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Beste leden,
Ondanks dat het op de club wat betreft tennis nu rustiger is, is de club behoorlijk in
beweging. Er wordt in de winter door veel tennisliefhebbers doorgespeeld en getraind op
onze kustgrasbanen. Op 6 januari is het Nieuwjaarstoernooi gespeeld; het was gezellig en
goed geregeld. De RWBC wintercompetitie is bijna gespeeld, we gaan nu alweer de
voorjaarscompetitie tegemoet.
Nieuwe buitenbankjes worden nu gemaakt, in de derde week van april komt er ook een
mooi nieuw interieur in de kantine! Al vele weken wordt er hard gewerkt door vrijwilligers
aan de nieuwe entree, het streven is dit voor de seizoensopening klaar te hebben.
Uiteraard wordt er door de baancommissie nu ook aan het speelklaar maken van de
gravelbanen gewerkt zodat deze ook weer op en top zijn voor het nieuwe seizoen.
Het bestuur is samen met de trainers in gesprek om hele leuke activiteiten op de club te
organiseren. Doelstelling is om meer leden te werven door niet-leden op onze mooie club
‘’kennis met tennis’’ te laten ervaren. Op dit moment worden diverse basisscholen bezocht;
er wordt een hele dag door Roxan tennisles gegeven en de kinderen krijgen een
aanbiedingsflyer mee.
Geef je ook weer allemaal op voor het Openingstoernooi zodat we samen aan een mooi
tennisseizoen gaan beginnen. Tenniskids World Tour, (G)ouden Tulp, Open Tulp, Ladies Day,
Open Tulpje, clubkampioenschappen zijn de vele activiteiten op de club waar je aan mee kan
doen. Alle commissies en vrijwilligers staan klaar voor u.
Nog even heel belangrijk: wij zijn nog dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester!
Bij interesse, neem contact met één van ons, wij zouden het erg op prijs stellen.
Veel tennis plezier toe gewenst!
Namens het bestuur,
Voorzitter Rick Muileboom
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5% TULPKORTING
OP AUTOLESSEN

Edwin Ooijevaar
Looptrainer

Vragen of direct aanmelden?
Bel. 06-44974710. Tot snel!
06 - 10 500 653
info@loopschoolstapvoorstap.nl
www.loopschoolstapvoorstap.nl

www.verkeersschoolroad.nl

SMP SportsCare
sponsor van TV Tulp
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12 maart

Start inschrijven kantinediensten vanaf 20.00 uur

16 maart

Ophalen pasjes in de kantine van 19.00 tot 20.00 uur

17 maart

Ophalen pasjes in de kantine van 11.00 tot 12.00 uur
Ontvangst en uitleg voor nieuwe leden 11.30 tot 12.00 uur

24 maart

Uitreiking competitiemappen van 15.00 tot 16.00 uur

31 maart

Openingstoernooi van 12.00 tot 18.00 uur

5 april

Start voorjaarscompetitie

10 mei

Junior-Senior toernooi (Hemelvaart)

2 t/m 10 juni

(G)Ouden Tulp

10 juni

Huldiging competitie kampioenen

16 juni t/m 24 juni

Open Tulp

22 juni

Sponsormiddag/avond

23 juni

Feestavond Open Tulp

29 juni

Ladies Day

7 t/m 15 juli

Clubkampioenschappen dubbel

21 juli

“We luiden de vakantie in” toernooi

21 juli t/m 2 september

Zomervakantie

11 t/m 19 augustus

Oostakkertoernooi (TC Langedijk)

6 september

Ladies Day (TC Langedijk)

8 t/m 17 september

Ientje Toe (TC Langedijk)

14 september

Start najaarscompetitie

19 t/m 30 september

Clubkampioenschappenen enkel en mix

22 september

Sluitingsdatum inschrijving winterbanen

14 oktober

Eindtombola 16.00 tot 24.00 uur

15 oktober

Start winterseizoen

27 november

Algemene Ledenvergadering 20.00 uur
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Notulen algemene ledenvergadering TV Tulp. Dinsdag 28 november 2017 in de kantine van de club.
1. Opening
Voorzitter Rick Muileboom opent de vergadering en heet iedereen welkom op de ALV . Rick loopt
het jaar door aan de hand van foto’s van de activiteiten van het afgelopen jaar.
2. Mededelingen bestuur
We hebben voor vanavond 19 afmeldingen ontvangen en er zijn 53 aanwezigen.
De jaarlijkse vergadering met de commissie wordt vastgesteld op 15-02-2018
3. Ingekomen stukken:
Een mail van Jan Maijer over Padel. Hij had graag gezien dat wij de eerste vereniging in Langedijk
zouden zijn met Padelbanen. Padel heeft onze aandacht, het is ook een jeugdsport, er zijn
opleidingen voor trainers, in Nederland nu zo’n 100 verenigingen (In Spanje leeft het meer) maar
realisatie heeft te maken met kosten. We zouden 2 gravelbanen moeten kunnen inleveren. Nog niet
bekend is of Padel een hype is of een blijvende sport.
4. Notulen ALV 2016:
Geen opmerkingen
5. Jaarverslag bestuur
Dit verslag is terug te vinden in het laatste clubblad en kwam tevens terug in de presentatie.
6a. Financieel jaarverslag
Onze penningmeester Irma van Stipriaan heeft wederom een uitgebreid financieel verslag gemaakt.
Deze heeft zij nader toegelicht. Het jaar 2017 is met een positief resultaat afgesloten.
Enkele opmerkingen bij het verslag:
De resultaten van de kantine zijn gelijk gebleven ondanks het niet doorgaan van de feestavond.
De pintransacties zijn gestegen van 33% naar 50%.
De subsidie van de gemeente is dit jaar gelijk gebleven.
De voorziening boete is opgeheven, we hebben (gelukkig) geen boete gekregen voor schenken
alcohol aan minderjarigen.
Totale ontwikkelingskosten lijken gestegen, maar dit betreft investering en extra voorziening.
 Kosten park hoger door start herinrichting park
 Huisvestingskosten hoger door o.a. investering 2e koelcel en reparatie
 Rentelasten nemen verder af door aflossingen
 Voorziening uitgaven < 1 jaar, i.v.m. vernieuwen interieur kantine
 KNLTB afdracht lager door daling aantal leden
 Kosten zomertraining jeugd lager door afname en andere invulling
 Kosten wintertraining jeugd licht gedaald door minder animo
 Overige kosten gedaald door o.a. lagere zaalhuur
Algemene kosten hoger dan begroot:
 Kosten i.v.m. afscheid Bastiaan
 Hogere publiciteitskosten, flyer Maak kennis met tennis
 Kosten automatisering betreft: Club Webware (leden)administratie, toernooiplanner,
afhangbord, aanschaf laptop
 Diverse kosten o.a.: sponsormiddag, AED cursus, Thuis op de club workshop,
bedankjes/afscheid

