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Ten geleide
oals het u mogelijk vrijwel direct opvalt is de
Metzbode vanaf deze uitgave vernieuwd.
Eindelijk hebben wij de tijd gevonden onze hoofden eens te breken over een andere opzet. Zo
zult u merken dat we hier en daar een foto van
de auteur hebben bijgevoegd. Mocht u een stukje schrijven dan zouden wij het aardig vinden om
daarbij ook uw pasfoto te plaatsen.
De opzet in kolommen geeft ons de gelegenheid de Metzbode beter in te kunnen delen en
het leest makkelijker. Dit wil niet zeggen dat de
aangeleverde artikelen in kolommen geschreven
dienen te worden.
De komende tijd zullen er wellicht nog wat kleine
aanpassingen komen of misschien heeft u een leuk
idee voor onze Metzbode, laat het ons dan weten
via de website, een email naar s.hageman@chello.
nl of via de Metzpoint brievenbus.
Wij hopen uiteraard dat onze nieuwe opzet meer
leesplezier zal brengen.
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Activiteitenkalender 2005
januari

februari
maart

april

Datum

Evenement

Commissie

4/Jan

tossavond

EC

9/Jan

nieuwjaarstoss

EC

11/Jan

nieuwjaarstoss

DDC

16/Jan

zondagmiddagmix

EC

21/Jan

kaartavond

EC

6/Feb

zondagmiddagmix

EC

27/Feb

zondagmiddagmix

EC

11/Mar

kaartavond

EC

13/Mar

Canada Ten Cup

JC

19/Mar

uitreiking spullen competitie

TC

20/Mar

zondagmiddagmix

EC

21/Mar

afsluiting wintercompetitie

JC

1/Apr

start zomertraining

TC

3/Apr

lentetoernooi

EC

5/Apr

voorjaarstoernooi

DDC

8/Apr

loting interne competitie

TC

9/Apr

start KNLTB competitie

JC

10/Apr

start zomercompetitie

TC

15/Apr

start interne competitie

TC

15/Apr

start buurtcompetitie

JC

mei

15/Mei

pinkstersingletoernooi

JC

juni

7/Jun

toss einde competitie

DDC

11/Jun

huldiging kampioenen + feestavond

TC

14/Jun

invitatietoernooi

DDC

15/Jun

uitwisselingstoernooi

JC

juli

augustus
september

oktober

november
december

website www.metzpoint.nl

3/Jul

Family Cup

JC

4/Jul

start 55+ competities

TC

26/Jul

vakantietoernooi

EC

27/Jul

vakantietoernooi

EC

28/Jul

vakantietoernooi

EC

27/Aug

Metzpoint-Open

MPO

22/23 augustus

uniceftoernooi

DDC

2/Sep

Veldhovense jeugdkampioenschappen

JC

7 t/m 18 sep

clubkampioenschappen

TC

26/Sep

start herfsttraining

TC

26/Sep

start wintercompetitie

TC

27/Sep

najaarstoernooi

DDC

1/Okt

invitatietoernooi

EC

4/Okt

start wintercompetitie

DDC

7/Okt

lichttoernooi

JC

9/Okt

zondagmiddagmix

EC

28/Okt

kaartavond

EC

30/Okt

zondagmiddagmix

EC

20/Nov

zondagmiddagmix

EC

25/Nov

kaartavond

EC

11/Dec

zondagmiddagmix

EC

18/Dec

oliebollentoernooi

JC

20/Dec

tossavond

EC

3

uitgave mei 2005

tennisclub

metz

point

veldhoven

Van de voorzitter...
este Metzpointers, het park ligt er fantastisch
goed onderhouden bij, het terras wordt verfraaid met bloembakken en eerdaags zult U de
schapen op het aanliggende terrein zien verschijnen en U krijgt op tijd Uw biertje aangereikt. En
dit alles (behalve de schapen dan) is te danken
aan de noeste arbeid van een leger enthousiaste
vrijwilligers.

Het zal inmiddels iedereen opgevallen zijn dat onze nieuwe trainer,
Edwin samen met Max, gestart is.
We wensen hen alle tennisplezier
en succes toe.

B

9 mei hebben we een oprichtingsvergadering
van de stichting Jeugd Tennis Veldhoven,
het JTV, hierin zijn alle 4 de tennisverenigingen
Toch moeten we er niet vanuit gaan dat dit een vertegenwoordigd, t.w. VLTC, De Korrel, De Hogt
vanzelfsprekendheid is, want we merken, evenals en Metzpoint inclusief de Veldhoven training, met
vele andere clubs, dat vrijwilligers behouden en als doel een geselecteerde groep jongeren gezaverwerven steeds moeizamer wordt.
menlijk te laten trainen en spelen in het Jeugd Indoor Circuit en de Stedentennis.
En men weet: Geen vrijwilligers, Geen club,
Geen tennis.
Ik wens iedereen veel tennisplezier,
In onze jaarvergadering heb ik getracht duidelijk Stef Hageman
te maken dat we momenteel dan nog redelijk
in de vrijwilligers en leden zitten, maar dat het
evenzo belangrijk is om dat over zoveel jaar nog
te kunnen zeggen en daarom moet je als club je
nek uit durven steken en naar zaken zoeken om Pasjes 2005
je te onderscheiden van anderen. Dus als men In de eerste week van maart heeft de KNLTB
ideeën heeft laat het ons weten.
de 2005-pasjes afgeleverd bij de T.C. Metzpoint.
Bijna 600 leden hebben van de afhaalmogelijkheIndien leden vrijwilligerswerk willen den gebruik gemaakt om legaal te kunnen tennisdoen, ook al is het maar tijdelijk, laat het sen. In de eerste week van mei zijn er echter nog
ons weten.
39 niet afgehaald!
Tijdens de laatste vergadering van het Algemeen
Bestuur hebben we moeten erkennen dat de
laatste indeling van de bardienst niet de schoonheidsprijs verdient. Niemand, specifiek, is daar debet aan. Er speelden een aantal factoren mee die
dit veroorzaakt hebben, maar we beloven beterschap.

Dat kan nog steeds bij:
Kees Oepkes, Willem Alexanderstraat 5,
Veldhoven.
(bel eerst even want we zijn niet altijd thuis.)

We zijn nu halverwege de KNLTB competitie,
m.a.w. we kunnen nog niets zeggen over de uiteindelijke resultaten. We hopen wel kampioenen
te kunnen huldigen op het Metzpointfeest op 11
juni a.s. (noteer het in je agenda).
website www.metzpoint.nl
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Redactiecommissie
oor onze lezers die aanwezig
waren op de Algemene Leden Vergadering is deze mededeling niet nieuw maar we willen
natuurlijk ook de overige leden
goed informeren.
Tijdens die ALV heeft Marijke Martens, na tien jaar
trouwe dienst, haar voorzitterschap van de redactiecommissie neergelegd. Voor die vele jaren van
inspanning nogmaals onze hartelijke dank Marijke!

Het werkt als volgt: als u via Metzpoint Lotto-abonnee wordt, gaat een deel van de spelinleg direkt
naar de clubkas. Volgens Lotto statistieken is dat
gemiddeld zo’n € 12,00 per abonnee in het eerste
jaar en zelfs € 25.00 in de daarop volgende Lotto
lidmaatschapjaren.
Essentieel hierbij is dat de aanmelding via Metzpoint geschiedt. Als vereniging moeten we daar
uiteraard ook het een en ander voor doen, vandaar deze oproep aan goklustige Metzpointers
zich te melden bij Hein Diebels
(hein.diebels@hetnet.nl) of tel. 2542604.
Om statutaire redenen is ervoor gekozen om de Zodra blijkt dat er voldoende belangstelling voor
redactiecommissie niet opnieuw van een voorzit- deze unieke vorm van clubsponsoring bestaat zulter te voorzien maar een contact persoon aan te len we aspirant Lotto-abonnees aanmelden.
wijzen binnen het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Deze is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het bestuur van de vereniging
en de leden van de Redactiecommissie. De functionaris die deze rol nu en in de toekomst zal vervullen is de vice-voorzitter.

V

Na een lange periode waarin wij het zonder zijn
schrijverstalenten hebben moeten stellen doet
het ons veel plezier om Klaas Vis weer als redacteur te kunnen verwelkomen.
Klaas zal ons zonder twijfel weer doen uitkijken
naar iedere volgende editie van de Metzbode en
ons tracteren op zijn visie over het reilen en zeilen
binnen onze vereniging!
Veel leesplezier, Hein Diebels

Een nieuwe vorm van
sponsoring
e KNLTB heeft zich aangesloten bij de “Support je Club Actie” van Lotto (voor Lotto informatie zie www.lotto.nl). Afgezien van het feit
dat Lotto “het grootste risico biedt om miljonair te
worden”, kunnen de leden van de bij de KNLTB
aangesloten tennisverenigingen geld verdienen
voor hun eigen vereniging.

D

website www.metzpoint.nl
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RAND

ja, daar zijn we dan weer. Zo’n dikke twintig
jaar geleden mocht ik ook al eens aantreden
om u via het papier toe te spreken over allerlei
zaken, die al dan niet betrekking hadden op tennis. Ik mocht van het toenmalige bestuur stukjes
schrijven op mijn eigen schrijfmachine, die dan
daarna in de Metzbode
werden afgedrukt. Oudere leden onder u zullen zich dan ook nog wel herinneren dat mijn
schrijfmachine van destijds ernstig haperde en
duidelijk aan vervanging toe waz.

fee fan Fikdor hed bijldje erbij
heefd neergegooid ? Wel erg
doefallig, hè. Ned nou ik in
mijn eerzde opdreden goed
foor de dag moed komen.
Ik zal u ook uidgebreid gaan
KLAAS VIS
informeren ofer de edikeddez
in de kleedkamerz. Zo zal ik hed gaan hebben
ofer hoe je je dennizdenue diend aan- en uid de
drekken.En waar ik ook een zdudie fan gemaakd
heb, dad zijn de drinkchewoondez- jammer, de
ledder chee fan Cherard laad hed afweden – de
drinkchewoondez duz fan dennizzerz.Daar heb
ik me eenz choed in ferdiepd. Ik prench u zeer
opmerkelijke cijferz. Hallo, ja, alzof hed nied op
kan : de pee fan Pernhard iz nu ook kaduuk. Ik
pehelp me maar med de pee fan Pieder. Die lijkd
er nog een peedje op. In klank dan, hè.

