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Openingswoord ALV 2016 
 

Voorzitter Wim Rohaan 

 

Lieve tennisvriendinnen en vrienden. 

 

Van harte welkom, fijn dat jullie allemaal gekomen zijn naar deze Algemene Leden 

vergadering. Hoe is het Harten jaar 2015 verlopen en wat brengt ons het nieuwe jaar? Ook bij 

onze club hadden we dit jaar te maken met goede en slechte berichten. 

We kregen het afgelopen jaar te maken met het overlijden van Willie Brienen, na een ziekbed 

van een halfjaar is zij op 25 december 2015 op 58 jarige leeftijd overleden.  

Fijn dat een ruim aantal leden van onze club op de crematie en condoleantie aanwezig 

waren. Willie was een plezierige, positieve, enthousiaste  en opgewekte vrouw, ze was pas lid 

geworden van de TC. Lees meer… 
 

Op de foto: overdracht van de voorzittershamer 

 
 

Even voorstellen: Onze nieuwe voorzitter 

 Wim Burger 

 

Na mijn benoeming als voorzitter in de ALV van 15 februari wil ik mij graag aan jullie 

voorstellen. Maar eerst dank ik jullie voor het in mij gestelde vertrouwen. 

 

Tja, en wie ben ik? Ik ben in 1958 geboren in Amsterdam alwaar ik een groot deel van mijn 

leven heb doorgebracht. Ik ben getrouwd geweest met Thea en we hebben samen 2 

dochters. Ze zijn nu 29 (Sandra) en 24 jaar (Melanie) en ik verwacht in september voor de 

eerste keer opa te worden. In Amsterdam heb ik de HAVO, HEAO, een juridische opleiding en 

NMI mediation opleiding afgerond. Lees meer… 

 
 

Oude tennisballen voor Actie4Kids 
 

Piet Noordhuis 

 

In de dameskleedkamer staat een mand waarin u oude tennisballen kunt deponeren. Deze 

worden ingezameld voor Actie4Kids. Zij vullen schoenendozen met schoolspullen, 

toiletartikelen en speelgoed (tennisbal) voor kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 

sloppenwijken. 

 
 

Aanmelden Hartentoernooi 
 

TC 

 

Op 24 april gaat het altijd super gezellige Open Hartentoernooi weer van start, het jaarlijkse 

hoogtepunt van onze tennisclub. 

Aanmelden moet via www.toernooi.nl en je hoeft je niet persé met een partner op te geven, 

dus alleen kan ook. 

http://www.ltcharten.nl/
http://www.ltcharten.nl/openingswoord-alv-2016
http://www.ltcharten.nl/introductie
http://www.actie4kids.nl/
http://www.toernooi.nl/
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Clublid 2015 
 

Tonny Peelen is tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot Clublid voor het jaar 

2015. Tonny, van harte gefeliciteerd met deze terecht verdiende titel voor het vele werk dat je 

voor onze tennisclub hebt verricht! 

 

 

Tossers gevraagd! 
 

Voor met name de dinsdag- en donderdagmiddag en de zondagmorgen worden er tossers 

gevraagd! Het blijkt dat het animo om te gaan tossen wat afneemt en dat is erg jammer, 

zeker voor degenen die van deze gelegenheid graag gebruik maken. U wordt van harte 

uitgenodigd! 

 

 

Nieuwe KNLTB pasjes 
 

De nieuwe KNLTB pasjes voor 2016 zijn weer binnen. Vanaf volgende week (week 8) staan de 

nieuwe pasjes klaar (in een doosje ) op de bar in ons clubgebouw. 

 

 

WIFI in ons clubhuis 
 

Sinds kort is er in ons clubhuis ook WIFI beschikbaar. De toegangscode kunt u krijgen van 

degene die bardienst heeft. 

 

 

Lief & Leed 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben Hetty Overeem en Nancy Jansen zich 

spontaan aangemeld voor de Commissie Lief & Leed.  

 

 

Van de redactie 
 

Zoals u misschien is opgevallen is deze Nieuwsbrief wat betreft de opmaak nogal gewijzigd. 

De brief is wat compacter gemaakt, zo is er o.a. geen inhoudsopgave en geen agenda meer 

en zijn andere minder relevante zaken, die ook op de website zijn te vinden, verwijderd. 

Van wat langere artikelen wordt een gedeelte getoond en kan, wanneer men geïnteresseerd 

is in het vervolg, doorgeklikt worden naar de website waar het complete artikel is te vinden. 

De redactie denkt dat met deze wijzigingen het nieuws sneller onder de aandacht wordt 

gebracht.  

Verder heeft u wellicht ook gemerkt dat de website op een aantal punten is aangepast. Zo 

wordt het belangrijkste clubnieuws nu gelijk op de startpagina getoond. En is er onder het 

menu Archief, een extra menukeuze Historie bij gekomen.  Hier vindt u verhalen over het 

ontstaan van LTC Harten, oude foto’s van vroeger en nog veel meer. Daarnaast heeft de 

layout van de site een opfrisbeurt gekregen. 

Vermeldenswaard is verder dat de website, door een upgrade van het systeem, nu ook op 

tablets en smartphones goed leesbaar is. 

Graag horen wij als redactie van u wat u er van vindt! 

 

 

http://www.ltcharten.nl/
http://www.ltcharten.nl/
http://www.ltcharten.nl/archief-2
http://www.ltcharten.nl/archief-2/historie
mailto:redactie@ltcharten.nl


 

 

 
www.ltcharten.nl redactie nieuwsbrief: riahendriks09@hotmail.com 

PAGINA 3 NIEUWSBRIEF 

LTC HARTEN 

  

Wij danken onze 

adverteerders 

van 

HARTE(N) 

 

JURIDISCH ADVIESBUREAU WESSING 

Mr. P. Wessing BA 

 

Industrieweg 8,  6871 KA  Renkum   

Telefoon 06-44833793 

 

Rechtsgebieden: 

Huurrecht, Arbeidsrecht, Burenrecht, 

Consumentenrecht, Ondernemingsrecht 

 

Sponsors 
 

http://www.ltcharten.nl/
http://www.kotaradja-heelsum.nl/
https://www.eet.nu/doorwerth/hao-yuan
http://www.tupalo.nl/renkum/brugmans-schoenmakerij
http://www.wassingmaat.nl/
http://www.intersportwinners.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/
https://www.plus.nl/
http://www.dragt.nu/
http://www.tennisstorenl.nl/
http://www.vanhaarenenderoo.nl/
http://www.glas.nl
http://www.woudenbergbv.nl/