6b. Verslag kascommissie
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6b.
Verslag kascommissie
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De aanwezige leden van de vergadering gaan akkoord.
6c. Benoeming kascommissie
6c. Benoeming kascommissie
Bert treed af en heeft een fles wijn ontvangen. Cees Biersteker meldt zich aan en zal samen met Ed
volgend
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uitvoeren.
Bert treed
enkascontrole
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7a. Begroting 2018
7a. Begroting 2018
Irma neemt met ons de begroting door. Hier zijn verder geen vragen over.
Irma neemt met ons de begroting door. Hier zijn verder geen vragen over.
7b. Vaststellen contributie 2017
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€ 70,-**
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Kees en Anita Hink

Kees en Anita Hink

Verhuur van :

Verhuur van:

Biertappen,tafeltaps, statafels, stoelen, krukken,
Biertappen, tafeltaps,
terrasverwarming,
tenten, statafels, stoelen,
glaswerk
enz. terrasverwarming, tenten,
krukken,
Kijk op de Site.

glaswerk enz.

Spoorstraat 84Kijk op de
1723 NE Noord-Scharwoude.

site.

Spoorstraat 84
1723 NE Noord-Scharwoude

Autoservice Bakker,

al 25 jaar uw vertrouwde adres voor uw auto
Autoservice - Autoverkoop - Autolease
Oostelijke Randweg 4
Noord-Scharwoude
Tel. 0226-312891

ADRES
Dorpsstraat 598
Noord-Scharwoude
0226-317606
www.edydo.nl

OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m vrijdag
9:00-12.30 / 13.30-17.30
zaterdag
9.00-16.00
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benaderen en kunnen uitnodigen op ons park. Misschien is een vriendjes/vriendinnetjes evenement
een idee?
John Boersen vraagt of het duidelijk is welke doelgroepen er binnen de vereniging zijn. Ouderen zijn
loyaal aan een club, jongeren zijn eerder genegen naar hoppen van sporten. Tevens wordt er
geopperd dat kinderen misschien wegblijven/ niet gaan vrij tennissen als ze niet naar les hoeven?
Ook is de vraag of er weer lesgegeven kan worden op gravel. Dit gaat zeker gebeuren in de zomer.
De vergadering geeft uiteindelijk goedkeuring en de begroting voor 2018 wordt aangenomen.
De penningmeester Irma geeft aan nu toch echt te stoppen. Er is helaas nog geen vervanging
gevonden. De taken zullen voorlopig binnen het bestuur onderling verdeeld worden.
8. Jaarverslagen/samenstelling commissies
In het clubblad staan diverse jaarverslagen. Rick verwijst hiernaar.
We nemen dit jaar afscheid van de volgende commissieleden:
Kantine: Karin Schuijt
(G)ouden Tulp: Trudi van Engelen en Winfried Kevenaar
Clubfotograaf: Ben Nolten.
Iedereen ontzettend bedankt voor alle inzet!
We verwelkomen gelukkig ook nieuwe commissieleden:
-

Wedstrijd: Arjen Lubberts en Thomas Biersteker
Open Tulp: Joost Naberman en Gert Coenraads.
Open Tulpje: Wendy Beers, Judith Biersteker en Romilda Tuijnman
(G)ouden Tulp: Jolanda Pureveen
Park: Marcel Kuilboer.

9. Samenstelling bestuur
Irma van Stipriaan is aftredend en niet herkiesbaar.
10. Trainers team Tulp.
In verband met de vragen bij agendapunt 7b is dit punt reeds behandeld en staat beschreven bij punt
7b.
11. Ledenwerving en behoud
Carola geeft een uitleg wat we hebben gedaan aan ledenbehoud. Dit is onder andere de aankleding
van het park met planten. De entree wordt op dit moment geheel aangepast, de inrichting van de
kantine wordt vervangen. Tevens worden er met de trainers nieuwe acties bedacht om leden te
werven, maar zeker ook om huidige leden te behouden.
12. Rondvraag
Lea Perotti: Heeft een aanvulling op het jaarverslag: De omslag voor het clubblad wordt 1x per jaar
aan het begin van het seizoen gedrukt i.v.m. kostenbesparing. Helaas stond Bastiaan dus na zijn
overlijden nog vermeld als trainer in het laatste clubblad. Excuses daarvoor. Volgend jaar zullen de
commissies niet meer op de omslag maar in het blad worden vermeld zodat we dit sneller kunnen
aanpassen.
Theo Hoppen: vraagt of er een mogelijkheid is om in de winter van het toilet in het clubgebouw
gebruik te maken. Dit is bouwtechnisch echter lastig en/of duur om te realiseren. We nemen het
nogmaals mee naar 2018. Indien de trainers aanwezig zijn kunnen zij de deur openen in geval van
(hoge) nood.
Nigel geeft aan dat er nog bankjes gesponsord kunnen worden voor € 200,-. Rob Engel biedt zich aan
als sponsor.
Klaas Tromp: Wil graag even naar voren komen. Hij heeft met een groep Tulpers een bedankje
geregeld voor het bestuur. Zij vinden dat het bestuur dit seizoen enorm veel werk verzet heeft, mede
9

