0612274101 INTERNET: www.tvdauwendaele.nl

TEL.CLUBHUIS 612285

ADRES CLUBHUIS Kruitmolenlaan 183 INFO COMPETITIE
4337 KP  Middelburg competitieleider@tvdauwendaele.nl

TENNISVERENIGING DAUWENDAELE 

len bij:
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