De zomervakanties zijn bijna ten einde. Iedereen is weer aan ’t wennen voor wat betreft werk
en school. Het dagelijkse ritme wordt hervonden en kunnen we weer het dagelijkse oppakken.
De laatste restjes van de zomertraining vinden nog plaats.
De clubkampioenschappen naderen en daarvoor kunt u zich inschrijven. Er is voor iedereen
wel een categorie waarin zij of hij kan meedoen. Winnen is prima maar ook meedoen is goed
voor sfeer en niet te vergeten de omzet.
Houdt de leden die kantinedienst hebben
hebben maar bezig. Als je kantinedienst hebt, wil je
natuurlijk ook wat bedrijvigheid.
Het is hoopvol te constateren dat de banen aardig bezet zijn in de avonduren,
avonduren hopelijk
betekent dit dat de animo toeneemt.
In de nieuwsbrief van juni-juli
juli komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•
•
•
•

Zijn je gegevens gewijzigd?
gewijzigd Geef het door aan de ledenadministratie
administratie.
Laatste zomertrainingen.
en.
Inschrijven voor de clubkampioenschappen,
clubkampioenschappen het kan nog!.
We hebben een nieuwe voorzitter!
Verslag van bijzondere algemene ledenvergadering j.l. 16 augustus
wijzigingen statuten/huishoudelijk.reglement
statuten/huishou
& (Ver)Bouwplannen
Bouwplannen

Zijn je gegevens gewijzigd?
Je kent het wel, een ander telefoonnummer, een ander e-mailadres.
e mailadres. Of door verhuizing een
ander adres. Of misschien wel een ander bankrekeningnummer / IBAN--nummer. Indien je
gegevens veranderen, geef dit dan door aan de ledenadministratie,
ledenadmin
e, Patricia Offermans,
(ledenadministratie@tcpantarhei.nl
@tcpantarhei.nl). Patricia zorgt dat de wijzigingen inn de systemen worden
doorgevoerd.. Zo blijf je op de hoogte via de mails, blijf je bereikbaar
ereikbaar voor medespelers,
medespelers
ontstaan er geen onnodige problemen met betalingen van contributies of competitiebijdragen.
competitiebijdrage
Alvast bedankt.

Het Bestuur.

Kopij voor de nieuwsbrief:
Wil je ook een berichtje plaatsen in de nieuwsbrief? Stuur dit naar Gerard van Aggelen.
Gerard zorgt voor de redactie. g.vanaggelen@home.nl

Laatste zomertrainingslessen:
Bestemd voor de leden die deelnemen aan de zomertrainingen/tennislessen, de komende 2
weken (de week van maandag 19 aug. en de week van maandag 26 aug) worden de laatste 2
tennistrainingen/lessen van dit zomerseizoen gegeven.
Veel plezier!

De Technische Commissie

Clubkampioenschappen:
De clubkampioenschappen zijn voor alle leden en dit jaar
voor het eerst voor jeugd en senioren in dezelfde week.
Voor de jeugd enkel en dubbel in diverse
leeftijdscategorieën. Voor senioren zowel voor mensen die
een aardig balletje kunnen slaan (niveau 3/4/5) tot meer
recreatieve spelers (niveau 8/9) en met aparte poules voor
50+. Natuurlijk daag je clubleden van jouw niveau uit en
wordt er gestreden om het clubkampioenschap in jouw
categorie maar daarnaast moet het ook een gezellig
toernooi worden waar leden elkaar treffen.
Schrijf je in via www.toernooi.nl of via de link op de
website.
De toernooicie

We hebben een nieuwe voorzitter!
Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering op vrijdag 16 augustus j.l. hebben we unaniem een
nieuwe voorzitter gekozen: Ruud Storcken. Van harte gefeliciteerd en veel succes!
Ruud stelt zich voor:
Met trots mag ik mij jullie nieuwe voorzitter noemen. In de
afgelopen periode heb ik met veel belangstelling de vereniging
geobserveerd. Na een bestuursperiode van 6 jaar bij AV Unitas
heb ik vorig jaar besloten om daar het stokje over te dragen aan
nieuwe mensen.
Verenigingsmanagement is echter iets wat in je bloed zit. Zodra
je actief deelneemt in een vereniging wil je graag dingen
veranderen en verbeteren. Dit was ook meteen de reden om mij
voor de komende bestuursperiode verkiesbaar te stellen als
voorzitter. Er zit enorm veel energie in Panta Rhei. Ik zie het
als een eer om met het huidige team aan vrijwilligers deze
energie om te zetten in een bruisend verenigingsleven.