door het overlijden van Bastiaan, en dat zij een bedankje verdienen. Dit hebben wij als bestuur
dankbaar in ontvangst genomen.
Bert Baron: Er wordt verwezen naar het beleid. Is er een beleidsplan? Ja, er is ooit een start gemaakt
met een beleidsplan. Dit moeten we voor het seizoen 2018 weer oppakken. Rick geeft aan dat we dit
bijv. op 1 juli klaar kunnen hebben. Carola wil liever geen tijdsplan, maar voor de 1e 2 maanden
(voorjaar) een actieplan en dan in de loop van het seizoen het beleidsplan. Mark geeft aan dat het bij
de jeugd begint en ervaart veel positiviteit om ons heen. Bert geeft aan te willen helpen bij een
beleidsplan.
13. Sluiting
Om 22.35 uur sluit Rick de vergadering en bedankt als voorzitter alle aanwezigen voor hun aandacht
en nodigt iedereen uit om nog een drankje te nemen. Voorstel is om de vergadering volgend jaar een
half uur te vervroegen naar 20.00 uur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IK GEEF DE BAL DOOR

Er is mij door de andere dames van de redactiecommissie gevraagd om
“ik geef de bal door” nieuw leven in te blazen. Eind vorig seizoen is het
ergens vast gelopen en dat vinden wij jammer.
Wij, alle vier dames, runnen al heel wat jaartjes met veel plezier het
onderdeel redactie van onze vereniging De Tulp. Ik zal het jaartal niet
noemen wanneer ik ook mee mocht doen. In die tijd heb ik veel samen gewerkt met Marleen
de Bruijne. Maar ik hoop toch nog een poosje mee te mogen draaien. Ook op de tennisbaan.
Het competitie tijdperk ligt achter mij maar op de dinsdagochtend tennissen wij met een
grote groep, ongeveer 30 dames, en met die organisatie ben ik altijd wel even bezig. Ik vind
de Tulp nog steeds een hele fijne vereniging en al met al hebben we samen al heel veel
meegemaakt. Leuke en minder leuke dingen. Tot ziens bij de Tulp! Dini Maassen

10

Commissies seizoen 2018

Competitie leider
Winfried Kevenaar (316583)

Bestuur
Voorzitter: Rick Muileboom
Penningmeester: ?
Secretaris: Linda Koning
Nigel Hale
Carola van Leest
Mark de Lange

Redactiecommissie
Voorzitter: Lea Perotti (0226-317577)
Leden: Dini Maassen, Lida Hale, Petra Oord.
Bestuursafgevaardigde: Linda Koning
Parkcommissie
Voorzitter: Fred Stuijt (0226-312836 )
Leden: Wil Bleeker, Willem de Kraker, Karel
van Geebergen , Fred Wagenaar, Arno Vonk,
Nico Ooijevaar, Geoffrey Hoorn, Piet
Meulenberg, Jan Maijer, Cor Schuijt, Menno
Boon, Marcel Kuilboer
Bestuursafgevaardigde: Nigel Hale

Wedstrijdcommissie
Voorzitter: Mark Reijnders (06-54758748)
Leden: Alexander Kos, Dick Oudhuis, Chantal
Kos, Claudia Jong, Mariska Hoebe, Chris van
der Stoop, Arjen Lubberts, Thomas Biersteker
Bestuursafgevaardigde: Mark de Lange
Jeugdcommissie
Voorzitter: Sandy Boersen (06-10588989)
Leden: Martijn de Jong en Rianda Nannes
Bestuursafgevaardigde: Carola van Leest

Groundsmen
Jan Möls (315328), Nico Ooijevaar, Willem de
Kraker
Bestuursafgevaardigde: Nigel Hale

Open Toernooicommissie
Voorzitter: Micha Baron (06-52652953)
Leden: Margret Swager, Coby Moerman,
Annemiek Schuffelen, Ed Jonker, Gaby de
Kraker, Ilona Kistemaker, Miriam Delis,
Marielle Siewertsen, Joost Naberman, Gert
Coenraads, Jeffrey Jonker
Bestuursafgevaardigde: Mark de Lange

Technische Commissie
Trainer: Trainers Team Tulp
Bestuursafgevaardigden: Carola van Leest en
Rick Muileboom.
Woensdagochtend tombola
Rolf van Alphen (072-5717995)
Ledenadministratie
Lia Biersteker (06-37193389)
Bestuursafgevaardigde: Nigel Hale

Open Tulpjecommissie
Voorzitter: Katja Berkhout (06-20367568)
Leden Yanouk Barf, Esmee Biersteker, Wendy
Beers, Romilda Tuijnman, Judith ten
Bruggencate.
Bestuursafgevaardigde: Linda Koning

Sponsorcommissie
Lida Hale (0226-321082 )
Bestuursafgevaardigde: Rick Muileboom

(G)ouden Tulp commissie
Voorzitter: Cees Biersteker (06-15823217)
Leden: Jolanda Muileboom, Jeroen de Vries,
Jolanda Pureveen.
Bestuursafgevaardigde: Rick Muileboom

Clubschilder
Sietse Wiersma
Website commissie
Bert-Jan Lubberts (0226-722916), Peter Jonk,
Bestuursafgevaardigde: Nigel Hale

Kantinecommissie
Voorzitter: Martijn Tromp (06-18066977)
Leden: Ans Oudhuis, Sjaak Dekker, Elly Nolten,
Karin Kos, Jan Kos, Ineke Schilstra, Agnes
Schuit. Bestuursafgevaardigde: Linda Koning

11

Goede Voet Maaike

Pedicure / Diabetische / Reumatische voet
Voetreflex therapeute
ik werk vanuit mijn praktijk of bij u aan huis
Regthuisstraat 9
1724 SK Oudkarspel
Telefoon: 06-55822215
Website: www.goedevoet.nl
E-Mail: maaike@goedevoet.nl