T

Kijk, dat iz nou merkwaardig. Ook het toetzenbord van mijn peeceetje zit bij aanvang van mijn
hernieuwde zchrijverzloopbaan al aardig in de
vernieling. De letter ez van Zimon zit nu echt
muurvazt , duz zal ik me maar behelpen met de
z. Dat iz toch zo’n beetje dezelfde klank en dan
blijfd hed leezbaar,niedwaar. Zie je, daar heb je
hed nou. Zid ook de dee van Dinuz onwrikbaar
vazd. Dimmeren op de doedz helpd geen zier. Ik
doe hed duz maar verder med de dee van Dirk,
die lijkd er nog hed meezd op. Voor u naduurlijk
nied lekker, alz u op zo’n manier de Medzbode
moed lezen. Maar ja, een ander
doedzenbord iz naduurlijk wad deveel gevraagd. Hanz Verburg, onze gewaardeerde penningmeezder, zied me al aankomen. Of ik effe
geld krijg om een nieuw doedzenbord de gaan
kopen. Nou,mooi nied ! Zdel je voor dad iedere
commizzie maar evendjez om nieuwe zpullen
komd vragen. Waar blijven we dan alz club !
En dan kan Hanz zeker medeen zijn begroding
gaan bijzdellen. “Rekening man”heedde dad
dan vroeger in milidaire dienzd.En dad bedekende dad je hed maar van je eigen cenden moezd
kopen.

Ja menzen, hed chaad er op lijken dad de komende Medzpodez mijn zdukjez onleezpaar
pij u in de puz zullen fallen. Denminzde, alz hed
pezduur fan onze clup weicherd mij een nieuw
doedzenpord de cheven. Mijn adfiez aan u :
meld u aan pij een andere dennizclup, die noch
een leezpaar clupplad weed uid de chefen. Dan
krijgd u denminzde noch eenz de kanz de lezen
wad er chaande iz in de dennizwereld. En zeker
ook pinnen uw eichen clup.
Alz u lid plijfd fan Medzpoind, dan moed u zich
op hed erchzde foorpereiden.

Wad iz nou de bedoeling van mijn zdukjez. De
bedoeling van mijn zdukjez iz dad ik u haarfijn
ga voorlichden over allerlei onderwerpen in
de dennizzpord. Hoe u –bijfoorbeeld- uw dennizzchoenen moed poedzen. Zie je dad ook de
website www.metzpoint.nl
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Bardiensten
et verheugt de Paviljoen Commissie, dat
ondanks de strubbelingen die we hebben
gehad met het nieuwe programma, zij, die ingedeeld zijn geweest tot en met 12 juni hun taken
zonder al teveel problemen hebben uitgevoerd,
of nog zullen uitvoeren. Bedankt hiervoor !

ook deze mensen zijn op vrijwillige basis nog zeer
welkom en nodig.
E Seniorenleden die geen bardiensten willen
verrichten kunnen dit afkopen door een bedrag
te betalen van € 35,00 per jaar. ( te voldoen met
acceptgiro)
F Bij het niet opkomen voor een geplande bardienst wordt u beboet met € 35,00
G Het ruilen van uw bardienst met anderen blijft
voor u een mogelijkheid. Indien geruild wordt
dient het barschema in de kantine gewijzigd te
worden zodat de Paviljoen Commissie weet wie
,indien nodig, gebeld kan of moet worden.
H Indien ruilen niet mogelijk is, wordt door de Paviljoen Commissie voor u een vervanger gezocht,
tegen betaling van € 15,00 door u te voldoen
bij een van de leden van de Paviljoen Commissie vòòr de datum waarop de vervanging plaats
vindt. Uw vervanger zal als beloning voor deze
extra bardienst het geld ontvangen.
I De maandagmorgen Heren Winter Competitie en dinsdagmorgen Dames Winter Competitie
plannen zelf hun bardiensten op de betreffende
morgen in met hun eigen deelnemers aan deze
competities. ( dit gebeurt nu al en met succes)

H

Vanaf maandag 13 juni tot en met zondag 2
oktober worden die mensen ingedeeld die nog
geen of maar één bardienst hebben gedraaid.
We bedoelen hiermee de deelnemers aan de Interne Competitie en spelers van competities die
vergeten zijn.
De Paviljoen Commissie wil met ingang van 1
oktober 2005 alle leden van T.C. Metzpoint indelen om bij toerbeurt bardiensten te draaien.
Het voorstel hiertoe, door het bestuur ingediend
tijdens de Algemene Leden Vergadering van 8
maart 2005, is door de voltallige vergadering op
de avond goedgekeurd.

Het indelingsschema zullen wij twee maal per
jaar aan u bekend maken en wel:
- het eerste gedeelte van maandag 3 oktober
2005 tot en met zondag 2 april 2006
- het tweede gedeelte van maandag 3 april
Met deze nieuwe opzet verwachten wij dat u op
2006 tot en met zondag 1 oktober 2006
jaarbasis voor gemiddeld drie bardiensten wordt
Dit wordt dan jaarlijks herhaald.
ingepland. Vrijwilligers voor meerdere bardiensten zijn zeer welkom en nodig vooral bij grotere
Hieronder staan de spelregels die wij hiervoor wil- evenementen als de KNLTB Zomer Competitie,
len gaan hanteren:
Metzpoint Open Toernooi, en onze
A Alle seniorenleden van T.C. Metzpoint zijn ver- eigen clubkampioenschappen.
plicht om bardiensten te draaien.
B Nieuwe seniorenleden die lid worden van T.C. In de uitgave van deze Metzbode is een inschrijfMetzpoint verplichten zich via het aanmeldings- formulier opgenomen voor de periode van 3 okformulier om bardiensten te draaien.
tober 2005 tot en met 2 april 2006 welk voor 1
C Seniorenleden ouder dan 70 jaar kunnen op Juli 2005 ingeleverd moet worden. Het formulier
eigen verzoek vrijstelling van bardienst of een kunt u deponeren in de blauwe bus in de hal van
aangepast rooster krijgen. (b.v. overdag tijdens ons paviljoen. ( niet buiten de afrastering)
rustige uren)
D Bestuur en Commissieleden kunnen op eigen
verzoek vrijstelling van bardiensten krijgen, maar

>>

website www.metzpoint.nl
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Veldhovense Veteranen
Competitie 2005
Wij hopen met deze regeling de exploitatie van
ons paviljoen in eigen beheer te kunnen houden
waardoor:
- De gezelligheid binnen onze vereniging gewaarborgd blijft;
- De consumptieprijzen voor u laag kunnen blijven.
- De winst uit de opbrengst naar de vereniging
gaat zodat de contributie- verhogingen beperkt
kunnen blijven.

ok dit jaar organiseren wij de veteranen competitie, die gehouden wordt in de maanden
juli en augustus. Deelname staat open voor dames die in dit jaar 50 jaar zijn of worden. En voor
heren die dit jaar 55 jaar zijn of worden.

O

Men kan zich uitsluitend als team inschrijven. Een
team bestaat uit minimaal vier personen, herenteams, damesteams en gemengde teams.

De poules worden samengesteld uit teams van
Met het nieuwe computerprogramma dat een verschillende verenigingen. Herencompetitie is
van onze eigen leden aan het schrijven is, kunnen op maandag, damescompetitie op dinsdag en
wij vanaf 1 oktober 2005 de bardiensten zo eer- gemengde teams competitie op donderdag.
lijk mogelijk verdelen en zoveel mogelijk rekening
houden met de door u opgegeven restricties.Wij Aanvangstijdstip: afhankelijk van de ontvangende
hopen en vertrouwen op uw medewerking in vereniging, tussen 9.00 uur en 13.00 uur.
deze nieuwe opzet.
Als u wilt meedoen en dus wilt inschrijven, kan
dat uitsluitend in teamverband. U dient dus met
Namens de paviljoencommissie
een aantal clubleden onderling te overleggen om
tot een evenwichtig team te komen.
Tony van Gerwen
Voorzitter paviljoencommissie
U moet daarbij ook een aanvoerder aanwijzen.
Inschrijvingen inleveren uiterlijk 31 mei 2005 bij
Oproep vrijwilliger
uw clubvertegenwoordiger.
De Paviljoen Commissie is op zoek.

Een inschrijfformulier is bijgevoegd als bijlage in
dit blad.

Wie is er handig met de computer?
Wie wil de Paviljoen Commissie helpen met het
Clubvertegenwoordiger Ad Hoevenaars
indelen van de bardiensten in het nieuwe computerprogramma, liefst 2 personen.
Hij of zij hoeft geen zitting te nemen in onze commissie, alleen maar 2 maal per jaar in overleg met
deze commissie de bardiensten indelen.
Voor uw vragen of aanmelding, kunt u contact
opnemen met een van de commissieleden.

website www.metzpoint.nl
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Verslag Algemene Ledenvergadering 8 maart 2005
1. Opening
Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en
heet iedereen van harte welkom. Op dat moment
is het vereiste aantal leden aanwezig.
Er wordt eerst een minuut stilte gehouden om
Jeanne van Rooij en Charles Swartz te gedenken.
De voorzitter geeft aan dat er losse briefjes op de
tafel liggen voor het noteren van de vragen t.b.v.
het agendapunt Rondvraag.