Daarnaast draag ik graag mijn steentje bij aan de vele uitdagingen en ontwikkelingen die voor
ons liggen. Zoals gepresenteerd op de B-ALV starten we dit jaar nog met het project Panta
Rhei 2.0 met onder andere een schitterende verbouwing van ons clubhuis.
Met al deze projecten en uitdagingen heb ik echter hulp nodig van vrijwilligers, alleen zijn zij
niet altijd gemakkelijk te vinden. De vrijwilligers van de toekomst lopen zeker rond, maar de
kunst is om ze ‘over het net’ te krijgen. Als voorzitter wil ik mij hier actief op gaan richten.
Tot slot, in de periode tot mijn aanstelling heb ik menig keer de vraag gehad of ik tijd over
had. . . . Nee, dat niet. Maar de eer om voorzitter van een geweldige vereniging als Panta
Rhei te kunnen en mogen zijn is zeer groot.
Ook u zult geen tijd over hebben, maar vanuit een beroep of een hobby hebben we allemaal
een specialisme en kwaliteiten. Ik weet zeker dat wij als vereniging ook uw aandeel en inzet
kunnen gebruiken.
Ik heb de uitdaging aangenomen, DOET U DAT OOK?
Mocht u nog vragen en/of suggesties hebben, spreek mij gerust aan of neem contact met mij
op, E-mail adres: voorzitter@tcpantarhei.nl

Verslag Bijzondere Ledenvergadering vrijdag 16 augustus j.l.
In een goede sfeer werd de Bijzondere Ledenvergadering gehouden afgelopen vrijdag 16
augustus. Dankzij het bijzondere mooie weer kon deze plaatsvinden op het van voor onze
kantine. Er waren vier en veertig leden aanwezig en de volgende agendapunten zijn
afgehandeld.
Wijziging statuten.
Al snel werd het bestuur er op gewezen dat er een fout is gemaakt in de procedure van
uitnodigen van de leden en bekendmaken van de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen
moeten in de uitnodiging worden vermeld resp. bekend worden gemaakt door bijvoorbeeld te
verwijzen naar waar ze kunnen worden ingezien (in ons geval: op de website). Omdat de
wijzigingen pas bekend zijn gemaakt nadat de uitnodigingen zijn verstuurd, is er niet voldaan
aan de procedure voor wijziging zoals omschreven in de statuten. Hierdoor is deze
behandeling van de wijzigingen ‘niet gerechtigd’.
Wel zijn een drietal belangrijke voorstellen besproken:
•

•

•

De algemene ledenvergadering wordt verplaatst van de derde week van januari naar de
derde week van maart. Zo kunnen we tevens het najaar-/winterseizoen afsluiten en het
buitenseizoen openen
We willen jeugdspelers en hun ouders meer betrekken bij de vereniging en ze invloed
geven op het beleid, door de jeugd stemrecht te verlenen in de algemene
ledenvergadering via één ouder per gezin.
Ereleden: deze worden benoemd per besluit in de algemene vergadering op voordracht
van het bestuur of op voordracht van leden zoals omschreven in artikel 12, voorstellen
van leden.