Openingstijden: dinsdag-vrijdag 10-17 uur,
zaterdag 10-16 uur. Dorpsstraat 691,
Noord-Scharwoude. Tel. 06-11180071

Gediplomeerd lid van ProVoet
Landelijke organisatie voor de Voetverzorger / Pedicure

Als je de essentie kent, heb je de klacht niet meer nodig

Als je de essentie kent, heb je de klacht niet meer nodig
Nicolle Leijen

Nicolle Leijen
Zwanebloem
Zwanebloem
23 23
1724XX
XXOudkarspel
Oudkarspel
1724

T : 06- 54974904

T : 06- 54974904
E : praktijk@deschakel.info
E : praktijk@deschakel.info
W : www.deschakel.info
W : www.deschakel.info

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH. Consulten van
NVKH-geregistreerde homeopaten worden door zorgverzekeraars
Aangesloten bij de beroepsvereniging
NVKH.
Consulten
NVKH-geregistreerde
geheel of gedeeltelijk
vergoed
via uwvan
aanvullende
verzekering.
Aangesloten
bij de
beroepsvereniging
NVKH.
Consulten
van NVKH-geregistreerde
homeopaten
worden
door
zorgverzekeraars geheel
of gedeeltelijk
vergoed
via uw
aanvullende
verzekering.
homeopaten
worden door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via uw

aanvullende verzekering.

NEWTONSTRAAT 23
1704 SB HEERHUGOWAARD

WWW.SPEKKENINTERIEUR.NL
INFO@SPEKKENINTERIEUR.NL

Casper Dierenspeciaalzaak

Bij ons kunt u terecht Handelskade
voor halsbanden3en tuigen van nylon en leer
voor deMX
kleinste
tot de grootste honden.
Ook voor
mooie & stevige
1723
Noord-Scharwoude
- Tel.
0226-318614
manden en kussens
bent
u
bij
ons
aan
het
juiste
adres.
www.casperdierenwinkel.nl
www.facebook.com/dierenspeciaalzaakcasper
Voor hondenjasjes & truitjes hoeft u niet verder te zoeken, ook
hiervan hebben we een ruim assortiment voor alle maten honden.
Van simpel regenjasje tot mooie warme winterjas!
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Maar ook voor de alledaagse boodschappen voor uw huisdier hebben wij een ruim assortiment. Denk hierbij aan kattenbakvulling,

Sponsor onder de loep:

Keukenspeciaalzaak Sombroek Broek op Langedijk
U heeft het vast wel gezien: sinds vorig seizoen sponsort Keukenspeciaalzaak Sombroek onze tennisclub met een
mooi reclamebord langs de baan. Graag zetten wij Keukenspeciaalzaak Sombroek even in de ‘’spot lights”!
Waarom is het nou zo’n fijn bedrijf waar u echt eens een kijkje moet nemen? Ten eerste is het een betrouwbaar
Langedijker familiebedrijf sinds 1974. Dat merk je aan de goede sfeer en klantenkennis. Het begint al bij de
voorbereiding; een keuken kopen doe je tenslotte niet wekelijks.
Bij het intakegesprek wordt een schets gemaakt van de nieuwe keuken aan de hand van uw wensen, de
keukenafmetingen, te gebruiken materialen en uiteraard wordt uw budget goed in de gaten gehouden. De
showroom is prachtig en er is heel veel keus! Als u kiest voor Sombroek wordt het ontwerp verder uitgewerkt in 3D
zodat uw keuken nog beter zichtbaar wordt. Alles wordt in detail besproken tot u geheel tevreden bent over het
eindontwerp. Uiteraard wordt de ruimte exact nagemeten bij u thuis waarna het mooie moment aanbreekt: uw
keuken wordt besteld en afgeleverd! Keukenspeciaalzaak Sombroek vraagt geen aanbetaling; uw betaling is 100%
veilig en loopt via het SAFE betaalsysteem zodat u geen risico loopt. Vakkundige montage volgt, alles kan geregeld
worden door het montageteam. Bij Sombroek koopt u zorgeloos een keuken. Neem eens een kijkje op de website;
elke keukenstijl is mogelijk, van hypermodern tot landelijk, van kleine keuken tot kookeiland etc.
Winnaar VTWonen ontwerpwedstrijd: Keukenspeciaalzaak Sombroek is erg trots en dat mag ook gerust; zij
mochten de keuken ontwerpen voor de winnaar van de VTWonen Woonwens! De keuze voor Sombroek is het
resultaat van een competitie die is uitgeschreven onder alle Uw KeukenSpeciaalzaken. De opdracht? Ontwerp de
ultieme VTWonen keuken, een keuken die perfect aansluit op de stijl van VTWonen. Het winnende ontwerp van
Sombroek heeft zich vooral weten te onderscheiden door een perfecte benutting van de beschikbare
keukenruimte, originaliteit en de aansluiting bij het magazine VTWonen en haar lezers. Het leuke aan deze
wedstrijd was dat ook VTWonen lezers konden winnen. Zij konden hun keukenwens insturen en maakten daardoor
kans op een keuken t.w.v. € 10.000,-. Mevr. Hoefnagels uit Rotterdam won uiteindelijk; haar droomkeuken werd
ontworpen, geleverd en gemonteerd door Keukenspeciaalzaak Sombroek! Op de foto de gelukkige winnares:

