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Het nieuwe jaar.
Allereerst de beste wensen, namens het gehele bestuur, voor jullie allemaal in het nieuwe
jaar. Naast een sportief jaar hoop ik dat iedereen in een goede gezondheid verblijft en
ook privé een succesvol jaar tegemoet gaat.
Het jaar 2014 zal voor ons allen een belangrijk jaar worden waarin er veel gaat
veranderen. Project Panta Rhei 2.0 is niet enkel een verbouwing. De club zelf zal ook
worden verbouwd door de algemene basis van de vereniging te verbeteren. Met name
aan communicatie, sfeer en uitstraling zal komende periode gewerkt worden. Dit
totaalplaatje zal leiden tot ledengroei en een florerende vereniging.
Dit alles kan natuurlijk niet zonder de inzet van alle vrijwilligers. Deze hebben zich ook in
2013 weer fantastisch ingezet. Het bestuur is iedereen erg dankbaar hiervoor.
Om dit alles te realiseren hebben we extra versterking nodig binnen ons bestuur. Larry en
Cecile zijn komend jaar niet herkiesbaar en zullen daarmee aftreden als bestuurslid.
In de laatste maanden van 2013 zijn we er wel in geslaagd om een nieuwe secretaris te
werven. Rob Aspers zal deze taak vervullen en tijdens de volgende ALV dan ook
voorgedragen worden als bestuurslid.
Laten we er samen ook in 2014 een mooi jaar van maken !
Ruud Storcken, Voorzitter
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Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Rob Aspers. Zoals hierboven door Ruud aangegeven
ondersteun ik sinds kort het bestuur in de rol van secretaris. Mijn
roots liggen in de triatlonwereld . Ik ben ruim 10 jaar actief betrokken
geweest bij de Stichting Triatlon Stein. In eerste instantie als
vrijwilliger, later als bestuurslid. Met heel veel plezier en inzet heb ik
meegewerkt aan het organiseren van de jaarlijkse Triatlon van Stein.
Een bestuursfunctie bij Panta Rhei is voor mij dan ook een nieuwe uitdaging en ik ben
van mening dat de vereniging Panta Rhei kan floreren met inzet en enthousiasme van
haar leden en bestuurders.
Ik hoop u graag in de loop van het seizoen te mogen ontmoeten.

Afscheidswoord van de penningmeester.
Beste Leden,
Na 6 jaar actief geweest te zijn geweest in de toernooicommissie, voor het organiseren
van het Panta Rhei toernooi en de senior clubkampioenschappen, waarvan 3 jaar als
toernooileider van het Panta Rhei ben ik in 2009 bestuurslid/penningmeester geworden.
Nu, 5 jaar later, vind ik het tijd om het balletje over te dragen aan een volgende
vrijwillig(st)er.
We staan aan de vooravond van Panta Rhei 2.0: Onder leiding van een nieuwe, super
enthousiaste voorzitter, gaan we de kantine vernieuwen, en gaan we er een bruisend
2014-seizoen van maken.
Wie wil de komende tijd zijn steentje bijdragen in de vorm van penningmeester?
Kandidaten kunnen zich melden bij
Ruud Storcken (voorzitter, tel 0626012321 , voorzitter@tcpantarhei.nl), bij mij (Larry), tel
046-4000607, penningmeester@tcpantarhei.nl ), of bij enig ander bestuurslid.
Larry Hagedoren, Penningmeester TC Panta Rhei

Gezocht: bardienstplanner
De dromen van een vaste kantinebeheerder zijn al lang voorbij!
Het is nu al zeker tien jaar geleden dat de kantine gerund werd door een professionele
uitbater. Leden van de laatste jaren kunnen zich dat niet meer voorstellen, er waren geen
verplichte kantinediensten, geen bevoorrading door vrijwilligers en de kantine altijd open
wanneer dat nodig was. Het bestuur, kon zich helemaal bezighouden met het tennis
gebeuren, dat waren gouden tijden.
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Nu moeten wij de kantine draaiende houden met vrijwilligers, planning,
bevoorrading, onderhoud bardiensten en dat kost van de betrokkenen veel
tijd. Een weg terug is er niet, we kunnen zelfs de inkomsten uit de kantine
niet meer missen! Daarom, jullie begrijpen wel waar ik naar toe wil, zonder de
volle medewerking van de leden lukt het niet.
blz. 3
Vorige jaren heeft Jo Meuffels met hart en ziel de kantineroosters beheerd ( we bedanken
Jo Meuffels nog voor zijn inzet!). Dit jaar zoeken we iemand die zijn taak over wil nemen.
Zijn of haar taak is om samen met mij de planning van de kantinediensten goed te
begeleiden. De inschrijvingen lopen gelukkig via het Jiba systeem, wat ons gelukkig veel
werk uit handen neemt.
Meld je aan bij het bestuur of bij mij, parkbeheer@tcpantarhei.nl
Ik hoor graag wat van je!
Namens het bestuur, Cor Pols.