De aanwezigen gaven allen hun goedkeur aan deze wijzigingen. Het bestuur zal de
wijzigingen van de statuten doorzetten door opnieuw een Bijzondere ledenvergadering te
houden in de tweede helft van september. Enig agenda punt zal de wijziging van de statuten
zijn. Bij onvoldoende opkomst – minder dan twee derde van de stemgerechtigden - zal er
zoals voorgeschreven door de statuten een tweede bijzondere ledenvergadering worden
gehouden binnen drie weken na deze BLV. Dan beslist een meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigden.
Nieuwe Bijzondere Ledenvergadering:
donderdag 19 september 19.00 in onze kantine.
Enig agendapunt: wijziging van de statuten.
Wijziging Huishoudelijk Reglement.
De voorgestelde wijzigingen zijn punt voor punt besproken. Hier en daar zijn tekstueel wat
zaken aangepast, maar inhoudelijk zijn alle voorgestelde wijzigingen unaniem goedgekeurd
door de bijzondere ledenvergadering.
Inmiddels is de definitieve versie van de huishoudelijke reglementen per 16 augustus
gepubliceerd op onze website. Lees het eens door, zo kom je bijvoorbeeld te weten hoe en
wanneer je op onze club kunt tennissen met vrienden die geen lid zijn van onze vereniging.
Daarnaast vind je ook je rechten en plichten, en hoe een en ander wordt georganiseerd binnen
de vereniging.
Kijk op onze website of klik op deze link
http://www.tcpantarhei.nl/nieuw/index.php/homepage/statuten-huishoudelijk-reglement
Loterij

Als ludieke onderbreking van deze zware onderwerpen werden de loten getrokken. De
aanwezigen hadden allen hun lot meegenomen en in de pot gedaan. Er waren een twintigtal
prijzen, Mia Konings trok de winnende loten. De vier grootste prijzen en de winnaars:

Gratis lidmaatschap 2014

Marjo Holla

Gratis pakket zomertrainingen 2014
gesponsord door Marc Vereecken Tennis Opleidingen

Charlotte Gans

1 Tennisracket Sjeng Schalken
gesponsord door Intersport De Bruyn

Wil Kok

1 Tennisracket Sjeng Schalken
gesponsord door Intersport De Bruyn

Truus Warlich

Verkiezing van de nieuwe voorzitter
Het bestuur heeft Ruud Storcken voorgedragen als kandidaat-voorzitter. Na een korte
introductie stelt Ruud zich voor. Unaniem stemmen de aanwezige leden voor en is Ruud onze
nieuwe voorzitter. In een voorgaand artikel in deze nieuwsbrief heeft Ruud zich aan jullie
voorgesteld.
(Ver)bouwplannen kantine
Ruud krijgt het woord en schetst twee scenario’s:
1. De eerste optie is de kantine
opknappen zoals al enige tijd
geleden is voorgesteld en
waarvan schetsen/illustraties
ophangen in de kantine.
Daarbij worden ook
bijvoorbeeld de vloer in het
halletje en de
kleedkamers/toiletten
meegenomen.
Benodigd budget: 20.000,2. De tweede optie is nogal ingrijpend: een verbouwing van de kantine, hierbij wordt
gedacht aan uitbreiding van de kantine richting allee ( een viertal meter), verlegging
van de ingang, een nieuwe (glas)gevel richting de banen. Een en ander moet nog
verder concreet worden gemaakt.
Benodigd budget: 40.000,Voor beide scenario’s geldt dat er nauw wordt overlegd met de gemeente en de sportstichting.
Dit in het kader van evt. vergunningen, garantiekwesties, maar ook mogelijk ondersteuning in
de realisatie van de bouwplannen.
Leden geven aan dat zij het zeker ook belangrijk vinden dat ook het terras wordt opgeknapt
(tegels, warmtestralers, …..)
Er zal een kundige (kern)commissie worden samengesteld met verantwoordelijkheid vanuit
het bestuur en professionals, leden die werkzaam zijn in de bouwwereld. Daarnaast zullen we
leden vragen te helpen, zelf of via hun netwerk…
De ledenvergadering kiest met ruime meerderheid van stemmen voor optie 2.
We hopen een en ander te realiseren voor april 2014, maar dit is afhankelijk van de voortgang
van het overleg met gemeente en sportstichting en evt. vergunningsprocedures.
Met regelmaat zal in de nieuwsbrief aandacht worden besteed aan deze verbouwing.
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