Voor volop keukeninspiratie bent u van harte welkom bij
Keukenspeciaalzaak Sombroek, Dulleweg 3, Broek op Langedijk
www.sombroekkeukens.nl
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KNLTB Voorjaar Noordwest 2018 competitie
Nog een paar weken en dan begint de grootste competitie van Nederland, de KNLTB
Voorjaarscompetitie. Het aantal competitieteams dat voor onze club dit jaar hieraan
deelneemt is geslonken naar 25. Dat is wel jammer, immers leden die competitie
spelen, blijven langer lid van de club en de competitie biedt tennisleden uitdaging,
en spelen in teamverband geeft de sport een extra dimensie. Competitie spelen
zorgt naast deze sterkere binding met de club ook voor een hoop gezelligheid.
Naast de KNLTB Voorjaar Noordwest competitie wordt er in de maanden april-mei
ook de KNLTB Voorjaar 8&9 competitie gespeeld. Deze competitie is voor beginners.
Gezelligheid staat hier voorop en per wedstrijddag worden er twee dubbels
gespeeld. De wedstrijddagen zijn donderdagavond en zondagmiddag.
In de maanden mei-juni wordt er ook nog een KNLTB Zomercompetitie gespeeld. De
wedstrijden worden op de woensdagavond gespeeld en per wedstrijddag worden er
4 dubbels gespeeld. Leden mogen tegelijk aan de Voorjaarscompetitie als aan de
Zomercompetitie deelnemen.
De competitiebescheiden kunnen op zaterdag 24 maart tussen 15.00-16.00 uur in de
kantine worden opgehaald. In de competitiemap zit o.a. de klassenindeling, de
tegenstanders in uw klasse, het wedstrijdschema, de aanvangstijden van de
thuiswedstrijden, de benodigde wedstrijdformulieren, een uitleg over het invullen van
het wedstrijdformulier en de belangrijkste aandachtspunten m.b.t. de competitie.
Voor nieuwe teamcaptains wordt op zaterdag 24 maart om 16.00 uur een uitleg
gegeven over de gang van zaken rondom de competitie. Thuisspelende teams dienen
voor elke wedstrijddag nieuwe ballen ter beschikking te stellen; deze moeten zij zelf
aanschaffen.

Gemengd 17+
Gemengd Dubbel
17+
Gemengd Dubbel
30+
Gemengd Dubbel
35+
Dames 17+
Dames Dubbel 17+
Dames Dubbel 30+
Heren 17+
Heren Dubbel 30+
Heren Dubbel 35+
Heren Dubbel 50+
Gemengd 10/14 jr
Gemengd 11/17 jr

woensdag

donderdag

vrijdag

morgen

morgen

morgen middag avond

zaterdag
hele
avond
dag

zondag
hele dag

1
1
6
2

1

1
1

1

2
1
2

1
1

1
1
1
1
14

Met ingang van dit jaar zijn er weer een aantal reglementswijzigingen ingevoerd:
1. Voor alle dubbelspelen in alle competitievormen wordt Verkort Spelen
ingevoerd. Het winnend punt bij 40-40 komt te vervallen. De derde set wordt
vervangen door de wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil.
De wedstrijden worden minder lang, de wedstrijddagen worden korter en de
deelname aan de competitie aantrekkelijker. De hoop is dan ook door de ze
wijziging dat meer leden competitie gaan spelen.
2. De invalregel wordt versoepeld. Iedere lid mag onbeperkt invallen voor de
club, zonder dispensatie. Wel blijft het zo, dat een speler, die meer dan één
keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld niet meer lager mag spelen.
3. In aansluiting op bovenstaande wordt de bandbreedte tussen een hogere en
lagere klasse verhoogd van 0,5 naar 2.0. (De klassenvolgorde is terug te vinden
in de wedstrijdbulletin). Hierdoor wordt het makkelijker om vervangers te
regelen, leidt dit tot minder opgeven van wedstrijden en tot minder
administratie.
Speeldagen
11-apr
18-apr
25-apr

Inhaaldagen

5-apr
12-apr
19-apr
26-apr

6-apr
13-apr
20-apr

9-mei
16-mei
23-mei
30-mei

17-mei
24-mei
31-mei

11-mei
18-mei
25-mei
1-jun

10-mei
21-mei
6-jun

10-mei
21-mei
7-jun

10-mei
21-mei
8-jun

7-apr
14-apr
21-apr

8-apr
15-apr
22-apr

5-mei
12-mei

6-mei
13-mei

26-mei
2-jun

27-mei
3-jun

10-mei
21-mei
9-jun

10-mei
21-mei

Uitgebreidere informatie kunt u vinden in het wedstrijdbulletin.
Ik wens alle competitiespelers een prettig en sportief verloop van de competitie toe
en zie u graag binnenkort op het sportpark.
KNLTB Winter Noordwest 2017/2018 competitie
Met nog één speeldag in maart loopt de RWBC competitie ten einde.
Maar nu zijn al twee van de vier deelnemende teams kampioen, te weten:
Gemengd dubbel 30+ Zaterdag Avond – 1e klasse – TULP1
Miriam Coenraads-Wiersma, Joyce Mul-Muijs, Mariélle Siewertsen, Susanne TrompBeukers, Gert Coenraads, Arno Koster, Arne Siewertsen
Gemengd dubbel 30+ Zaterdag Avond – 1e klasse – Tulp 2
Gaby Boersen, Nathalie Rempt-Langedijk, 15
Patrick Kuipers, Alex Rempt