4. Mededelingen
4.1 Baancontrole en controle inhangen
De voorzitter geeft aan dat het park van alle leden
is, dus alle leden zijn gerechtigd om, op gepaste
wijze, opmerkingen te maken over wangedrag
of verkeerd baangebruik. Als men geen gehoor
krijgt dan moet men dit melden bij het bestuur.
4.2 Benoeming vertrouwenspersoon
In het kader van de ARBO-wet wordt Maart Gommers benoemd als vertrouwenspersoon. We hopen dat we daar nooit gebruik van hoeven te
maken, maar het is goed dat er iemand is. Maart
Gommers wordt bedankt voor het op zich nemen
van deze taak.

2. Ingekomen stukken
Er is een brief ontvangen van de kascontrolecommissie die het werk van de penningmeester gecontroleerd heeft. Deze brief komt bij agendapunt
7 aan de orde.
Daarnaast is er een brief ontvangen van John
Sweere met een aantal opmerkingen, deze zullen de in de loop van de vergadering behandeld
worden. En er is een brief ontvangen van Sonja
van Schaik over de bardienst, dit zal meegenomen worden bij agendapunt 17.
Tevens hebben de volgende personen laten weten de ledenvergadering niet bij te kunnen wonen:
P. en K. van Spreuwel, H. Mobach, L. Beelen, A.
Bergmans, B., J. en A. Broere, H. Rapstok, J. en R.
Verbeek, F. en L. van Boxtel, L. de Wit, S. Coolen,
J en D. Kielenstijn, I. de Jong, L. van der Hoorn,
M.J. Genkelaars, W. Walraven, H. Martens, M. Stoffele, A. Heitbrink, R. Robben, A. Kaneman, I. en C.
Spooren, V. Diebels, A. Kneepkens, H. van Walen,
W. Hermans, C. Giesen, C. en J. Aarts, B. van Gerwen, L. vd. Grift, P. Mollen, R. Vredenburg en C.
van Donkelaar.

4.3 Juridische analyse
Aan de hand van een aantal sheets worden de
resultaten gepresenteerd (bijlage 1).
De analyse heeft zich gericht op de wet- en regelgeving en de rol van de overheid. Onderzocht en
geanalyseerd zijn o.a. de verzekeringen, overeenkomsten en de verenigingsaccommodatie. Daarnaast is het ons ten sterkste afgeraden arbeidsverhoudingen aan te gaan. Naar aanleiding van de
analyse bleek dat we het goed voor elkaar hebben, we kregen van de KNLTB een 8.

4.5 Training
De voorzitter deelt mee dat Patricia van der Steen
stopt bij Metzpoint. Ze gaat training geven in Oisterwijk. Aangezien wij via Sport Events het verkrijgen van trainers organiseren, heeft er in de
afgelopen maanden een aantal gesprekken plaats3. Vaststelling notulen ALV 8 maart gevonden over de opvolging van Patricia. Daaruit
2004
is voortgekomen dat Edwin Uffink haar per 1 april
Vanuit de ledenvergadering zijn er geen opmer- 2005 zal opvolgen. Max Brekelmans blijft de traikingen over de notulen. Ze worden met dank aan ning voor de jeugd verzorgen. Edwin en Max zulde secretaris goedgekeurd.
len eveneens bij De Korrel training gaan geven.
Edwin wordt welkom geheten in het “oude nest”.
Dit bericht wordt onder luid applaus ontvangen.
website www.metzpoint.nl
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5. Actiepunten ALV 2004
5.1 Baanbezetting wintercompetitie
Aan de hand van een aantal sheets licht Evert-Jan
van Donkelaar het voorstel van de TC toe.
Gaandeweg de wintercompetitie kwamen er
klachten bij de TC binnen over de nieuwe opzet.
Aangezien de TC ook niet geheel gelukkig is met
de nieuwe situatie is besloten een tegenvoorstel
te doen. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen
die zich inschrijft ook mee kan doen. Daarnaast
wordt er teruggegaan naar 2 rondes, zodat er
meer wedstrijden gespeeld kunnen worden, start
en einde rond eind september en begin april en
iedere deelnemer krijgt een doosje ballen om ervoor te zorgen dat iedereen met dezelfde kwaliteit ballen speelt.
Aan de ALV wordt gevraagd of zij akkoord gaat
met het nieuwe voorstel. Alle aanwezigen zijn
voor het voorstel van de TC.

