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Tijdens  de ALV van 23 jan 2016, ben ik  gekozen tot voorzitter van onze mooie 
tennisvereniging. 

 
Mijn naam is Richard van Helvert, ben getrouwd met 
Nicolle en wij hebben twee kids, Max en Stef.  
Max en Nicolle zijn ook actief lid van TC Volharding. 
Vanaf 2003 ben ik lid van deze tennisclub. Daarnaast ben 
ik altijd actief  geweest bij de voetbalclub, als speler, maar 
ook 13 jaar als jeugdtrainer.  

Mijn eerste tennisjaren bestonden alleen uit een potje tennis spelen met  
vrienden in de zomermaanden juni en juli. In de zomer van 2009 ben ik als actief 
voetballer gestopt en steeds meer gaan tennissen samen met de “oude rotten” 
wat heel leerzaam en gezellig was en is.  
De afgelopen jaren ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de tennisclub. Van 
het spelen van toernooien en competitiewedstrijden tot het meehelpen bij het 
organiseren van diverse activiteiten. 
Al die tijd heb ik ervaren dat Volharding een tennisclub is die nu al 46 jaar actief 
is. Dit is mede te danken aan de vele vrijwilligers, die naast een potje tennis niet 
te beroerd zijn om vele hand- en spandiensten te verrichten, zodat iedereen met 
veel plezier kan tennissen op ons mooie complex. 
  
Nadat onze oud voorzitter Geert bekend maakte dat hij zou aftreden, heeft  het 
bestuur mij gevraagd om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Dit 
heb ik even moeten laten bezinken, waarom ik? Er zijn toch genoeg andere 
keuzes dacht ik? Na een gesprek met enkele bestuursleden was ik eruit.  
De gezelligheid en saamhorigheid spreken mij persoonlijk aan om de functie als 
voorzitter te aanvaarden en samen met het bestuur, waar ik alle vertrouwen in 
heb, deze tennisclub te leiden. 
 
Ik dank jullie voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben uitgesproken. 
Verder wens ik iedereen een heel sportief en gezellig ten-
nisjaar 2016 toe. 
 
Richard van Helvert 
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 Heeft u de contributie nog niet 

betaald? 

 Doe het dan z.s.m. 

 Dit is een voorwaarde om in het 

bezit te komen van de KNLTB 

pas. 

 Deze heeft u nodig voor legiti-

matie op het tennispark en bij 

deelname aan competitie en 

toernooien. 

 

 

 
 

 
Dankzij de voortreffelijke werkzaamheden van de gehele Parkcommissie, kan er 
tijdens dit toernooi, weer gespeeld worden op zowel de gravel als kunstgrasbanen. 
Het wordt een vriendschappelijk treffen waar iedereen aan mee kan doen. 
Tevens kunt u op deze dag de KNLTB-pas afhalen.  
En met trots wil de kantinecommissie u graag de resultaten laten zien van een 
maandje werken aan de kantine.  Ook de inwendige mens komt niets te kort,  voor 
vla wordt gezorgd. 
 

Inschrijven/aanmelden  kan t/m 28 maart : 

 door een email te sturen 
naar:secretaris@tcvolharding.nl,  

 of  door aanmelden via de intekenlijst in de kantine. 
 
U doet toch ook mee!!       
      
 
                                                                             
 
 
De kantine/activiteitencommissie 

 

mailto:secretaris@tcvolharding.nl
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Nieuwe voorzitter kantinecommissie 

Speciale koopavond, normaal 10%, nu 20%  korting (zie pag 5) 
    Het adres van  Matchpoint Sports: Rijksweg Centrum 61, 6161 EC Geleen. 

 
 
Beste leden, 
 
 
Bij dezen wil ik mij graag voorstellen. 
Ik ben Vincent Meijer 52 jaar oud, woonachtig in Meerssen en al een aantal 
jaren actief lid van tennisclub Volharding.  
Ik speel al een aantal jaren mee in 2 competitieteams te weten Heren Dubbel 
zaterdagcompetitie en Gemengd Dubbel vrijdagavondcompetitie. Tevens 
speel ik actief mee op de gezellige “heren” dinsdagavond en zondagmorgen 
met een groot aantal leden ( waar overigens alle andere leden ook welkom 
zijn!). 
Al gaande weg ga je de inzet van medeleden erg waarderen en op het 
moment dat ik gevraagd werd om voorzitter te worden van de kantine 
commissie en toe te treden in het bestuur van TC Volharding  heb ik meteen 
ja gezegd. 
Het is ons doel om samen met een groep enthousiaste vrijwilligers ervoor te 
zorgen dat TC Volharding een club voor en door de leden blijft met onze bar 
als gezellig middelpunt. 

