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Dit is de laatste nieuwsbrief van RTV Quirijn in 2018. De Nieuwsbrief wordt alleen digitaal verzonden!
Zorg ervoor dat uw emailadres up-to-date is. Bij wijziging s.v.p. melden bij de ledenadministratie. Stuur
een e-mailbericht naar: ledenadministratie@rtvquirijn.nl.
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Bestuursmededelingen

Bestuur
		
		
		
		
		

Vz:
Vice vz:
Secr:
Pm:
Lid:		

Iris van Zetten
Yvonne Visser
José Loves
Leo Hopstaken
Gaby Hutten

secretariaat@rtvquirijn.nl

Beste Quirijners,
Het jaar 2018 zit er weer bijna op. Er is veel gebeurd in 2018 bij RTV Quirijn. Annet en Ben zijn vertrokken, Stefan en Ron
zijn gekomen, nieuwe bestuursleden namen het stokje over van vertrekkende bestuursleden én.. …er werden twee padelbanen aangelegd. We hebben mooie toernooien gezien waarbinnen spannende wedstrijden werden gespeeld, zowel intern,
als in het voor- en najaarstoernooi van de KNLTB, tegen andere clubs. Er werden ook weer veel balletjes geslagen door de
vele leden, jong en oud, die gewoon lekker met elkaar willen tennissen. Met de aanwinst van de padelbanen hopen wij dat
het speelplezier voor iedereen zal toenemen.
AED/ Reanimatiecursus
Ook komend jaar heeft Theo Bootsma aangeboden om voor één of meer groepen de AED / reanimatiecursus te verzorgen.
Deze zullen plaatsvinden in de maanden januari /februari 2019. Belangstellenden kunnen een mailtje sturen naar:
secretariaat@rtvquirijn.nl
We roepen iedereen op, met name de jonge leden, om aan deze cursus deel te nemen. Om zoveel mogelijk leden de
mogelijkheid te bieden om deel te nemen, kan de cursus zowel overdag als ’s avonds gegeven worden.
Padelbanen
Op 8 december zijn de Padelbanen op feestelijke wijze in gebruik genomen. Wij hopen natuurlijk op veel nieuwe leden,
maar ook dat veel clubleden de uitdaging aangaan om ook eens een balletje op deze banen te gaan slaan.
De KNLTB ClubApp
Ter herinnering: vanaf 1 september is de Mijn KNLTBapp vervangen door de KNLTB ClubApp. Als lid van de vereniging kunt
u deze app gratis downloaden. Selecteer RTV Quirijn en log in met uw bondsnummer. Via de app heeft u toegang tot alle
wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen van alle KNLTB competities en uw persoonlijke tennisinformatie, zoals uw
rating. De mogelijkheid in de app om ook af te hangen is niet geactiveerd, dat kan gewoon via het afhangbord.
In de toekomst zal het bestuur ook van deze app gebruik maken om de leden te informeren. Dus: installeer de app.
Meer informatie vindt u op www.knltb.nl.
Om alvast in de agenda te zetten:
06 januari 2019: Nieuwjaarsreceptie
28 januari 2019: Algemene ledenvergadering
Rest mij, ook namens alle bestuursleden, iedereen alvast mooie Kerstdagen, een prettige jaarwisseling en natuurlijk een
gezond en sportief 2019 toe te wensen.
Namens het bestuur,
Yvonne Visser.
Bericht van de penningmeester:
Contributie 2019
In 2019 wordt de contributie, gezien de index van september 2018, verhoogd met 2,3%. Op 25 januari 2019 zal de contributie worden afgeschreven bij diegenen die daarvoor een automatische incasso hebben afgegeven. De nieuwe bedragen
voor het lidmaatschap 2019 zijn als volgt:
− Senioren € 177,00 (Op 1 januari 2019 17 jaar of ouder)
− Dagleden € 131,50 (Alleen huidige dagleden)
− Junioren € 82,00 (Op 1 januari 2019 12 jaar maar nog geen 17 jaar)
− Pupillen € 49,00 (Op 1 januari 2019 jonger dan 12 jaar)
− Stille leden € 30,00

Gelieve hiermede rekening te houden zodat het verwerkt kan worden. Voor leden die geen automatische incasso hebben
afgegeven en het dus zelf overmaken zijn de bedragen als volgt:
− Senioren € 182,00
− Dagleden € 135,00
De bedragen voor junioren, pupillen en stille leden zijn hetzelfde als hierboven vermeld. Deze leden ontvangen een brief
met daarin vermeldt het te betalen bedrag. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via het emailadres:
ledenadministratie@rtvquirijn.nl
Namens het bestuur, Leo Hopstaken, penningmeester

