
 

 

 

 

 NIEUWSBRIEF TC RUIVER  

MAART 2022 

Terugkoppeling jaarvergadering 14 februari 2022 

Voor de leden die niet op de jaarvergadering aanwezig 

waren hebben we de belangrijkste punten op een rij 

gezet: 

- Pascal Wanten is afgetreden als voorzitter; 

- Pim Cremers is onze nieuwe voorzitter; 

- Jan Bruinen blijft voor een 2e termijn onze 

penningmeester; 

- Annemarije Journée is toegetreden als algemeen 

bestuurslid; 

- We hebben seizoen 2021 afgesloten met een 

positief financieel resultaat, mede hierdoor heeft 

het bestuur besloten geen contributieverhoging 

door te voeren. Ook de consumptieprijzen blijven 

gelijk; 

- De vergadering heeft nieuwe statuten en het 

huishoudelijk reglement vastgesteld; 

- De vergadering heeft ingestemd met een vervolg 

onderzoek naar de aanleg van padelbanen; 

- In het kader van de Rookvrije sportomgeving is 

besloten de afspraken die eerder gemaakt zijn te 

behouden en nog niet over te gaan tot een 

volledig rookvrije tennisvereniging.  

De huidige afspraken houden in dat: 

o als er jeugd op het park aanwezig is voor 

vrij spelen, training, toernooien en/of 

competitie het park volledig rookvrij is.  

o Op andere momenten kan er gerookt 

worden op de vaste rookplek aan de 

achterzijde van het paviljoen.  

 

 

Mooie toevoeging aan ons park 

Vrijwilligers bedankt!  

 
 

Mariet Thonen 60 jaar lid!!

 
 

 

Trainingen voor senioren 

Ook dit seizoen kun je training volgen bij TML. 

Via onderstaande link kun je je aanmelden.  

https://www.tm-limburg.nl/aanmelden-

teams/22/tc-ruiver-senioren 

Vacature VerenigingsCompetitieLeider (VCL)!  

De VCL is de persoon die de competitiedeelname en –

organisatie leidt en fungeert als schakel tussen de 

vereniging en de KNLTB. Hij of zij meldt de 

competitieteams aan en is eindverantwoordelijk voor de 

snelle verwerking van de competitieresultaten.  

Tijdsinvestering +/- 6-8 uur voor het inschrijven van  

teams (voor- en najaar) en +/- 4 uur voor aanvang van de 

competitie in voor- en najaar. 

Interesse?! Laat het ons weten via info@tc-ruiver.nl 

Geef je snel op voor het  

Openingstoernooi 

Zaterdag 26 maart 
 

ONZE BANEN ZIJN OPEN!! 

https://www.tm-limburg.nl/aanmelden-teams/22/tc-ruiver-senioren
https://www.tm-limburg.nl/aanmelden-teams/22/tc-ruiver-senioren