Nieuwe bankjes naast de banen! Wist u dat:
*Er momenteel hard gewerkt wordt aan nieuwe bankjes naast de banen?
*Het park zo weer een stukje mooier wordt
*De bankjes gesponsord zijn via de verkoop van naamplaatjes geregeld op de Sponsormiddag 2017?
*De sponsorcommissie heel blij is met deze actie?
*Het hout via een mooie sponsoractie van Pontmeyer geregeld is?
*Cor Spekken, Jan Kos en Sjaak Dekker de bankjes zelf maken?
*Er ook nog een mooie actie komt voor bankjes op de banen? Wordt vervolgd….
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Trainers Team Tulp journaal
Onze eerste bijdrage aan het clubblad.
Voor dat we vooruitkijken naar het buitenseizoen willen we ook even terugblikken op onze eerste
winterseizoen ervaringen.
Zowel Roxan als Paul hebben met veel plezier kennis gemaakt met een aantal lesgroepen welke, in
soms weer en wind, vol overgave gewerkt hebben aan de verbetering van het tennisspel.
Als uitgangspunt bij de lessen stond vooral het tactische aspect centraal binnen het enkel – en
dubbelspel en de daarbij noodzakelijke technische voorwaarden tot het kunnen oplossen van
tactische problemen. Voor groepen die alleen dubbelspel spelen werd uitsluitend gewerkt naar
dubbelspel situaties.
De jeugdlessen werden zowel binnen als buiten gegeven en vooral binnen op de snelle vloer is er
gewerkt aan het aanpassingsvermogen in slag voorbereiding en beweeglijkheid puur omdat het spel
sneller gaat door de snelle stuit van de bal. Het door elkaar heen werken met verschillende kleuren
ballen werkt tevens bevorderend voor de handigheid op de baan.
Naast de lessen is er nagedacht over hoe wij de club kunnen ondersteunen bij de twee speerpunten
v.w.b. Ledenbehoud en ledenwerving.
Voor het ledenbehoud is er een scan gemaakt van de ledenlijst met doelgroepen en activiteiten en
zullen er het komend seizoen een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd worden en zullen
sommige bestaande activiteiten wat aangepast worden om de aantrekkelijkheid te verhogen.
Wij verwijzen u graag naar de activiteiten kalender.
M.b.t. de ledenwerving is er op basisscholen een aantal tennislessen gegeven om kinderen (opnieuw)
te interesseren om lid te worden. Tevens zal bij evenementen ook de focus komen te liggen om
nieuwe leden op ons park te mogen verwelkomen.
Het motto zal zijn de achterdeur dicht houden om te voorkomen dat leden hun lidmaatschap
opzeggen en dat meer nieuwe leden zich melden aan de voordeur.
In het buitenseizoen hopen we de lessen te kunnen gaan geven op gravel.
De spel specifieke aanpassingen voor het gravel t.o.v. het kunstgras zullen zowel tactisch, technisch,
fysiek en mentaal aan de orde komen.
Voor de competitie spelers willen wij het advies geven om voorafgaand aan de competitie de nodige
speeluren te maken om met vertrouwen de competitie in te kunnen gaan.
Voor onze tenniskids rood, oranje en groen gaat de actie vijf op een rij van start en hiermee hopen
we dat de jeugd meer zichtbaar met tennis bezig zal gaan zowel thuis, op straat en op het park.
Volg hun verrichtingen via facebook.
Het buitenseizoen vraagt ook om aandacht van het materiaal; zit er nog voldoende profiel onder de
schoenen? Hoe Is het met uw bespanning? Is uw grip nog in orde?
Voor een check up of advies kunt u bij ons terecht; Nieuwe bespanning nodig? Vandaag gebracht en
morgen klaar!
Tot slot wensen wij iedereen een goed buiten seizoen toe en tot ziens op de baan.
Always ready to serve first!
Trainers Team Tulp
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Huwelijk
Producten
Reportage
Zwangerschap

CV Storing of geen warm water?
Bel: (072) 576 07 30 24 uur storingsdienst
KANTOOR:
Flemingstraat 37, 1704 SL HEERHUGOWAARD
Tel. 072-5760730 Fax 072-5760739

Posters
Brochures
Advertenties
Geboortekaartjes

Ontwerp en
onderhoud van
Websites &
Webshops

www.getthepicture.nu

Aanleg - advies - reparatie - onderhoud
CENTRALE VERWARMING, WARM WATERTOESTELLEN,
AIRCONDITIONING, SANITAIR, VENTILATIE.
HEEFT U EEN STORING, BELT U MAAR
WE STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR U KLAAR!

06.20553257
ilona@getthepicture.nu

Verzekeringen - Hypotheken - Financieel Advies

Al meer dan 25 jaar betrokken,
onafhankelijk en deskundig.

www.bbassurantieservice.nl

0226-315092
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*** Nieuw + Belangrijk: Rabobank Clubkas Campagne ***
Vele jaren is er gefietst met de Rabobank Alkmaar om geld op te halen voor de club, maar daar komt nu voor
in de plaats: de Rabobank Clubkas Campagne. Wat houdt dit in? Rabobank Alkmaar verdeelt, net als bij het
fietsen, een bedrag van € 150.000 euro (!) onder deelnemende verenigingen. Hoe wordt dat bedrag verdeeld?
Leden (!) van de Rabobank Alkmaar mogen vanaf 8 mei online stemmen op verschillende verenigingen. Wij
hopen natuurlijk dat jullie allemaal op de Tulp stemmen    !!
Je moet dus wel lid zijn van Rabobank Alkmaar anders krijg je geen stemcode. Hoe wordt je lid?
• Iedereen in het gezin (min. 18 jaar) met een Rabobankrekening kan lid worden. Hoe meer Rabobankleden
hoe meer stemcodes. Tip: bij een en/of rekening kun je beiden lid worden!
• Ga naar: www.rabobank.nl/lokale-bank/alkmaar-eo/uw-lidmaatschap/ voor uitleg of bel / ga langs bij
Rabobank zelf. Twijfel je of je lid bent: log in bij Rabobank en kijk bij ‘’mijn gegevens’’.
• Regel het lid worden uiterlijk 10 april (maar liefst eerder natuurlijk).
Uiteraard moet er per club een mooi bestedingsdoel zijn; TV Tulp
heeft gekozen voor: herinrichting van de nieuwe speeltuin. De
jeugd zal blij zijn met uw stem! Het idee achter dit alles is dat
Rabobank een coöperatie is die de leden inspraak wil geven in
een gedeelte van de winstbestemming. In juni hoort elke club
hoeveel stemmen er opgehaald zijn. Spannend!!
Alvast bedankt namens de jeugd, Sponsorcommissie TV Tulp
sponsorcommissie@tvtulp.nl (voor al uw evt. vragen over deze
actie)

