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Beste leden, 

Dit is de nieuwsbrief van LTC de Schelde. We zullen je via deze 

weg op de hoogte brengen van het nieuws uit het bestuur. Daar-

naast kunnen we de nieuwsbrief gebruiken voor leuke en actuele 

dingen die spelen in de vereniging. Zo hebben we onlangs de 

Algemene Leden Vergadering gehad. Een prettige bijeenkomst 

waarbij de leden positief kritisch aanwezig waren. Alle commis-

sies hebben een jaarverslag geschreven en deze zijn besproken. 

Ook is er kascontrole geweest. De werkzaamheden van onze 

penningmeester zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.  

Daarnaast is er gesproken over de toekomst van onze club. Van-

uit het bestuur is gemeld dat we onze eigen koers gaan varen 

zonder ons te laten leiden door factoren waar we zelf geen grip 

op hebben. Dit houdt concreet in dat we een meerjarenplan 

willen maken. Alle leden worden uitgenodigd om ideeën en prio-

riteiten aan te geven via een ideeënbus die op de site komt.  

Ik hoop dat deze nieuwsbrief de betrokkenheid van de leden 

met de club nog groter maakt. Heb je zelf een leuk stukje, dan 

kan dat natuurlijk ook. Ik wens jullie veel leesplezier! 

Frank Passchier  
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Heb je zelf een leuk stuk 

of idee voor “Effe tikke”? 

Stuur dan je bijdrage naar 

info@ltcdeschelde.nl en 

wie weet staat jouw stukje 

in een volgende editie 

van de nieuwsbrief! 

Burg. v. Woelderenlaan 3 - 4382 CL Vlissingen - info@ltcdeschelde.nl - www.ltcdeschelde.nl 

Effe tikke 

https://www.facebook.com/www.ltcdeschelde.nl/?ref=bookmarks


“Sometimes you have to accept that someone played better than 

you” - Roger Federer  

Tijdens de ALV worden traditiegetrouw onze jubilarissen in het 

zonnetje gezet. Dit keer waren er 5 leden die allen maar liefst 40 

jaar lid zijn van onze vereniging. 40 Jaar, dat is vanaf het jaar 

waarin Bjorn Borg voor de 5e keer Wimbledon won door in de 

finale John McEnroe te verslaan in 5 sets. En zoals Frank tijdens de 

vergadering benadrukte: 40 jaar lidmaatschap is een enorme 

prestatie. In die tijd is er veel gebeurd; er zijn heel wat ballen lek-

geslagen, rackets gesneuveld, banen geveegd en vooral vele 

vriendschappen gesloten. 

Het bestuur feliciteert alle jubilarissen en dankt hen voor hun ver-

trouwen in de vereniging! 

Op de foto v.l.n.r.: Dieneke Mooibroek, Tineke Lijnbach, Ineke de Looff, Aart de 

Looff. Mieneke Prins ontbreekt op de foto. 

CONTRIBUTIE 2020  

JUBILARISSEN 

Begin maart ontvangen alle leden een mail van ClubCollect. In de-

ze mail staat de factuur voor de contributie van 2020. Als je op de 

link klikt, kom je op je persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect 

en kun je je factuur inzien, downloaden en betalen. Kijk in je spam-

box als je de mail van ClubCollect niet ontvangen hebt! 

 

De nieuwe tarieven voor 2020 vind je hier op de website.  

Let op: graag binnen 14 dagen betalen, dan wordt een boete 

voorkomen! 

 

Als je nog vragen hebt over de factuur, kun je in de mail van Club-

Collect op de link klikken en een vraag stellen.  

 

Vriendelijke groeten, 

Mirjam van Housselt en Danielle Gillissen  

penningmeester en ledenadministratie LTC de Schelde  

HHR 
 

Op woensdag 19 februari 

vond de jaarlijkse Alge-

mene Ledenvergadering 

plaats. Er waren 13 offici-

ële afmeldingen en 37 

aanwezige leden; de 

aanwezigheid van de 

leden wordt zeer op prijs 

gesteld en de afwezig-

heid van de andere le-

den geeft volgens ons juist 

aan dat er een groot ver-

trouwen is in het bestuur.  