Info van de Toernooicommissie

tc@rtvquirijn.nl

De TC kan terug kijken op een prima tennisjaar. De weergoden zijn dit jaar subliem geweest waardoor we tot ver in oktober
hebben kunnen genieten van zomerse temperaturen en prima tennisweer tijdens de Ladies Evening en het Bokkentoernooi.
De teamtennis periode is afgesloten. Op 18 november speelden de dames dubbel B poule de finale, door middel van een
afvalschema hebben deze dames zich naar de finale getennist. De winnaars zijn geworden Inge Janssen & Leonie van Stiphout
en een tweede plaats voor José Loves & Sjiera van der Wolf (met een beetje hulp van Sandy en Petra).
In de andere poules zijn de winnaars:
DDA Marie-Louise van den Boer & Yvonne Martens
Mix A Amber de Cock & Laurens van Geffen
Mix B Joost Robben & Kim Robben
HDA Paul Hoeijmakers & Rob van Drunen
HDB Erik Bastiaansen & Hein Witjes
Nogmaals gefeliciteerd en de prijswinnaars hebben we gehuldigd op 18 november. Ook hebben we op zondag 18 november
met temperaturen die bij dit toernooi horen het stamppot toernooi gespeeld. Leuke, gezellige en sportieve wedstrijden en een
heerlijk bordje stamp na, verzorgt door Stefan en Ron. Vanaf deze plek willen we Iris nogmaals veel beterschap wensen en een
goed herstel.
De eerste periode wintertennis loopt al weer op zijn einde en graag willen we jullie UITNODIGEN om in te schrijven voor de 2de
PERIODE WINTERTENNIS en het NIEUWJAARSTOERNOOI, op zondag 6 januari 2019 met aansluitend nieuwjaarsreceptie in
het Paviljoen. Zet deze activiteiten dus in uw agenda.
Als u via het vertrouwde briefje inschrijft, houdt met inschrijven van beide activiteiten rekening met de sluitingsdata van het
paviljoen, namelijk van zondag 16 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019. Voor onze digitale inschrijvers let op de
sluitingsdata van deze activiteiten. Graag willen we iedereen hele fijne feestdagen wensen, maar vooral een goed, gezellig, en
sportief 2019 toe te wensen.
De TC

Info van de Externe Toernooicommissie

competitie@rtvquirijn.nl

Beste Quirijners,
De najaarscompetitie zit er al weer op. 25 teams namen deel aan deze competitie. Voor het eerst hebben we zelfs een team
moeten uitloten voor de vrijdagavond. De wintercompetitie is alweer in volle gang. Slechts 5 teams nemen deel aan dit
onderdeel.
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is ook al in gang gezet. Tot 23 december 2018 kan er worden ingeschreven.
Mochten er teveel inschrijvingen zijn, dan gaan we loten.
Het 4e Verbeeten open toernooi zal dit jaar 1 week eerder dan normaal plaats vinden. Dit in verband met de carnaval. De
KNLTB geeft geen toestemming om ons toernooi later in het jaar te laten spelen. Daarom beginnen we al op 18 februari 2019.
De finales proberen we zoveel mogelijk op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart en zaterdag 2 maart te laten spelen! Dit
om iedereen toch zoveel mogelijk van carnaval en de wintersport te laten genieten. Zoals elk toernooi zijn wij op zoek naar
sponsoren voor zowel de banen als voor de loterij! Stuur gerust een bericht naar toernooi@rtvquirijn.nl . Zoals je weet gaat
de netto opbrengst naar Verbeeten Challenge, die komend jaar op 7 april 2019 gehouden gaat worden. De inschrijving is sinds
11 november geopend en de eerste 30 deelnemers staan al ingeschreven! Dus wacht niet te lang met inschrijven. Zowel voor
het toernooi als voor de voorjaarscompetitie. Het is namelijk vrij snel 2019!
Zet ook vast 3, 4, 5 mei 2019 in uw agenda! Als we toestemming van de ALV krijgen, willen we voor het eerst in het bestaan,
een weekend toernooi gaan organiseren! Dus houdt de krijtborden in de gaten!
De externe technische (toernooi) commissie wil iedereen , ontzettend prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 2019 met
veel (tennis) hoogtepunten toewensen!
Helene, Guido, Richard en Maarten.

Info van de Jeugdcommissie	

jc@rtvquirijn.nl

Beste ouders,
Wij zijn nog steeds op zoek naar een aantal personen, die zich in willen zetten om de interne toernooitjes mee te organiseren.
Ook zoeken we leden die de KNLTB competitie vorm willen geven. Stefan Schepens neemt dit jaar afscheid van de JC en
Monique Reinders en Rob Gillis nemen na volgend jaar afscheid van de JC. Ook leggen Monique Leijten en Rob Gillis hun
taken voor het organiseren van de KNLTB competities neer aan het einde van volgend jaar. Alle drie hebben ze zich
voorgenomen nieuwe ouders of andere leden komend jaar te begeleiden en in te werken zodat deze de taken over kunnen nemen in 2020.
Dus ons verzoek? Voel je je geroepen om deze leuke taak op je te nemen, laat dat dan weten aan ons.
Via ons mail adres: jc@rtvquirijn.nl. Voor vragen over hoe en wat, kun je ons altijd aanspreken.
Facebook
De Jeugdcommissie heeft een eigen facebookpagina. Hier worden alle toernooien aangekondigd en kun je foto’s terugkijken
van de toernooien. Volg ons dus nu ook via Facebook.
E-mailadressen
Wij hebben nog steeds van een aantal jeugdleden geen e-mailadres en/of een onjuist e-mailadres. Krijg je onze mailtjes niet en
wil je die wel ontvangen, stuur dan een mail naar: jc@rtvquirijn.nl
Met sportieve groet,
Stefan, Monique, Paul, Rob en Monique.
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