KaijerColors@home (G)ouden Tulp veteranen tennistoernooi 2018
Ook dit jaar wordt er weer een veteranen tennistoernooi bij onze vereniging TV Tulp georganiseerd. Het
toernooi wordt ook nu weer mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor KaijerColors@home.
De start van dit toernooi is op zaterdag 2 juni en eindigt op zondag 10 juni. De inschrijving sluit op 23 mei.
Er kan worden gespeeld in de volgende onderdelen: HD; DD; GD alleen voor spelers van 40 jaar en ouder en in
de categorieën 5, 6, 7 en 8. Ook wordt er een verdeling gemaakt naar leeftijd 40+; 50+ en 60+.
Er wordt gespeeld in een poule systeem en dit betekent dat er meerdere wedstrijden in de poule worden
gespeeld. Omdat er ook gepensioneerde kunnen inschrijven betekent dit dat er ook in de (na)middag gespeeld
kan worden op doordeweekse dagen.
De inschrijvingskosten zijn € 10,00 per persoon waarvan € 8,00 voor het toernooi en € 2,00 voor de verloting
met verschillende mooie prijzen. Wordt er dubbel ingeschreven, dan wordt er voor de tweede inschrijving
€ 7,50 in rekening gebracht.
De kantineploeg zal tegen een redelijke prijs maaltijden verzorgen. Tevens verzorgt deze ploeg heerlijke gratis
hapjes tijdens het toernooi.
De inschrijving is open en lopen via www.toernooi.nl, voor wie vragen of informatie wenst over dit toernooi
kan dit mailen naar goudentulp@tvtulp.nl of contact opnemen met Cees Biersteker (06-15823217).
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Kopij data clubblad
De kopijdata voor 2018 zijn:
Blad 2 – 12 juni
Blad 3 – 4 september
Blad 4 – 16 oktober

Nieuwe kantine inrichting
Afgelopen maanden zijn we naast de herinrichting van het park en het maken van nieuwe
bankjes rond de banen ook druk bezig geweest met het uitzoeken van
nieuw kantine meubilair. Het huidige interieur staat er inmiddels
alweer 20 jaar en is duidelijk aan vervanging toe.
Het was de bedoeling om bij de start van het zomerseizoen 2018,
tijdens het openingstoernooi op 31 maart, de kantine opnieuw
ingericht te hebben. Helaas gaat dit door een wat langere levertijd van een
aantal items niet lukken.
Streven is nu om 2e helft van april het nieuwe meubilair te plaatsen.
Van de Kantinecommissie
Er zijn wat wijzigingen in 2018. Allereerst is (helaas noodgedwongen) het
afhangbord vervangen door allunited. Dit heeft als gevolg dat het
bardienstplannen er anders uit zal zien en werken.
Zelf ben ik nu druk bezig met het uitzoeken hoe het werkt en het maken
van de planning.
Het is de bedoeling dat 12 maart de inschrijving online open gaat om

20.00 uur.
Houd je mailbox (en je ongewenste mail/spambox) goed in de gaten voor meer informatie.
Ik ben bereikbaar op 06-18066977 mocht er iets niet lukken/goed gaan.
In de kantine krijgen we nieuw meubilair (zie boven) en we hopen dat jullie de nieuwe
uitstraling zullen waarderen. Daarnaast wordt buiten de kantine de
speeltuin/fietsenstalling/entree opgeknapt.Het ziet er dus straks binnen en buiten de
kantine helemaal opgefrist uit!
We wensen iedereen een sportief, gezellig en mooi seizoen. Tot ziens bij de activiteiten die
georganiseerd worden (denk ook aan de tombola op donderdagavond!) en de
nababbel/borrel in de kantine.
Veel plezier en tot op de baan en in de kantine!
Martijn Tromp voorzitter kantinecommissie.

Belangrijk! Sleutels ophalen bij weekenddienst
Heb je op vrijdag of zaterdag kantinedienst kijk dan goed op
afhangbord.nl of op tvtulp.nl of je de eerste dienst van die
dag hebt. Je kan er niet van uit gaan dat als je bijvoorbeeld
om 12.00 dienst hebt dat je niet de eerste van de dag bent.
Als je inderdaad de eerste dienst van de dag hebt dan moet
op donderdagavond om 19.00 de sleutel opgehaald worden in de kantine.
Heb je op zondag de eerste dienst (kijk op afhangbord.nl of tvtulp.nl) dan wordt er contact
met je opgenomen door degene van de kantinecommissie die weekdienst heeft (zie tvtulp.nl
kantinecommissie)
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Nog meer van de kantinecommissie
Het is belangrijk dat de kantine schoon achtergelaten wordt door degene die in de avond
kantinedienst heeft gehad, zodat we de volgende dag weer de deuren open kunnen doen
met een schone kantine.
Dus niet vergeten:
- afnemen tafeltjes
- vegen kantinevloer (ook in de keuken)
- het terras netjes opgeruimd achterlaten.
- alle lichten uit, ook in de wc en kleedkamers.
- en uiteraard de andere zaken die erbij horen.
Wijzigingen gegevens lidmaatschap 2018
- Wijzigingen van (e-mail)adres en/of telefoonnummer
- Wilt u een andere foto op uw ledenpas
(foto voorzien van naam en adre
Deze veranderingen graag zo snel mogelijk doorgeven aan:
Lia Biersteker, ledenadministratie@tvtulp.nl of tel: 06 37193389
De Tombola
Ben je al jaren lid of tennis je dit jaar voor het eerst bij de TULP,
je bent van harte welkom bij de Tombola.
Iedere woensdagochtend vanaf 9.30 uur en iedere donderdagavond
vanaf 19.00 uur is er een tombola. Dat wil zeggen dat je kunt komen
tennissen zonder speelpartner.
De clubpasjes worden geschud en hiermee worden elk half uur
nieuwe indelingen gemaakt. Ideaal om andere leden te leren
kennen en een gezellige tennisochtend en/of avond te hebben.
Aan alle competitiespelers
Trainers Team Tulp biedt de mogelijkheid voor competitie teams om zich voor te bereiden
op de competitie.
 Wie: alle competitieteams
 Waar: TV Tulp
 Wanneer: zondag 18 en 25 maart en maandag 2 april
 Duur training: 1,5 uur
 Kosten per team € 75,- per trainingsdag
 Bij deelname alle trainingsdagen bedragen de kosten per team
€ 200,Wilt uw team meedoen of heeft u een vraag stuur dan een mailtje of een appje naar:
ttt@tvtulp.nl of 0652306999
met sportieve groet,
Trainers Team Tulp
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Dorpsstraat 565 - Noord Scharwoude
Tel. 0226-316763
www.yvonsbodyfashion.nl