In de ALV is goedkeuring 

gevraagd aan de leden 

voor een aantal wijzigin-

gen in het Huishoudelijk 

Reglement van de vereni-

ging. Het aangepaste en 

goedgekeurde HHR vindt 

u terug op de website via 

deze link.  
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https://www.ltcdeschelde.nl/?page_id=268
https://www.ltcdeschelde.nl/wp-content/uploads/2020/02/Huishoudelijk-reglement-2020-1.pdf


“I’ll let the racket do the talking” - John McEnroe 

Angela en Anita zijn volop bezig met de kantine-indelingen voor 

het nieuwe seizoen. Begin maart is het definitieve competitiepro-

gramma van de KNLTB bekend en zullen wij de kantinediensten 

zo snel mogelijk open zetten.   

Dit jaar is er ook een lichte prijsverhoging van diverse artikelen 

noodzakelijk.  Verder zijn we bezig met een nieuw biertje op de 

tap (Hertog Jan). Flesjes Jupiler blijven in het assortiment. 

Zoals jullie weten hebben wij een professionele vaatwasser in de 

keuken met een kort programma, waarmee je binnen 5 minuten 

kunt afwassen én opruimen. Graag willen wij jullie vragen om na 

het tennissen jullie vuile kopjes af te wassen en op te ruimen. Dit 

kan met de ouderwetse borstel of met de vaatwasser. Het komt 

nu helaas regelmatig voor dat we een vol krat met vuile kopjes 

vinden waar nog niks mee gedaan is. Het is niet fijn om iedere 

keer de rotzooi van een ander op te moeten ruimen.  

Dus voor vertrek even afwassen met z’n allen, dat is nog gezellig 

ook! Dit geldt vanzelfsprekend ook voor aanvullen van de koelin-

gen na een dorstig avondje tennis. 

De kantinecommissie bestaat dit jaar uit: Tineke, Gerda, Angela, 

Anita, Ronald en Rinus. 

Iedereen alvast heel veel tennisplezier (hopelijk iets minder win-

derig) en succes met jullie kantinedienst! 

VANUIT DE KANTINE... 

WIST JE DAT …? 
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- We met stip de leukste tennisvereniging van Walcheren zijn? 

- Je ledenpasje van 2019 ook nog gewoon geldig is in heel 2020?  

- Een introducé 4 keer per jaar op ons park mag tennissen, verge-

zeld van een lid van LTC De Schelde, tegen betaling van € 2,50 

per keer.  

- Als je vrij wilt spelen er ook regels voor het afhangen zijn? 

 hang voor ieder lid dat speelt een pasje af 

 leden van LTC DOS en TC Souburg mogen gratis tennissen op 
ons park, mits ze dat samen met een lid van LTC De Schelde 
doen. Voor ons geldt dezelfde regel bij DOS en Souburg. 

 er mag steeds 45 minuten worden afgehangen.  

 Hang af op een vrije baan. Het is niet de bedoeling dat men 
wacht op baan 1, 2 of 3 terwijl baan 4, 5 of 6 beschikbaar én 
bespeelbaar is.  

 Na 45 minuten mag je opnieuw afhangen op een vrije baan. 

 



Ons ledenbestand kent op dit moment 35 actieve jeugdleden. 

Maar liefst 12 van hen zijn in de komende 2 maanden jarig. Alle-

maal alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Tim Vermaat    9 maart    8 jaar 

Aniek van den Berg   13 maart  12 jaar 

Lei de Raaff    18 maart    8 jaar 

Aileen van den Heuvel  30 maart  16 jaar 

Lotte van der Werff   3 april   14 jaar 

Dominiek Ohler   3 april   12 jaar 

Joël Ohler    3 april   12 jaar 

Valentijn Ohler   3 april   12 jaar 

Iris de Boo van Uijen   7 april   17 jaar 

Brent van Gent   21 april  15 jaar 

Nikki Weterings   22 april  15 jaar 

Brecht van Woerkum   29 april  12 jaar 

 

 

VOORJAARSCOMPETITIE 

JARIG! 