NIX18: Leeftijdsgrens alcohol naar 18
Het jaar 2014 is begonnen met de nieuwe Drank- en
Horecawet en de verhoging van de leeftijdsgrens voor
alcohol. Voor TC Panta Rhei de kans een extra impuls te
geven aan een verantwoord schenkbeleid in onze
kantine. De kantine moet een veilige plek zijn waar jong
en oud het gezellig hebben.
Alcoholmisbruik past niet in dit beeld. NOC*NSF, de KNLTB vindt het van groot belang dat
er een verantwoord schenkbeleid wordt gevoerd in de sportkantines. De sport neemt
duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar.
Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in
de sportkantine.
Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit de sportvereniging is een thema dat
extra aandacht verdiend.
Het is van belang dat de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar kenbaar gemaakt wordt aan de
bezoekers van onze sportkantine en dat onze barvrijwilligers deze handhaven.
o Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA).
o Tijdens je eigen kantinedienst geen alcohol nuttigen.
o Sticker op het raam als handhavinginstrument voor alcoholleeftijd in sportkantines.
o Bij verstrekking van alcohol aan jongeren zal barvrijwilliger legitimatie vragen.
o Huisregels voor alcohol in kantines.
Met sportieve groet,
De kantinecommissie
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Stand van zaken bouwcommissie.
In het nieuwe jaar voorzien wij jullie graag van een update. Zoals jullie misschien gezien
hebben zijn er nog geen zichtbare werkzaamheden uitgevoerd aan onze kantine. Achter
de schermen wordt er echter hard gewerkt door de bouwcommissie. De gemeente en
sportstichting zijn inmiddels betrokken in onze plannen en ondersteunen ons waar
mogelijk. Gezien de huidige staat van het gebouw en de mankementen die wij in kaart
hebben gebracht hebben we echter een vertraging opgelopen. Een vertraging die
voortvloeit uit diverse onderzoeken en overleggen die nog altijd plaatsvinden.
Als bouwcommissie zijn we van mening dat verbouw en/of aanbouw van onze kantine op
dit moment niet verantwoord is in relatie met de huidige staat van de algehele bouw.
Om deze reden hebben we bewust gekozen om de lopende onderzoeken af te wachten
alvorens we verder kunnen met de daadwerkelijke uitvoering.
Gezien de doorlooptijden verwachten we niet dat de verbouwing gereed zal zijn op 1
april. Echter hopen wij wel dat we jullie snel het gehele resultaat kunnen presenteren.
Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie ons gerust contacteren.
De bouwcommissie; Cor Pols, Dennis Janmaat, Ruud Storcken, Camille Gelissen en Renske
Wagemans

Verslag speculaastoernooi.
Steeds meer enthousiasme bij TC Panta Rhei
leden voor recreatieve toernooien gedurende
het “Winterseizoen”.
Het speculaas toernooi gehouden op zondag 1
december in Carperion was in korte tijd vol
geboekt. Het is prettig om in de periode dat de
leden elkaar weinig zien weer even het racket
vast te houden, en te ervaren hoe plezierig
tennis is. Mensen van onze vereniging te
ontmoeten en daardoor de banden versterken.
Daarom is er voor het a.s. Nonnenvotten-toernooi op zondag 16 februari één baan extra
gereserveerd is, dus wordt er op 5 banen gespeeld.
Cor Pols en Chrit Könings.
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Nonnnenvotten-toernooi: schrijf je in…. Er zijn nog enkele plaatsen vrij
TC Panta Rhei organiseert het Nonnevotten-Toernooi
Zondag 16 februari van 09.00 tot 12.00 uur
op 5 banen in Carperion te Sittard.
Seniorleden kunnen individueel inschrijven voor 10 februari via onze
website: www.tcpantarhei.nl
Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
Deelname is gratis (consumpties in Carperion voor eigen rekening)
Bij 40 aanmeldingen speelt iedere deelnemer 2 maal 45 minuten
Organisatie: Chrit Könings en Cor Pols.
Wij wensen alle leden een sportief en gezond winterseizoen!