STUDIEBEGELEIDING

Studiebegeleiding voor leerlingen in alle leeftijden door professionele
leraren uit voortgezet- en basisonderwijs in Broek op Langedijk en
Oudkarspel.
Bijles in alle vakken;
Studiebegeleiding en hulp bij plannen en leren;
Examen- en citotraining;
Hulp bij dyslexie en dyscalculie;
Begeleiding van l.l. met autisme e.d.;
Begeleiding v l.l. in het basisonderwijs;

Tel: 0642183993
E-mail: info.studiecentraal.nl
Website: www.studiecentraal.nl

Dorpsstraat 714, 1724 NR Oudkarspel - tel. 0226-314218
Openingstijden Oudkarspel:
Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.
Voorburggracht 204a, 1722 GV Zuid-Scharwoude - tel. 0226-314218
Openingstijden Zuid-Scharwoude:
Maandag vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.

www.spaansenbloemen.info
bestellen@spaansenbloemen.info
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Haagwinde 13
1724 TA Oudkarspel

www.studiecentraaal.nl
info@studiecentraal.nl
0642183993

OPEN TULPJE 2018
Van zondag 1 juli 2018 tot en met zondag 8 juli 2018 vindt voor de 16e keer het door de KNLTB
erkende Open Jeugd tennistoernooi “SMP Open Tulpje” plaats.
We organiseren een Oranje event op zondag 1 juli en een Rood event op woensdagmiddag 4 juli.
Daarnaast wordt tijdens het toernooi gespeeld in de volgende categorieën:
Groen enkel en dubbel,
11 t/m 12 jr. jongensenkel, meisjesenkel, jongens dubbel, meisjes dubbel
11 t/m 14 jr. jongensenkel, meisjesenkel, jongens dubbel, meisjes dubbel en gemengd
dubbel.
11 t/m 17 jr. jongensenkel, meisjesenkel, jongens dubbel, meisjes dubbel en gemengd
dubbel.
Vanaf Groen worden de wedstrijden in poulesysteem gespeeld. Dat betekent dat iedere deelnemer minstens twee (of drie) wedstrijden speelt. Natuurlijk afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Elke deelnemer ontvangt voor de 1e wedstrijd een welkomstcadeau en een bonnenboekje. De bonnen uit
dit bonnenboekje kun je tijdens het toernooi inleveren voor iets lekkers. De toernooiweek staat in het
teken van het thema Film. Tijdens het open toernooi zal dit thema op verschillende manieren terugkomen. Ook organiseren we weer een Challenge. De uiteindelijke winnaar van de Challenge mag een
nieuwe tennisset uitkiezen bij onze hoofdsponsor SMP Sportscare. Houd facebook in de gaten want
hierop zullen we de Challenge bekend maken. De “Atie de Lange” aanmoedigingsprijs reiken we ook dit
jaar weer uit. Inschrijven doe je via www.toernooi.nl De inschrijving sluit op zondag 17 juni!
Heb je vragen of wil je meer informatie mail naar opentulpje@tvtulp.nl

AGENDA JEUGD 2018
16 maart
17 maart
24 maart
18 maart
2april
10 mei
10 juni
30 juni t/m 8 juli
1 juli
4 juli
7 t/m 15 juli
12 juli t/m 2 september
25 augustus t/m 2 september
19 t/m 30 september
15 oktober

Ophalen pasjes in de kantine van 19.00 tot 20.00 uur
Ophalen pasjes in de kantine van 11.00 tot 12.00 uur
Ontvangst en uitleg nieuwe leden 11.30 tot 12.00 uur
Uitreiking competitiemappen van 15.00 tot 16.00 uur
Start Tenniskids Worldtour
Lammetjestoernooi Alkmaar Oudorp
Junior-Senior toernooi (Hemelvaart)
Huldiging competitie kampioenen
Open Tulpje toernooi
Tenniskids Worldtour feest 9.00 tot 13.00 uur
Event Rood 15.00 tot 17.00 uur
Clubkampioenschappen dubbel
Zomervakantie
Oostakkertje (T.C. Langedijk)
Clubkampioenschappen enkel en mix
Start winterseizoen
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Hallo!
Graag willen wij, Sandy Boersen, Martijn de Jong en Rianda Nannes, ons voorstellen als de
‘nieuwe’ jeugdcommissie. Ons doel is om leuke sportieve tennis activiteiten te organiseren
voor de jeugd en hun nog meer te betrekken bij onze tennisvereniging. In het volgende
clubblad zullen wij je verder informeren over de plannen voor het zomerseizoen 2018.
Heb jij een idee voor een activiteit of een tip hoe we de jeugd beter kunnen aanspreken, laat
het ons alsjeblieft weten! Ook zijn wij nog op zoek naar uitbreiding van de jeugdcommissie
(misschien een jeugdlid?) en/of ouders die ons zo nu en dan willen helpen. Lijkt dit je leuk,
stuur dan een berichtje naar dit e-mailadres: jeugdcommissie@tvtulp.nl.
Groeten Sandy, Martijn en Rianda
Zin in het nieuwe seizoen? Zet deze dan alvast in je agenda:
====== 2e paasdag (2 april) is het Lammetjes toernooi bij TV Oudorp ======

Tot onze klantenkring behoren zowel particuliere als zakelijke klanten uit het
Midden- en Klein Bedrijf. Wij zijn o.a. gespecialiseerd in:
• Het voeren van administraties en aangiften BTW
• Het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse financiële rapportages
• Het maken van een (meerjarige) begroting
• Het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting
• Volledige loonadministratie

Administratiekantoor Winkelaar
De Helling 2 C, 1834 DA Sint Pancras 072 - 56 283 05
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