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Beste leden, 

In een andere vorm dan gebruikelijk, maar bijgaand een laatste nieuwsbrief voor het 

jaar 2021. Weer een bijzonder jaar. Gelukkig wel voldoende mogelijkheden om lekker 

buiten te tennissen, maar vanwege de corona-pandemie helaas nog steeds met de 

nodige  beperkingen.  

Coronaregels t/m 14 januari 2022 

Laten we hopen dat de huidige maatregelen voor onze mooie sport beperkt blijven tot 14 januari en 

dat we dan weer mogen dubbelen en er op 15 januari gelegenheid is voor de 4e ronde 

wintercompetitie.  

De regels kort samengevat: 

- Overdag tennissen tot maximaal 17.00 uur 

- Alleen enkelspel is mogelijk voor senioren (vrij spelen en trainen) 

- Jeugd t/m 17 mag wel spelen en trainen (geen maximale groepsgrootte) 

- Kantine is gesloten 

Je kunt de regels nog eens nalezen op de KNLTB-website 

Corona Update: harde lockdown t/m 14 januari, buitensporten mag nog | Corona (knltb.nl) 

 

TC De Belt 50 jaar in 2022! 

Ja, aankomend jaar bestaat onze club 50 jaar. Dat moet gevierd 

worden. 

Samen met een aantal leden willen we activiteiten organiseren en 

uiteraard een mooi feest! Denk aan tennisclinics, rackets bespannen, 

testen van ballen en rackets tot een puzzelrit en alles wat daartussen 

zit. Muziek voor jong en oud, een band een disco en misschien wel 

shows van onze sponsoren. Kortom de club staat open voor veel 

activiteiten. 

Aan alles zit natuurlijk wel een maar en dat is, WIE GAAN ONS HELPEN DIT TE ORGANISEREN. Vanuit 

de senioren zijn er al aanmeldingen, te weten Frank Hartkamp en Kaje Broekhuizen.  

Zeker ook vanuit de jeugd zoeken we iedereen die daar een steentje aan kan bijdragen. Dus ook 

ouders, al zijn ze misschien niet zelf lid en/of senioren die de jeugd kunnen begeleiden en helpen met 

activiteiten. Voor elke leeftijd is er een kans om mee te doen met de organisatie of delen daarvan. 

Bedenk iets leuks iets aparts of gewoon een leuke bezigheid. En uiteraard geven we een prijs voor de 

meest originele ideeën die ook zijn uitgevoerd. 

Laat zien dat je betrokken ben en geef je op. Enne, misschien wel lekker, we schrijven je uren af op 

basis van de zelfwerkzaamheid. Dus een dubbele investering voor ons allemaal. 

Stuur de meldingen naar Rob Stroebel via voorzitter@tcdebelt.nl 

https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/12/corona-update-harde-lockdown-t-m-14-januari-buitensporten-mag-nog/
mailto:voorzitter@tcdebelt.nl


Algemene Ledenvergadering 17 februari 2022 

Op donderdagavond 17 februari om 20.00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering. Afhankelijk van de 

dan geldende coronamaatregelen is dit in het clubhuis, of wanneer het niet anders kan, digitaal. Daar 

worden jullie in de loop van januari verder over geïnformeerd.  

 

Helaas géén nieuwjaarsreceptie 

Wie had dit durven denken, maar voor het 2e jaar op rij helaas geen 

nieuwjaarsreceptie met bubbels en de fameuze oliebollen van Hennie. 

Het heffen van het glas doen we dan maar op het jubileumfeest en de 

oliebollen moeten helaas wachten tot januari 2023! 

 

Vacatures 

Tot slot een terugkomende rubriek, namelijk onze vacatures. Als kleine club kunnen we niet zonder 

actieve leden! Zeker ook wanneer je nog niet zo lang lid bent nodigen we je uit om te reageren. 

Immers zo leer je ook snel meer leden kennen! 

- Vacature algemeen bestuurslid 

- Vacature coördinator jeugd/ ouders voor jeugdactiviteiten 

- Vacature nieuwsbrief/ social media 

- Vacature barcommissie 

Neem voor meer informatie contact op met Hilda via secretaris@tcdebelt.nl of 06 – 50236606 

 

 

mailto:secretaris@tcdebelt.nl