6. Jaarverslagen secretaris en commissies
De voorzitter geeft n.a.v. het verslag van de secretaris nogmaals aan dat Jaap Hartevelt in 2004 benoemd is tot vrijwilliger van het jaar.
Naar aanleiding van het verslag van de TC wordt
nog opgemerkt dat we in 2004 ingebreke zijn
gebleven waar het gaat om de huldiging van de
kampioenen van de zomer- en wintercompetitie.
Dit jaar vindt de huldiging plaats op zaterdag 11
juni tijdens de feestavond. Dan worden de kampioenen van de wintercompetitie 2004/2005 en de
zomercompetitie 2005 gehuldigd.
Naar aanleiding van het verslag van de Parkcie.
wordt nogmaals een oproep gedaan voor een
plaatsvervanger van Tony van Gerwen. Hij verzorgt samen met Lambert Coolen, 2x per week,
het onderhoud van de banen. Geinteresseerden
kunnen zich melden bij Lambert of Ad Coolen.
De voorzitter bedankt alle voorzitters en hun comNaar aanleiding van de presentatie worden de missieleden voor hun inzet het afgelopen jaar.
volgende vragen gesteld.
Doortje Gielis: Als er vlak voor de zomercompe- 7. Verslag kascontrolecommissie
titie gestopt wordt, dan wordt oefenen voor de De voorzitter leest de brief van de kascontrolecomcompetitie lastig, gezien de baanbezetting.
missie, bestaande uit M. Gommers en R. Tijs, voor.
Evert-Jan: De bedoeling is zo dicht mogelijk bij 1 In deze brief verklaren zij dat de zeer overzichteapril te stoppen; alleen in noodgeval uitloop.
lijk georganiseerde bar-administratie en financiële
verenigingsadministratie in orde zijn bevonden.
Lambert Coolen: 1 recreatiebaan per avond is De kascontrolecommissie verzoekt de ALV de
weinig.
penningmeester te dechargeren met dankzegEvert-Jan: Dit is alleen op maandag en donderdag ging voor het gevoerde beleid.
de overige dagen zijn er 2 banen beschikbaar.
Het voorstel wordt met applaus door de leden
overgenomen.
Cees Doesburg: Waarom is er uitgegaan van 9 in De voorzitter bedankt de leden van de kascontroplaats van 8 koppels per poule?
lecommissies voor hun werkzaamheden.
Evert-Jan: We zijn uitgegaan van het huidige aantal deelnemers.
8. Toelichting administratie boekjaar
2004
Frans Libregts: De banen worden tot 23.00 uur Aan de hand van een aantal sheets geeft de pengereserveerd voor de wintercompetitie, maar van ningmeester een overzicht van de stuctuur en
22.00 tot 23.00 uur komt er niemand tennissen.
organsiatie van Metzpoint, de ledenopbouw en
Evert-Jan: We willen juist dat de mensen hun de baromzet gedurende het jaar. Daarnaast geeft
wedstrijden op de juiste tijd spelen. In het oude hij een kort overzicht van de financiële mee- en
systeem gebeurde dat ook.
tegenvallers in 2004 (bijlage 2). Waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor het energieverbruik.
Als alle leden die ’s avonds spelen de banen en
website www.metzpoint.nl
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verlichting efficient gebruiken, zal het energieverbruik aanzienlijk dalen. Dit betekent dat, wanneer
er meerdere banen vrijliggen, er ingehangen
wordt op een baan naast een reeds bezette baan.
Hierdoor kan de verlichting op andere banen
uitgeschakeld worden. Deze opmerking maakt
John Sweere ook in zijn brief die hij aan het bestuur gestuurd heeft. Tevens wordt door de penningmeester opgemerkt dat er 56000 euro op
de spaarrekening staat t.b.v. onvoorziene kosten,
bijv. structurele daling ledenaantal. De KNLTB adviseert haar leden minimaal 1 jaarcontributie aan
liquiditeit aan te houden.
Tot slot geeft hij aan dat het aantal machtigingen
op 65% blijft steken. Een oproep aan alle leden
die nog geen machtiging hebben ingevuld dit
alsnog te doen.
9. Exploitatieoverzicht seizoen 2004
De penningmeester licht aan de hand van de
sheets het exploitatieoverzicht toe.
De kosten en opbrengsten zijn redelijk in lijn met
hetgeen begroot was. Enkele bijzonderheden
worden toegelicht.
Barinkomsten: Afgesproken is een nettomarge
voor de barinkomsten van 40%, deze komt dit jaar
1% hoger uit. Competitie, clubkampioenschappen en Open Toernooi hebben een duidelijke
positieve invloed op de baromzet.
TC: Heeft een negatieve uitgave (inkomsten zijn
groter dan de uitgaven), dit komt doordat er eind
2003 een voorraad ballen over was, de inkomsten hiervan zijn in 2004 geboekt.
Balans per 31 december 2004
De penningmeester licht de balans aan de hand
van de sheets toe. De winst bedraagt 9000 euro,
dit komt doordat er meer mee- dan tegenvallers
waren.
Jack Stouthart: Is het mogelijk om, met terugwerkende kracht, de BTW die we betaald hebben bij
de bouw van het paviljoen af te trekken.
Penningmeester: Nee, dit is niet mogelijk. Ten tijde
van de bouw waren we nog niet BTW-plichtig.
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10. Begroting 2005
De penningmeester licht aan de hand van sheets
de begroting toe (bijlage 3).
De kosten voor het onderhoud van het park zijn
dit jaar hoger, vanwege het reinigen van de drainage.
Wil van Heteren: Is er ook een overzicht van de
gemiddelde opbrengst per lid?
Penningmeester: Nee, een dergelijk overzicht is
niet aanwezig.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor
zijn werk.
11. Ontwikkeling kosten en opbrengsten 2005 t/m 2010
Het overzicht van de kosten en opbrengsten is
gebaseerd op ervaringscijfers en een aantal verwachtingen voor de komende jaren, zoals kostenstijging van 3% en een vermindering van de subsidies. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor
de hoogte van de contributie. Het bestuur stelt
voor om de contributie per 1-1-2006 te verhogen
met 5 euro. De ALV gaat unaniem akkoord met
dit voorstel. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn duidelijke toelichting.
12. Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie voor volgend jaar zal
bestaan uit M. Gommers en D. Gielis. Op de reserve-lijst komt P. Freriks.
13. Resultaten ledenenquete
Hein Diebels presenteert aan de hand van een
aantal sheets de resulaten van de enquete. De
cijfers cq. conclusies zijn meegenomen in het
Meerjarenplan dat na de pauze aan de orde zal
komen.
Frank Kraus: Is het een idee om ook onder jeugdleden een enquete te houden. Op die manier
kom je er achter wat er bij hen leeft, wat zij van de
vereniging vinden en wat aandachtspunten zijn.
Hein Diebels: Dat is een goed idee. We zullen kijken of dit haalbaar is.
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14. Bestuursverkiezing
Voorzitter geeft aan dat Marijke Martens heeft
aangegeven haar werkzaamheden als voorzitter
van de Redactiecommissie neer te willen leggen.
Daarnaast treden volgens rooster Stef Hageman
als voorzitter, Hans Verburg als penningmeester
en Han Otten als voorzitter DDC af. Alledrie hebben ze zich opnieuw verkiesbaar gesteld.
Het bestuur stelt voor akkoord te gaan met de benoeming van Stef Hageman als voorzitter, Hans
Verburg als penningmeester en Han Otten als
voorzitter DDC. Het voorstel wordt met applaus
aan-genomen.
Voorzitter bedankt Marijke Martens voor al haar
inspanningen de afgelopen 10 jaar ten behoeve
van het vervaardigen en bezorgen van de Metzbode.
De voorzitter geeft aan dat er geen vervanging
voor Marijke gevonden is. Na overleg met de
Redactiecommissie is besloten dat zij een coordinator binnen het DB krijgen, te weten de vicevoorzitter. Dit betekent dat de RC niet meer rechtstreeks in het AB vertegenwoordigd is, maar de
RC blijft verder op dezelfde wijze functioneren.
Wel is er nog een verandering, Klaas Vis gaat de
commissie versterken, hij wordt redacteur en columnist. Aangezien door het verdwijnen van de
RC uit het AB er een even aantal bestuursleden
is, is met de DDC afgesproken dat zij ook met een
contactpersoon gaan werken. De DDC blijft als
volwaardige commissie bestaan, met een eigen
begroting en jaarplannen, maar zij zullen geen
zitting meer hebben in het AB. Contactpersoon
voor de DDC wordt de voorzitter. Han Otten blijft
voorzitter van de DDC, maar heeft geen zitting
meer in het AB, zij neemt dus afscheid van haar
functie als bestuurslid. Ook Han wordt bedankt
voor al haar inspanningen binnen het bestuur in
de afgelopen drie jaar.
Cees Doesburg: Moet het Huishoudelijk Reglement nu niet aangepast worden?
Voorzitter: Ja, wanneer de ALV akkoord gaat met
de wijziging dat zal het Huishoudelijk Reglement
aangepast worden.
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Jeanne Corbeels: In de tekst staat duidelijk dat er
naar een opvolger voor Marijke gezocht zal worden.
Voorzitter: Dat klopt, maar dit is na 1 jaar nog niet
gelukt.
Frank Kraus: Het staat er inderdaad, is dit wel de
juiste manier om het probleem op te lossen?
Voorzitter: We zijn niet over een nacht ijs gegaan.
Allereerst is er gezocht naar een nieuwe voorzitter, dit lukte niet. Daarna heeft er overleg plaatsgevonden met beide commissies, de RC en de
DDC. Beide commissies zijn akkoord gegaan met
de nieuwe werkwijze waarbij ze een aanspreekpunt krijgen binnen het DB. Tevens functioneren
zij als volwaardige commissies met een eigen begroting en jaarplannen, ontvangen zij de agenda
en notulen van de AB-vergaderingen en zijn zij op
afroep (vanuit het AB dan wel vanuit de commissie) beschikbaar voor het AB.
Naar aanleiding hiervan vraagt de voorzitter of de
ALV akkoord gaat met deze wijziging. Een overgrote meerderheid van de ALV gaat akkoord.
Binnen de commissies hebben zich de volgende
mutaties voorgedaan:
- Bij de Parkcommissie hebben vijf leden opgezegd,
te weten Tony van Gerwen, Maart Gommers, Ad
Hoevenaars, Cas Pepers en Juan Soto. Zij worden
bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. De
Parkcommissie heeft behoefte aan nieuwe leden
(dames en heren) met groene vingers.
- Bij de JC hebben twee leden opgezegd, te weten Jan in ’t Ven en Marleen Schaminee. Er zijn
nog geen vervangers voor hen gevonden.
15. Activiteitenplannen 2005
Geen opmerkingen naar aanleiding van de activiteitenplannen 2005.
De voorzitter bedankt alle commissies voor hun
werk.
16. Meerjarenplan 2005-2008
Allereerst wordt opgemerkt dat het nog om een
concept gaat.
De voorzitter licht aan de hand van een aantal
sheets het plan toe.
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Doelstelling van TC Metzpoint is tennissen en gezelligheid. Dit komt ook terug in de resultaten van
de enquete. Daarnaast wordt nog ingegaan op
het gegeven dat het krijgen en behouden van
leden en vrijwilligers geen vanzelfsprekenheid
meer is. Deze tendens (daling van het aantal leden/wachtlijst en moeite met het opvullen van
vacatures) is landelijk en zelfs ook hier in de regio
zichtbaar. We moeten dus meer moeite doen om
leden en vrijwilligers te behouden en daarnaast
om nieuwe leden aan te trekken. Dit betekent dat
je er voor moet zorgen een aantrekkelijke vereniging te zijn, goed nagaan welke behoeften er
onder de leden leven en het voor de vrijwilligers
interessant houden en maken zodat zij met veel
plezier hun functie uit kunnen oefenen.
De voorzitter geeft aan dat hij met name moeite
heeft met het inschatten van de behoeften en
wensen van de oudere jeugd (25 – 40 jaar). Hij
wil met hen graag brainstormen over het verkrijgen dan wel behouden van de betrokkenheid bij
de vereniging, als lid en als vrijwilliger.
Het meerjarenplan bestaat uit een aantal beleidsplannen. Als alle plannen definitief zijn, zal het
meerjarenplan in zijn geheel bij alle leden thuis
bezorgd worden.
Het sponsorplan zal in de 1e helft van dit jaar met
de sponsoren besproken worden. Zij zullen uitgenodigd worden voor een overleg.
Op basis van het meerjarenplan worden tijdens
de vergadering 3 voorstellen aan de ALV voorgelegd.
1. Overkapping
2. Beveiliging: alleen binnen met KNLTB-pas, bij
toernooien en evenementen staat poort open.
3. Aanbouw t.b.v. een opslag paviljoen en archief
en een vergaderruimte voor bestuur en commissies. Deze ruimte kan tevens gebruikt worden
door de wedstrijdleiding.
Dit voorstel betreft een principeakkoord. Als dit
wordt gegeven, zal het bestuur eerst bij de gemeente en de bank moeten nagaan of zij hieraan goedkeuring kunnen geven. Is dit het geval
dan komt het bestuur in 2006 met een definitief
website www.metzpoint.nl
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voorstel.
Naar aanleiding van de voorstellen worden de
volgende vragen gesteld.
Ruud Tijs: Wat zijn de gevolgen voor de contributie als we het hebben over de bouw van een
overkapping?
Penningmeester: De overkapping kost omgerekend een paar euro per lid, dit zal geen contributiestijging tot gevolg hebben.
Jack Stouthart: Ik heb de tekeningen gemaakt
voor de overkapping en de aanbouw, maar dat
wil nog niet zeggen dat ik het er mee eens ben.
Aangezien het beleid is 1 jaarcontributie als reserve te behouden en dat hebben we nog niet dan
snap ik niet dat we nu een dergelijke investering
moeten doen. Wanneer de overkapping uit eigen
middelen betaald wordt, betekent dit tevens dat
we weinig eigen middelen overhouden.
Penningmeester: De kosten voor de aanbouw
3670 euro per jaar worden voor een deel terugbetaald uit het feit dat de vergaderingen nu
buitenshuis gehouden moeten worden en het
huren van opslag voor het archief. Dit gaat om
ongeveer 2000 euro per jaar. Ten aanzien van
de overkapping verwachten we extra inkomsten,
leden kunnen langer buiten zitten en er kunnen
bijvoorbeeld meer mensen zitten wanneer het regent.
Wil van Heteren: Voordelen van een overkapping
komen deels te vervallen wanneer er een aanbouw wordt gerealiseerd.
Frans Cornelis: De overkapping bij De Korrel wordt
nauwelijks gebruikt, het lijkt erop dat we dit doen
om anders te zijn dan de anderen.
Hein Diebels geeft aan dat het niet alleen gaat om
wat het kost, maar ook om het gegeven dat we
deze investeringen doen om de vereniging aantrekkelijk te maken en te behouden.
Frans Libregts: Ik denk dat een vergader- en opslagruimte van belang is voor de vereniging, op
die manier kom je tegemoet aan de wensen van
de bestuurs- en commissieleden die veel tijd in de
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vereniging steken. Voor een dergelijke investering
wil ik best 5 euro meer contributie betalen. Ik denk
dat het makkelijker is nieuwe leden te werven dan
bestuursleden en daar moet je in deze tijd (tekort
aan vrijwilligers) ook rekening meehouden.
Cees de Wit: Bij het financieren van eventuele investeringen zal als eerste gekozen moeten worden voor een contributieverhoging. Het verhogen van de barprijzen is eigenlijk geen optie.