               

       Vincent Meijer 

 

Huub Smeets 

oud voorzitter kantinecommissie 

Geert Kennes, oud voorzitter 

Mieke Rijnbout 

activiteitencommissie 

Bestuurswisseling na ALV 23-1-2016 

Op onderstaande foto’s, ontvangen de 
aftredende bestuursleden postuum een 
attentie uit handen van de nieuwe voor-
zitter Richard van Helvert. 

http://www.matchpointsports.nl/


 

 OPKNAPPEN KANTINE. 
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In deze nieuwsflits wil ik namens de commissie bestaande uit Huub Smeets, 
Sven Vroemen, Albert Fouraschen en ondergetekende, alle leden informeren over 
de stand van zaken m.b.t. het opknappen en gezelliger maken van de kantine van 
onze tennisclub.  
  
Het Bestuur heeft ons gevraagd en bereid gevonden om een voorstel te doen 
m.b.t. het “oppimpen” van de kantine. In de bestuursvergadering van 3 feb 2016, 
is daar een budget voor gereserveerd, waarna de ideee n verder zijn uitgewerkt . 
En in de toekomst zal deze commissie het geheel bewaken.  
Zelf ben ik, namens het Bestuur de eerst aanspreekbare voor bovengenoemde 
commissie en houdt het Bestuur op de hoogte van de vorderingen.  
Hulp en suggesties van de leden zijn daarbij altijd welkom.  
 
Zoals te zien op bijgaande foto’s, is een groot gedeelte van de werkzaamheden : 
schilderen, interieurbouw, elektotechnische werkzaamheden en keuken opknap-
pen, al gedaan. 
 
Doelstelling is om te trachten de kantine zo succesvol mogelijk te beheren.  Dat 
houdt in, dat met de hulp van barmedewerkers een gezellige plek wordt 
gecree erd waar leden en gasten voor en na het tennissen terecht kunnen voor 
een drankje en/of (borrel)hapje.  
 
Tevens willen wij langs deze weg, als kantine commissie, onze leden vragen om 
alles schoon achter te laten en alles op te ruimen indien er gebruikt gemaakt 
wordt van de kantine. Het komt namelijk nog regelmatig voor dat er lege glazen/ 
kopjes en restafval op de tafels of bar blijven staan.  
Wanneer je denkt dat er veel afwas is, zet dan de afwasmachine al in het begin 
aan.  
Registreer de consumptiekaarten op de lijst in de lade ( de kas wordt regelmatig 
gecontroleerd).  
Als er iets ontbreekt/ defect  of suggesties zijn schrijf dit dan op het whitebord in 
de keuken zodat er actie ondernomen kan worden. Immers, vele handen maken 
licht werk!  
 
Alvast heel hartelijk dank en graag tot ziens!                           Vincent Meijer 
 
 



 

 UITNODIGING VAN SPONSOR MATCHPOINT GELEEN 
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INDELING COMPETITIE BEKEND! 

VOORJAARSCOMPETITIE 2016 

Voor meer informatie raadpleeg de site van de KNLTB:  

http:www.knltb.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment wordt nog onderhandeld voor een kleine aanpassing. 

Daarna zal de uitnodiging van de ploegen worden geregeld. 

Onder leiding van de technische commissie, zal er op maandag 21 maart  

om 18.30 uur in de kantine van het tennispark, een bijeenkomst 

worden geregeld met de teamcaptains en eventuele belangstellenden van 

het team. Daar worden de wedstrijdformulieren uitgereikt, de KNLTB pas-

sen overhandigd en belangrijke informatie medegedeeld. 

 

 8-4-2016(av)/9-4-2016(nm) 

 15-4-2016(nm en av)/— 

 22-4-2016(av)/23-4-2016(nm) 

 29-4-2016 (nm en av)/— 

 —/7-5-2016 (nm) 

 20-5-2016 (nm en av)/21-5-2016(nm) 

 27/5-2016 (av)/— 

 3-6-2016 (nm en av)/— 

 

nm= namiddag (aanvang 13.00 uur) 

av= avond (aanvang 19.00 uur)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent van harte welkom om tijdens de 
thuiswedstrijden te komen aanmoedigen. 
Spelen kan ook tidens de namiddag 
wedstrijden. Tijdens de avondwedstrijden  
dient u er rekening mee te houden , dat 
telkens 4 banen in gebruik zijn voor het 
spelen van competitie volgens bovenstaand 
schema. 

 

Thuiswedstrijden competitie 2016 

              vrijdag /zaterdag 

http://www.knltb.nl/
http://www.knltb.nl/over-tennis/waarom-tennis/