Zaterdag 28 maart gaat in Zeeland de voorjaarscompetitie van 

start!  

Er zijn 14 teams die aantreden voor onze vereniging, waaronder 

een jeugdteam (GD13-17 jaar), 2 landelijke teams bij de heren en 1 

landelijk team bij de dames. Daarnaast speelt de jongste jeugd in 

gemengde Tenniskids teams Rood, Oranje en Groen samen met 

kinderen van LTC DOS en LTC de Stoof.  

Via deze pagina op de website kun je lezen welke teams er dit 

voorjaar voor LTC De Schelde in de competitie uitkomen. De speel-

data vind je hier.  

Gebruik je de KNLTB Club App al? Daarin vind je alle informatie over 

je team, de poule waarin je team speelt en de uitslagen. Download 

hem nu via de App Store.  

Heb je vragen over de competitie? De Technische Commissie orga-

niseert binnenkort weer één of meerdere competitiebijeenkomsten, 

zowel voor de jeugd als senioren. Meer informatie hierover volgt 

binnenkort. Kom gezellig met je team! 
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https://www.ltcdeschelde.nl/?page_id=1038
https://www.ltcdeschelde.nl/wp-content/uploads/2019/11/data-zeeland-2020.pdf


ACTIVITEITEN 

Iedere vrijdagavond tossen!  

Iedereen is van harte welkom vanaf 19.00 uur (later starten mag ook!). In een ongedwongen 

sfeer lekker tennissen mét en tegen elkaar. Voor nieuwe leden is het de ideale manier om an-

dere leden te leren kennen. Deelname is volledig gratis! 

—————————————————————————————————————————————— 

Hieronder volgt een greep uit de activiteiten bij LTC De Schelde. De kalender zal steeds wor-

den bijgewerkt dus het kan zijn dat er meer activiteiten bijkomen. Meer informatie volgt bin-

nenkort (of heb je al ontvangen), maar schrijf de onderstaande data vast in je agenda! 

 

vr 20 maart vrijwilligersavond 

Indien van toepassing krijg je hiervoor een aparte uitnodiging 

————————————————————————————————————————————–— 

zo 22 maart Openingstoernooi 

Alle leden, jong en oud, zijn welkom om van 13.00 uur (of later) tot ca. 17.00 uur een balletje te 

komen slaan en kennis te maken met nieuwe leden. Er worden steeds partijtjes gespeeld van 

30-40 minuten. Slechts één partij spelen of tussendoor rusten kan natuurlijk ook, geef dat dan 

even door aan de organisatie. Deelname is volledig gratis, inclusief 2 consumptiebonnen. Aan-

melden is niet nodig, je kunt komen en gaan wanneer je wilt! 

———————————————————————————————–————————–————--— 

za 28 maart start voorjaarscompetitie 

di 9 juni Panta Rhei dagtoernooi  

zo 14 juni Mini Maxi toernooi  

di 16 juni Panta Rhei dagtoernooi  

di 23 juni Panta Rhei dagtoernooi 

di 30 juni Panta Rhei dagtoernooi 

do 2 juli Ladies Night 

ma 20 t/m zo 26 juli Junioren Tour Zilver LTC De Schelde 

ma 20 t/m zo 26 juli Open Jeugdtoernooi LTC De Schelde 

ma 27 t/m zo 2 augustus Open Schelde toernooi 

di 15 september Panta Rhei dagtoernooi 

zo 15 november Eindejaarstoernooi 

—————————————————————————————————————————————— 

Verder worden er in 2020 ook in Zeeland Senior Plus toernooien georganiseerd. Dit zijn toernooi-

en voor 50-plussers en tellen niet mee voor de speelsterkte. Gedurende één dag worden door 

de deelnemers 3 of 4 dubbelwedstrijden gespeeld van elk ongeveer 45 minuten. Naast de leu-

ke wedstrijden draait het tijdens zo’n toernooi vooral om de gezelligheid! Kijk hier voor meer 

informatie over de Senior Plus toernooien.  
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https://www.knltb.nl/tennissers/seniorentennis/senior-plus/