koord. Als dit is verkregen, zal eerst onderzocht
moeten worden of de bank en de gemeente akkoord gaan met deze investering. Zo ja, dan zal
het bestuur tijdens de volgende ALV met een
voorstel komen.
Het voorstel wordt wederom met een meerderheid van stemmen (slechts 6 tegen) aangenomen.
Tot slot de overkapping. Hiervoor is absoluut geen
meerderheid dus dit plan zal voorlopig niet uitgeHierna volgt een discussie over prioriteiten waar- voerd worden.
uit naar voren komt dat de beveiliging 1e prioriteit
heeft, gevolgd door de aanbouw (wat een prin- 17. Voorstellen van de leden/bestuur
cipeakkoord zal inhouden) en tot slot de overkap- Er zijn geen voorstellen van de leden.
ping. Per voorstel zal nu gestemd worden.
17.1 Rookvrij paviljoen per 1-1-2006
Ten aanzien van de beveiliging gaat het om het Dit voorstel wordt met een overgrote meerderbeveiligen van de poort, de paviljoendeur en de heid aangenomen. Dit betekent dus dat er vanaf
2 poortjes bij de baan.
1-1-2006 niet meer in het paviljoen gerookt mag
Alvorens over te gaan tot stemming geeft Kees worden!!
Oepkes aan dat bij een beveiliging met pasjes
rekening gehouden moet worden met een aan- 17.2 Verplichte bardienst voor alle leden
tal zaken. Hierbij moeten we denken aan het feit We zijn blij met alle vrijwilligers die we hebben,
dat wachtlijstleden geen pasje hebben, maar wel maar tijdens een zomercompetitieperiode hebmee mogen doen aan de training, slapende le- ben we al 284 leden nodig. Aangezien alle leden
den hebben geen pasjes, een aantal van hen zit gebruik mogen maken van het park en het pavilin de parkcie en nieuwe leden hebben eerst een joen is het niet meer dan normaal dat iedereen
tijdelijke pas. Voor deze groepen zullen aparte daar een beetje aan meewerkt. In een brief stelt
pasjes gemaakt moeten worden en dat betekent Sonja van Schaik voor om leden per bardienst 10
extra werk en iemand binnen de vereniging zal euro terug te geven, maar dat betekent een dadit op zich moeten nemen.
ling van de contributieinkomsten en die gelden
Edwin Uffink stelt voor om eens bij TV Volley te hebben we hard nodig.
gaan kijken, want zij zijn al 5 stappen verder, dan Ook wordt er nog gevraagd of er rekening wordt
hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden.
gehouden met restricties en dat is inderdaad het
De voorzitter geeft aan dat het nu gaat om het geval.
voorstel om het park te beveiligen met pasjes, als Tot slot vraagt Martha Mollen zich af wat er gede leden hiermee akkoord gaan, zal de bemen- beurt als je ziek wordt en het lukt niet om op korte
sing en het aantal admistratieve handelingen ver- termijn een vervanger te zoeken, komen de kosten
der uitgewerkt worden.
dan ook voor eigen rekening. Tony van Gerwen
geeft aan dat het bijna altijd wel mogelijk is een
Na stemming blijken slechts 8 leden tegen en de bardienst te ruilen. Deze regel (I) is m.n. bedoeld
rest is voor. Het voorstel wordt dus met een meer- voor degenen die absoluut geen moeite doen
derheid van stemmen aangenomen.
om te ruilen en gewoon niet komen opdagen.
De leden gaan akkoord met het invoeren van
Met betrekking tot de aanbouw deelt de voorzitter de verplichte bardienst per september/oktober
nogmaals mee dat het gaat om een principeak- 2005.
website www.metzpoint.nl
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17.3 Bijstellen machtigingsprocedure
Op het machtigingsformulier zullen de leden
moeten aankruisen waar de machtiging voor
geldt: de contributie, wintercompetitie en/of training. Aangezien nieuwe leden al verplicht zijn de
incassoregeling van de contributie te gebruiken,
stellen we voor deze incassoprocedure vanaf
het najaar ook verplicht te stellen voor de huidige leden. Dit betekent dat het nieuwe machtigingsformulier (verplichte procedure van incasso)
zal gelden voor de contributie (vanaf 1 januari
2006), de wintertraining en de wintercompetitie
2005/2006.
De ALV gaat akkoord met het wijzigen van de
machtigingsprocedure en het verplicht invullen
van het machtigingsformulier voor alle leden.
Kees Oepkes: We horen de hele avond dat we
niet blijvend kunnen rekenen op 640 leden, toch
worden er nu twee voorstellen geaccordeerd die
misschien leden kunnen kosten (verplichte bardienst en automatische incasso).
Penningmeester: Leden die principieel tegen een
machtiging zijn, kunnen, in overleg met de penningmeester, er zelf voor zorgen dat de betaling
voor 1 januari binnen is. Als men op tijd betaalt, is
er geen probleem

veldhoven

de sponsoren voor de leden betekenen. Sowiezo hebben we allemaal reeds indirect profijt van
onze sponsoren, zij zorgen er voor dat er jaarlijks
toch extra geld binnenkomt.
Frank Kraus: Is er na de brand bij De Korrel al een
officiele reactie uitgegaan?
Voorzitter: Ja, ik heb een dag naar de brand een
mail gestuurd naar de voorzitter en tevens aangeboden dat waar mogelijk we willen helpen.
19. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit om 23.30 uur de vergadering.
Patricia Janssen
Secretaris

18. Rondvraag
John Sweere heeft een brief geschreven waarin
hij aandacht vraagt voor het energieverbruik en
dan m.n. de baanverlichting. Barvrijwilligers zouden bevoegd moeten zijn om, in overleg met de
spelers, de lampen op de baan uit de draaien. Dit
kan, wanneer men efficient met het baangebruik
omgaat, aardig wat geld opleveren.
De voorzitter geeft aan dat we hier nog op terug
zullen komen.
Jacqueline Neggers: In het meerjarenplan wordt
gesproken over Sponsorbeleid. Hoe kunnen we
de leden actiever betrekken bij het aanbod van
de sponsoren?
Voorzitter: Op dit moment is dit niet echt geregeld, maar in het overleg met de sponsoren, inzake het sponsorbeleid, zouden we eens kunnen
nagaan op welke wijze leden directer betrokken
kunnen worden bij de sponsoren. Wat kunnen
website www.metzpoint.nl
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4.3 Juridische analyse KNLTB (bijlage 1)
•

ONDERZOEK DOOR KNLTB

Vereniging - betaalde werkzaamheden
• - Geen personen in dienst – werkgever relatie, verplichtingen tov de Fiscus
Vereniging en accommodatie
•
- Tennispark in bruikleen van Gemeente
•
- Privatiseringsovereenkomst
•
- Recht van Opstal acte voor paviljoen – eigendom TCM
•
- Voldoen aan de wetgeving: Drank en Horecawet, Sociale Hygiëne
•
Keuringsdienst van Waren, IVA, Tabakswet
•
Warenwet (HACCP), Arbo, EHBO, Wet op de
•
Kansspelen, Legionella, BUMA, SENA, enz.
Vereniging en interne organisatie
•
- Statuten, Huishoudelijk Reglement
•
- Privacy Wetgeving
•
- Bestuurdersaansprakelijkheid
•
- Financiële en administratieve gegevens minimaal 7 jaar bewaren
•
- Taakomschrijvingen bestuur en commissies – verslaglegging
•
- Controle uitvoering van besluiten door ALV
Overeenkomsten
•
- Vereniging zelfstandig rechtspersoon – KvK
•
- Afspraken met derden in overeenkomsten vastleggen
•
- Contractbeer en controle
Verzekeringen
•
- Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering – KNLTB
•
- Collectieve Ongevallenverzekering – KNLTB
•
- Ongevallenverzekering Junioren – TCM
•
- Opstal / Inboedelverzekering – TCM
•
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering – in onderzoek bij KNLTB
Werkgroep TCM
•
- Tony van Gerwen, Ad Coolen, Jos Fassaert, Hans Verburg (coördinatie)
Oordeel KNLTB
•
- TCM heeft haar zaakjes goed voor elkaar
•
- Opletten op de belangrijke aandachtspunten – oa ivm wetswijzigingen
•
- Openstaande actiepunten in 2005 afwerken
Eindcijfer KNLTB: 8
website www.metzpoint.nl
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8. TC Metzpoint in 2004 (bijlage 2)

+
•
2004 was een goed verenigingsjaar
•
Eerste BTW jaar
BTW afdracht was slechts EUR 210,=
Bijna geen gevolgen voor netto bar omzet
•
Netto bar omzet hoger
•
Financieel enkele meevallers:
•
- Ecotaks teruggave
•
- Tegoed Hak tbv onderhoud
•
Contributies bijna allemaal op tijd betaald
•
Commissies goed op kosten gelet
•
Zuiniger omgegaan met licht - kan nog
beter door van baan te verhuizen
•
Toename junioren - meer contributie
•
Voldoende winst vermogen op te
bouwen
•
Spaarrekeningen : EUR 56.000,=