Gaat de KNLTB de spelregels wijzigen?
Bij het verstrekken van de informatie voor de voorjaarscompetitie 2014 heeft de KNLTB
aangekondigd om de spelregels op een drietal punten aan te passen. Deze aanpassingen
zouden worden voorgelegd aan de jaarvergadering in december j.l. en daar worden
bekrachtigd. Het doel was om zo de wedstrijdduur te verkorten en zo het
wedstrijdverloop op een competitiedag te bevorderen.
In het kort de voorgestelde aanpassingen van de spelregels met ingang van de
voorjaarscompetitie 2014:
1. Beslissend Punt Systeem/No ad-scoring in dubbels
In ALLE dubbelspelen in ALLE KNLTB wordt bij de stand 40-40 het ‘beslissend punt systeem’
ingevoerd. Het team dat het beslissend punt wint, wint het spel (de game!).
2. Beslissende wedstrijdtiebreak (10-pt) als derde set in dubbels
In ALLE dubbelspelen in ALLE KNLTB competities wordt bij een gelijke stand in sets als derde set
de beslissende wedstrijdtiebreak gespeeld (wie het eerst 10 punten behaalt met 2 punten
verschil). De beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten met 2 punten verschil) komt daarmee dus
in de plaats van de beslissende 3e set.
3. Spelers inzetten bij enkels op basis van rating i.p.v. speelsterkte
In ALLE enkelspelen in ALLE KNLTB competitiesworden spelers/ speelsters indien van toepassing
in volgorde van oplopende actuele rating opgesteld i.p.v. oplopende speelsterkteaanduiding.
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Uitslag Ledenraadsvergadering
Het Bondsbestuur heeft samen met de Ledenraad besloten om te wachten met
invoering van eventuele wijzigingen van het competitiereglement in 2014. Tijdens de
vergadering werd besloten om volgend jaar de mogelijkheden om de competitie
te hervormen te onderzoeken en te benoemen.

Er verandert in 2014 dus niets in de spelregels.
In 2014 wordt er input verzameld van de betrokkenen als onderdeel van het project
‘Tenniscompetitie nieuwe stijl’.
Door middel van een uitvoerige communicatiecampagne zal toelichting worden gegeven bij de
achtergrond en noodzaak van de invoering van ‘no-ad scoring’ en eventuele verdere wijzigingen in
de competitie uitvoering per 2015.

Stand van zaken statuten
Afgelopen jaar heeft het bestuur voorgesteld de statuten te wijzigen. In de benodigde bijzondere
ledenvergaderingen zijn de wijzigingen besproken en zijn de nieuwe statuten aangenomen.
Een belangrijk element is dat jeugdleden dezelfde rechten hebben als seniorleden en volledig
stemrecht hebben. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ouder of een voogd.
Na goedkeuring door de KNLTB zijn de statuten voorgelegd aan de notaris om deze formeel te
laten bekrachtigen, momenteel wordt dit afgerond. De nieuwe statuten in pdf kun je terugvinden
op onze website.

Aankondiging ALV 2014:

vrijdag 14 maart a.s.

Conform de nieuwe statuten zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden in maart en wel op
vrijdag 14 maart a.s. Een uitnodiging inclusief agenda wordt tijdig verstuurd.
Aangezien Cecile Salomons en Larry Hagedoren zich niet meer beschikbaar stellen voor een
nieuwe bestuurstermijn (2 jaren) zoeken wij nieuwe bestuursleden. Eventuele kandidaten kunnen
zich hiervoor melden bij de voorzitter of de bestuursleden. Ook als u personen kent die u geschikt
lijken voor deze functie kunt u deze aan ons kenbaar maken zodat wij die eventueel kunnen
benaderen.

Mijn KNLTB is vernieuwd
Op 7 januari heeft de KNLTB een nieuw kernsysteem (ServIT) en een nieuwe versie van MijnKNLTB
in gebruik genomen. Een nieuw systeem om de verenigingen en leden nog beter van dienst te
kunnen zijn. ‘MijnKNLTB’ ziet er anders uit en de informatie op je persoonlijke pagina is
overzichtelijk, op maat en altijd up-to-date.
Let op: mocht u als MijnKNLTB-gebruiker geen mailing met een nieuw wachtwoord hebben
ontvangen, dan kunt u een wachtwoord aanvragen op de site zelf.
Ga naar www.mijnknltb.nl en klik hier bij 'wachtwoord vergeten'. Doorvoeren van een
wachtwoordwijziging duurt ongeveer vijf minuten. Wacht dus even met uitloggen en opnieuw
inloggen.
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