•
•

•

•

•
•

Financieel kleine tegenvallers
Extra investeringen in:
- banken
- schoonmaakapparatuur paviljoen
Extra uitgaven
- Reanimatie cursus
- Verenigingsanalyse door KNLTB
- Ballen voor de training
Extra administratieve werkzaamheden:
- machtigingen training ontbraken
- machtigingen contributie onvoldoende
incasso stagneert helaas op 65%
Meer onderhoudskosten alarminstallatie
ivm storing
Leden extra chasseren om te betalen
- contributies

10. Begroting 2005 (bijlage 3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekening houden met algehele
prijsverhogingen in 2005
Minder contributie door meer
machtigingen – EUR 5,=
Meer onderhoudskosten banen –
reiniging afwatering
Verdere aankleding park
Verhoging energiekosten
Prijsverhogingen - commissie activiteiten
Meer declaraties commissies dan vroeger
- kosten
Totaal meer leden – meer kosten KNTLB
Extra uitgaven bestuur ivm drukwerk en
acceptgiro’s
Meer aandacht voor vrijwilligers

website www.metzpoint.nl
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Dames
Dag
Commissie

Wintercompetitie
dezelfde speelsterkte. Er wordt gespeeld in een
In deze Metzbode staat de uitslag van de 2e ron- poule systeem, waarbij iedereen 3 wedstrijden
de van de wintercompetitie.
speelt van elk 45 minuten.
Het Unicef toernooi heeft speciale attracties. Er is
Zomercompetitie
een loterij aan verbonden, tevens wordt er zelfDe zomercompetitie is nog volop bezig en wij gemaakt gebak aangeboden, door Unicef- en
wensen iedereen dan ook nog veel plezier en andere vrijwilligsters gebakken voor de verkoop
succes de komende weken. We hopen ook dit tijdens het toernooi. Het toernooi begint elke dag
jaar weer wat kampioenen te mogen huldigen.
om 9.00 uur en sluit om circa 15.00 uur.
Vanaf vrijdag 19 augustus hangen de schema’s
Toernooien:
van de te spelen wedstrijden in het clubhuis van
TC Metzpoint, Peter Zuidlaan 40 Veldhoven.
INVITATIETOERNOOI
Dit jaar proberen we een andere opzet voor het Inschrijfformulieren moeten worden ingeleverd
intivitatie-toernooi. We hebben als commissie be- vóór 12 augustus a.s. op een van de volgende
sloten, dames van Tennisvereniging de Korrel uit adressen. U wordt verzocht het inschrijfformulier
te nodigen op dinsdag 14 juni. We hebben voor en het inschrijfgeld van € 12,-- per koppel per dag
TC de Korrel gekozen vanwege hun pech met de bij te sluiten in een envelop.
brand van hun clubhuis. Zij waren erg enthousiast en wij hopen dat er ook veel Metzpointdames Lenny van de Grift, Pastorij 19,
zich individueel inschrijven. Men kan inschrijven 5508 LT Veldhoven
tot 6 juni. Zie inschrijfformulier volgende pagina. Rieks Oepkes, Willem Alexanderstraat 5,
5502 VA Veldhoven
UNICEFTOERNOOI
Jes Mous, Pastorielaan 52, 5504 CR Veldhoven
Ook dit jaar organiseren wij weer een toernooi
ten bate van UNICEF en wel op maandag 22 en Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar in de Unidinsdag 23 augustus. In deze Metzbode lees je er cefwinkel aan de Burgemeester van Hoofflaan
meer over en vind je een inschrijfformulier.
175 te Veldhoven.

Uniceftoernooi

Noteer de datum dat U speelt in Uw agenda of
op Uw kalender!!

Op maandag 22 en dinsdag 23
STEUN UNICEF SPORTIEF, DOE MEE AAN HET
augustus a.s. organiseert tennisUNICEFTOERNOOI !!!!
vereniging Metzpoint voor de vierde keer een
tennistoernooi ten bate van UNICEF.
Iedere tennisser kan deelnemen, dames/heren.
Men moet per koppel inschrijven, niet individueel.
Alle speelsterktes zijn welkom.
Men kan inschrijven voor 1 of 2 dagen, maar
men dient dan wel voor elke dag afzonderlijk inschrijfgeld te betalen.Wie verhinderd is tijdens het
toernooi, moet zelf voor vervanging zorgen van
website www.metzpoint.nl
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Ronde 2
Poule A
1 Irene de Jong
2 Lina van Boxtel
3 Marianne Duran
4 Nellie Verleysdonk
5 Lenny v.d. Grift
6 An Vis
7 Betty van Hest
8 Elly van Druten
Poule B
1 Veslemoy Hofste op Br
2 Marijke Schenkelaars
3 Gertie Tempelaars
4 Annemiek Kaneman
5 Henny Basten
6 Liesbeth Croonen
7 Betsy van Gerwen
8 Annie Jenniskens
Poule C
1 Ans Bluekens
2 Rozemarie Venverloo
3 Cock den Bakker
4 Adje Hovens
5 Toos Langenveld
6 Therese Lammers
7 Margo Beelen
8 Anny Klaassen
Poule D
1 Teja v Doornen
2 Phil v d. Ven
3 Maria v.Heteren
4 Annie Janssen
5 Rieks Oepkes
6 Greetje Baart

point

veldhoven

Ria v. Rooy
Fridy Berlo
Dora Kielenstijn
Greet Peters
Han Otten
Marjo Jansen
Jose v.d. Berk
Marjan Rutten

Uitslag
80
68
67
60
59
54
41
34

Coby Tekelenburg
Malie Kouwenberg
Martha Mollen
Jeanny Coolen
Marga Janssen
Jeanne Corbeels
Alie Kneepkens
Pauke Stronkman

83
69
58
50
49
48
45
39

Fien Swinkels
Fien Rommers
Christine de Cock
Margo Janssen
Wil Hartevelt
Ineke Coppelmans
Marijke van Herpt
Truus van Iersel

78
69
62
58
55
54
53
42

Ini Wijnobel
Hetty Brus
Ted van Moorsel
Rikie Hoek
Doortje Pilmeyer
Nettie van Boekel

80
72
55
46
37
34

DDC
Inschrijfformulier Invitatietoernooi14 juni 2005
Naam en voornaam ..............................................................................................................................
Speelsterkte
..............................................................................................................................
Telefoon
.............................................................................................................................

Formulier s.v.p. inleveren vóór 8 juni in de brievenbus in ons paviljoen
website www.metzpoint.nl
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Iersel; de hoofdprijs was natuurlijk het mooie weer,
maar ook zonder punten kun je bij de EC met een
prijs naar huis gaan, dat zie je maar weer!
Verslag Lentetoernooi
Wauw, wat was het mooi weer de 3e april tijdens
het Lentetoernooi!
Om 12:00 ging het toernooi van start op 7 banen. Er werd dit jaar in 4 poules gespeeld, waarbij
iedereen 3 x 35 minuten kon spelen.
Baan 8 was gereserveerd voor het “Blinde Spel”.
Boven het net was een ondoorzichtig zeil tot boven ooghoogte ( tsja, Dolf Heeres, je hebt altijd
baas boven baas…) gespannen zodat je niet kon
zien wat je tegenstander deed. Dit had soms hilaIn de poules waren er voor de 1e dame en 1e
heer een prijs:
Poule A
Poule B
Poule C
Poule D

Sonja van Schaik en Cas van de Wiel
Irma Buelens en Jan Broere
Paulien en Richard Jorissen
Wilma Vogels en Ton Kostelijk

Voor volgend jaar zullen we weer proberen onze
weersbestelling op tijd te doen, maar ook zonder
mooi weer moeten de deelnemers “het”maken.
Daarvoor namens de Evenementen Commissie
aan alle deelnemers:
rische taferelen tot gevolg. Jammer dat er niet al
te veel mensen aan deelnamen, maar door het BEDANKT EN TOT VOLGEND JAAR!!!!!!
goede terrasweer was het ook wel erg verleidelijk
Jacqueline Neggers
om lekker te blijven zitten.
Na een korte regenbui kon de prijsuitreiking
plaatsvinden, met ook hier een hilarisch moment.
Voor het blinde spel kregen Elly van de Wiel en
Ad Coolen een prijs, maar Elly had niet eens “blind
gespeeld”. Toch hopen we dat de bos voorjaarsbloemen een mooi plaatsje heeft gekregen in huize van de Wiel. De scoringslijst is nog gechecked
en je naam stond er echt!

Tossen

Oftewel: gezellig samenzijn op dinsdagavond
zonder met anderen te hoeven afspreken.
Tossen is en blijft het succesnummer van de EC,
bijna elke dinsdag “volle bak”. Wel zijn de dames
meestal in ondertal, dus dames laat u zien en zoals
gezegd hier is geen “afspraakje” voor nodig.
Voor onze nieuwe leden: het is elke dinsdagavond
Buiten de poule prijzen was er ook nog een poe- tossen van 18.30 t/m 21.00 uur met elk ½ uur een
nieuwe indeling op speelsterkte.
delprijs voor Anneke Overberg en Gerard van
website www.metzpoint.nl
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Feestavond 11 juni
De EC nodigt hierbij alle leden van Metzpoint uit
om deel te nemen aan onze feestavond op 11
juni. Het betreft hier de jaarlijkse Metzpoint feestavond, die dit jaar gehouden wordt, 1 week na
de zomercompetitie.

veldhoven

U mag natuurlijk ook alle 3 de avonden deelnemen, deze deelnemers zijn voor de organisatie
het makkelijkste in te delen, dus graag zoveel mogelijk 3 avonden invullen.
- Inschrijfgeld voor het gehele toernooi is € 2.00.
- Inschrijfformulieren elders in dit blad, in de bekende molen en onze website.
- Bij verhindering na inschrijving, bent u verplicht
om zelf voor vervanging te zorgen.

We starten om 21.00 uur. Tijdens de feestavond
worden onze kampioenen gehuldigd, laten we
Laten we afspreken dat u in groten getale inschrijft,
hopen dat het er velen zijn.
dan zorgen wij als E.C. voor mooi weer, daar hebOmdat de feestavond aansluit op de 7 speelda- ben we de laatste paar toernooien ervaring mee.
gen van de zomercompetitie en we in die 7 we- Tijdens het toernooi is er ook weer de uitreiking
ken natuurlijk veel ervaringen op gedaan hebben van de E.C.-Wisseltrofee.
die we met elkaar willen delen, verwacht de EC Deze wordt toegewezen, aan die persoon die
grote deelname, dus stel ons niet teleur door weg naast goedlachs en sociaal tennissen, ook nog
een verrijking is voor het toernooi. Nou dat zijn
te blijven.
er bij onze club toch heel wat. Dus zal de E.C.
Als EC dragen wij zorg voor een lekker sfeertje, weer heel wat afwegingen moeten maken, om
een goed stukje muziek voor iedereen, dan ho- de juiste speler(ster) te bekronen. Winnaars in het
verleden: Joop van Antwerpen 2002, Joke Boompen wij dat jullie de rest invullen.
Dus tot ziens allemaal op zaterdagavond 11 juni gaard 2003 en Juan Soto 2004.
Vakantietoernooi 26-27-28 juli
Namens de E.C.
Ook dit jaar organiseert de EC weer het bekende Ron van Uden
vakantietoernooi. Dit toernooi is bestemd voor seniorenleden die nog op vakantie gaan of al zijn
geweest, maar zeker voor hen die helemaal niet
op vakantie gaan. Hieronder volgen de belangrijkste toernooi gegevens:
- Er wordt gespeeld op dinsdag 26, woensdag 27
en donderdag 28 juli.
- De aanvangstijd voor de 3 toernooidagen is
19.00 uur
- Indeling geschiedt op speelsterkte en het betreft
mix dubbels voor zover dit mogelijk is.
- Tijdsduur van een partij is 45 minuten, inclusief
inspeeltijd
- Per avond speelt iedere deelnemer 2 wedstrijden
- 15 minuten voor aanvang 1e wedstrijd, per
avond, meldt u zich bij het wedstrijd secretariaat.
- Van de 3 speelavonden moet men er 2 aanwezig zijn, waarbij de donderdagavond verplicht is.
website www.metzpoint.nl
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Van de voorzitter...
GROOT NIEUWS !!!!!!
Beste jongens en meisjes,

Yes, we hebben er een !!!!! Wat ?????

De winter is eindelijk
voorbij. We hebben een
slechte tennis winter gehad, maar we kunnen
weer in t-shirt en korte
broek of rok tennissen. In
dit voorjaar gaan we het
iets anders doen dan in de voorgaande jaren. Enkele activiteiten hebben we omgewisseld.
Omdat het voorjaar altijd erg druk is met KNLTBcompetitie, buurtcompetitie en interne competitie hebben we besloten om 2 activiteiten na de
vacantie te spelen. Het Pinkster-single toernooi is
verplaatst naar september, omdat velen van julliemet pinksteren andere dingen doen dan tennissen. Ook het uitwisselingstoernooi is verplaatst
naar september.

Een tafeltennis tafel !!!!!! Waar ?? Buiten op het
park !!!
Dankzij een gulle gever, en het bestuur, hebben
we een gloednieuwe betonnen tafeltennistafel.
Onze gulle gever wil graag anoniem blijven, maar
wij willen hem uiteraard hééééééééél erg graag
bedanken voor zijn bijdrage.
Verder bedanken we de parkcommissie voor het
perfect waterpas plaatsen van dit pronkstuk.
Deze prachtige tafel is te bewonderen bij het miniveld. Even tussen door, het is een tafeltennistafel dus gebruik hem ook hiervoor, en zorg dat hij
heel en netjes blijft !!

Breng voortaan bij onze activiteiten jullie badjes
en ping-pong balletjes mee, zodat jullie lekker
In het voorjaar spelen we wel de Family Cup, dit
kunnen PING- PONGEN.
leuke ouder kind toernooi vindt plaats op zondag
3 juli, en we houden de club kampioen schappen
in juni.
Pinkster single toernooi
Zoals we jullie al eerder hebben gemeld willen
we de clubkampioenschappen niet meer gelijktijdig houden met de senioren, en de Veldhovense
Jeugdkampioenschappen. Een ander voordeel
van juni is dat jullie nog volop trainen en dus in
topvorm zijn, en de andere minder belangrijke
sporten als voetbal, hockey , volleybal en korfbal
zijn reeds afgelopen. We verwachten dan ook
heel veel deelnemers dit jaar, zodat we een spannend kampioenschap kunnen mee maken.
Oh ja, we houden de club kampioenschappen
van 18 juni tot 26 juni. De inschrijfformulieren vinden jullie niet in de Metzbode maar worden via
de molen in het clubhuis en de trainers verstrekt.
Verder informatie vinden jullie in de Metzbode.
Namens de jeugd commissie, John Giesen.
website www.metzpoint.nl

Omdat we dit jaar het singel toernooi niet met
pinksteren houden maar in september, heet dit
toernooi natuurlijk niet pinkster single toernooi.
Persoonlijk vind ik dit wel een stoere naam, maar
ja we kunnen hem niet meer gebruiken.
Eigenlijk willen we jullie vragen om een nieuwe
stoere naam te verzinnen voor ons singel toernooi. En dan niet zo’n suffe als september singel
toernooi. Dat kunnen we zelf wel bedenken.
De leukste naam wordt door de Jeugd Commissie gekozen, en de bedenker krijgt hiervoor een
leuk aandenken.
Gooi een briefje in de blauwe brievenbus t.a.v.
de jeugcommissie, zet hierop je naam en de
nieuwe naam voor het singel toernooi.

23

uitgave mei 2005

tennisclub

metz

point

veldhoven

Verslag lentetoernooi

Op 21 maart was het een mooie dag en de geur
van de frietjes hing in de lucht.
Na alle partijen gingen de kinderen aan tafel voor
Op 3 april ‘s- morgens om 11.00uur gingen we een bordje frietjes en een heerlijke snack. Het was
erg gezellig en met een snoepzak namen we afvan start met het lentetoernooi.
We hadden een record aantal deelnemers, 57 scheid van elkaar.
kinderen tennisten mee,super!!
De zon scheen, het waaide alleen een beetje We willen Miriam en Marian bedanken voor de
assistentie en ook Frans voor de hulp als bardienst
hard.
Dat is niet handig als je wedstrijdjes moet spelen, tijdens deze weken.
maar als je weet dat toch ook je tegenstander
daar last van heeft, is het eenmaal zo. Er werd Tot ziens bij een van onze toernooien !
flink gestreden om de punten. Zo na het eerste
uur vlogen de eerste poffertjes al naar binnen, De jeugdcommissie
met flink veel suiker smaakten ze opperbest!! Helaas kwam er nog twee keer een buitje, zodat we
even binnen moesten schuilen. Daar was het dan Family Cup
2005
een gezellige drukte. Maar het duurde
niet lang en al na een tiental minuten konden de Op zondag 3 juli wordt de traditionele Family Cup
wedstrijden gewoon weer verder gaan. Na flink gespeeld. Dit toernooi is een ouder/kind toernooi,
wat rennen over de baan was er voor iedereen waarbij een jeugdlid samen met zijn/haar vader
of moeder tegen
wat drinken, dat had je dan ook wel verdiend.
Rond 17.00 uur was de prijsuitreiking. Al met al andere koppels uitwas het een gezellig,maar bovenal een sportief, komen. Als een of
beide ouders niet
tennistoernooi.
mee kan doen,
Fijn dat jullie allemaal meegedaan hebben en ho- dan kan opa, oma,
pelijk zien we jullie weer met het singletoernooi. oom of tante ook
ingeschakeld worden. Bij het inschrijTot dan !!
ven dient iedereen
zoveel mogelijk te
de jeugdcommissie
streven naar gemengde koppels
zoals zoon/moeder, dochter/vader, kleindochter/
Afsluiting Winter Competitie
opa enz. De deelnemende kinderen worden op
niveau ingedeeld in poules en natuurlijk dienen
Op 21 maart was de laatste dag van de winter de volwassenen partners hun spel aan te passen
aan het spelniveau van de kinderen.
competitie.
We kijken terug op mooie wedstrijden en leuke Het is uitsluitend een gezelligheidstoernooi waarbij het winnen van ondergeschikt belang is. Er
tennisdagen vooral in de eerste ronde.
In het tweede stuk van deze competitie hadden zullen dan ook geen prijzen te winnen zijn maar
we echter te maken met zeer slecht weer en kon- iedere deelnemer krijgt wel een attentie uitgereikt.
den verschillende speeldagen niet door gaan. Dit Tijdens de wedstrijden kunnen de deelnemers geleidde wel eens tot misverstanden en dat is jam- nieten van een drankje en een gezellige barbecue.
mer.
website www.metzpoint.nl
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Als je aan de Family Cup mee wilt doen kun je het
inschrijfformulier tot uiterlijk zondag 26 juni inleveren in de Metzpointbrievenbus in de hal van
Intermetzzo. Poule-indelingen, wedstrijdschema’s
etc. zullen dan enkele dagen voor aanvang van
het toernooi te raadplegen zijn op het mededelingenbord.
Wij beseffen goed dat het nog een een tijdje
duurt voor het zover is, maar omdat deze oproep
in de volgende Metzbode te
laat zou zijn waren wij genoodzaakt hem nu al te plaatsen. Daarom willen we iedereen op ’t hart drukken om zo
vlug mogelijk in te schrijven
zodat de kans op vergeten het
kleinst is.

Elk Metzpoint jeugdlid kan aan maximaal twee
spelsoorten meedoen en wordt op leeftijd ingedeeld. Uitkomen in een hogere leeftijdscategorie
is mogelijk, als je denkt dat je daarvoor goed genoeg bent. Let wel; bij de indeling van de dubbelspelen bepaalt de leeftijd van de oudste deelnemer de categorie.

Verder hopen we natuurlijk
op een zonnige dag met een
groot aantal deelnemers.

De winnaars van JE t/m 17 en ME t/m 17 zijn de
clubkampioenen van 2005.
Wil je graag meedoen, lever dan het volledig ingevulde inschrijfformulier op tijd in en stop dit uiterlijk zondag 5 juni in de blauwe brievenbus in
de hal.

De jeugdcommissie.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt
door de organisatie bepaald of met een afvalsysteem dan wel in poules zal worden gespeeld.
Bij te weinig inschrijvingen in een categorie, zullen
wij genoodzaakt zijn deze categorie te laten vervallen. Dit zal tijdig aan de betrokkenen kenbaar
worden gemaakt, zodat zij gelegenheid krijgen
zich in te schrijven in een andere categorie.

Clubkampioenschappen

Poule-indelingen, aanvang wedstrijden etc., zulVan zaterdag 18 juni t/m het weekend van 25 / len enkele dagen voor aanvang te vinden zijn
26 juni 2005 worden weer de jaarlijkse clubkam- op het mededelingenbord van de JC en op onze
website. Indien je wilt, word je ook per mail op de
pioenschappen voor de jeugd georganiseerd.
hoogte gebracht.
De inschrijfformulieren zullen vanaf half mei beschikbaar zijn (worden uitgedeeld via de trainers, De Jeugdcommissie
staan in de molen in de hal en op de website).
Op deze formulieren staan de deelnamevoorwaarden en verdere informatie omtrent speeldata
en -tijden etc. vermeld. Zie voor verdere aankondigingen het JC bord in de hal van ons clubhuis.
Je kunt je inschrijven voor de volgende spelsoorten:
JE (jongens enkel) JD (jongens dubbel)
ME (meisjes enkel) MD (meisjes dubbel)
in verschillende leeftijdscategorieën.

website www.metzpoint.nl
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Inschrijfformulier Uniceftoernooi

DDC

maandag 22 en dinsdag 23 augustus 2005
Naam
:……….……….……………………………………………………….........
Voornaam
:………………………………………………………………………………..
Adres
:………………………………………………………………………………..
Postcode
:………………………………………………………………………………..
Woonplaats
………………………………………………………………………………...
Telefoon
:…………………………….………………………………………………….
Speelsterkte
:5–6–7–8–9
Lid van vereniging:……….……….……………………………………………………….........
Schrijft zich in voor : maandag / dinsdag
dames – heren - mix
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam partner
:……….……….……………………………………………………….........
Voornaam
:……….……….……………………………………………………….........
Adres
:……….……….……………………………………………………….........
Postcode
:……….……….……………………………………………………….........
Woonplaats
:……….……….……………………………………………………….........
Telefoon
:……….……….……………………………………………………….........
Speelsterkte
:5–6–7–8–9
Lid van vereniging:……….……….……………………………………………………….........
Let op ! Inschrijfformulieren en inschrijfgeld à € 12,- per koppel per dag bijsluiten.
Eén inschrijfformulier per koppel is voldoende.
Inleveren vóór 12 augustus a.s. op een van de volgende adressen:
Lenny van de Grift – Pastorij 19 – Veldhoven
Rieks Oepkes – Willem Alexanderstraat 5 – Veldhoven
Jes Mous – Pastorielaan 52 - Veldhoven

website www.metzpoint.nl
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PC
Inschrijfformulier bardiensten 3 okt. 2005 tot 1 april 2006
Naam :……………………………………………………………….M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voornaam voluit ……………………………………………....................................................……….
Straat ………………………………………………….…………….Postcode……………………......…………..
Woonplaats…………………………………………………………Tel. nr. ……….……………………………
E.mail adres: ……………………………………………………………………………………………....………….
Streep in onderstaand schema aan, wanneer u GEEN bardienst kunt draaien
Dag
Ochtend
Middag
Avond
opmerking
Maandag
08.30 – 12.30
12.30 – 18.30
18.30 – 23.30
Dinsdag
08.30 – 12.30
12.30 – 18.30
18.30 – 23.30
Woensdag
08.30 – 12.30
12.30 – 18.30
18.30 – 23.30
Donderdag
08.30 – 12.30
12.30 – 18.30
18.30 – 23.30
Vrijdag
08.30 – 12.30
12.30 – 18.30
18.30 – 23.30
Zaterdag
08.30 – 12.30
12.30 – 18.30
18.30 – 23.30
Zondag
08.30 – 12.30
12.30 – 18.30
18.30 – 23.30
De tijden in dit schema komen niet overeen met de werkelijke openingstijden van de kantine, de
ochtend, middag en avonddiensten kunnen uit meerdere diensten bestaan, ook de diensttijden kunnen afwijkend zijn.
Ik speel zomercompetitie op :…………………………………( vul hier de dag in, b.v. zaterdag )
Ik speel wintercompetitie op :……………………………….…………..
op:……………………………………………
op:……………………………………………( vul hier de dag(en) in )
Ik wil graag bardienst draaien met……………………………………..( naam lid invullen )
n.b. Dit lid moet uw naam op zijn formulier invullen.
Ik vind bardienstdraaien leuk, en geef mij op voor ……… ………bardiensten.
Ik wens GEEN bardiensten te draaien en verplicht mij hierdoor een vergoeding te betalen
aan T.C. Metzpoint van € 35,00 per jaar ( te voldoen met acceptgiro )
Hierboven aankruisen wat voor u van toepassing is
Dit formulier in te leveren, in de blauwe bus in de hal, VOOR 1 juli 2005
website www.metzpoint.nl
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INSCHRIJFFORMULIER VETERANEN-COMPETITIE 2005
Clubvertegenwoordiger:..................................................Tennis vereniging: ........................................
Adres:.........................................................................................
Postcode:.................................
Plaats:........................................
Soort Team:...........................................
Naam aanvoerder :
M/V
Adres :
Postcode: Woonplaats:
Telefoon:
Speelsterkte (dubbel) vlgs KNLTB pasje:
Overige teamleden:
Naam (2):
M/V
Voornaam :
Telefoon:
Speelsterkte dubbel:
Naam (3):
M/V
Voornaam :
Telefoon:
Speelsterkte dubbel:
Naam (4):
M/V
Voornaam :
Telefoon:
Speelsterkte dubbel:
Naam (5):
M/V
Voornaam :
Telefoon :
Speelsterkte dubbel:
Naam (6):
M/V
Voornaam :
Telefoon:
Speelsterkte dubbel:
Mocht u als team een restrictie hebben op een bepaalde datum, dan dit graag duidelijk aangeven, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.
Restrictiedatum:...........................................
Het team zal indien noodzakelijk zelf zorgen voor invallers, die lid zijn van de vereniging. De aanvoerder regelt de administratieve verplichtingen van het team in deze
competitie.
Volledig ingevulde formulieren dienen door clubvertegenwoordigers ingeleverd te
worden voor 31 mei a.s. bij:
Ad Hoevenaars De Scheerder 21 5506 BK Veldhoven 040-2534783

website www.metzpoint.nl

29

uitgave mei 2005

metz

tennisclub

point

VAKANTIE TOERNOOI

veldhoven

26/27/28 JULI

EC

DEELNAMEFORMULIER
(gaarne in blokletters)
Naam
Voornaam
Telefoon
Speelsterkte Dubbel

:
:
:
:

……………………
………………......
………………......
..........

Heer / Dame

Ik kan spelen op ( 26 of 27 aankruisen, beide mag ook, 28 is verplicht)
O 26 juli

O 27 juli

X 28 juli

Dit formulier vòòr 15 juli 2005 deponeren in de bekende postbus.

VAKANTIE TOERNOOI

26/27/28 JULI

EC

DEELNAMEFORMULIER
(gaarne in blokletters)
Naam
Voornaam
Telefoon
Speelsterkte Dubbel

:
:
:
:

……………………
………………......
………………......
..........

Heer / Dame

Ik kan spelen op ( 26 of 27 aankruisen, beide mag ook, 28 is verplicht)
O 26 juli

O 27 juli

X 28 juli

Dit formulier vòòr 15 juli 2005 deponeren in de bekende postbus.

website www.metzpoint.nl
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INSCHRIJFFORMULIER FAMILY-CUP 2005
Speelsterkte volgens pasje *:
dubbel: 9 8 7
dubbel: 9 8 7
dubbel: 9 8 7

Voornaam kind 1: …………………… J / M *
Voornaam kind 2: …………………… J / M *
Voornaam kind 3: …………………… J / M *
Achternaam:
Adres:
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:

……………………………… (* Doorhalen wat niet van toepassing is)
………………………………
………………………………
………………………………

Wil(len) graag meedoen aan de Family-Cup van zondag 3 juli 2005.
Kind 1 speelt samen met: ……………………………………… (voor- en achternaam)
Kind 2 speelt samen met: ……………………………………… (voor- en achternaam)
Kind 3 speelt samen met: ……………………………………… (voor- en achternaam)
Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

………………………………

………………………………

Inleveren: uiterlijk zondag 26 juni (Blauwe Metzpointbus in de hal)
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