
	

	
	
 

Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren 
en belangstellenden, 
	
Iedere woensdag kom ik met een voldaan en blij gevoel van 
de tennisbaan. Het uurtje met onze leden zorgt voor 

verrassingen. Er gebeurt geregeld iets waarvan ik denk: Wow, hoe is het mogelijk”. 
Maar waarom hebben we het dan over beperkingen? Als iemand met autisme ineens 
een glimlach laat zien, of iemand die amper beweegt ineens naar de bal toe loopt, 
dan is dat een vooruitgang. Hoe minimaal ook. Onlangs vertelde een wijs man mij 
een verhaal over mensen met een beperking, alleen sprak hij iedere keer over 
mensen met mogelijkheden, dat klinkt vriendelijk, uitdagend en positief.  
Of zoals Pippi Langkous zei: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan”! 
 
 

Van de penningmeester 
 
We zijn al weer flink op weg in het winterseizoen. Op de 
ALV van 2017 is besloten dat de contributies voor de 
periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018 gelijk zou blijven op 
€ 90 per seizoen. 
Ik wil alle leden en ouders begeleiders hiermee op de 
hoogte stellen dat ik op 30 december aanstaande de 

contributies voor het lopende seizoen zal innen via automatische incasso. Dat wil dus 
zeggen dat ik op 30 december € 90 van de deelnemers aan het wintertennisseizoen 



zal afschrijven. Je hoeft niets anders te doen dan te zorgen voor voldoende saldo op 
de rekening. 
Degenen die geen machtiging hebben afgegeven hebben reeds per mail een factuur 
ontvangen met het verzoek deze voor eind december 2018 te voldoen. 
Bedankt voor jullie medewerking. 
 
 
Agenda 
 
5 december  “Sinterklaas” tennis in de Fablo- en TLine hal 
16 december  Bestuursvergadering 
26 december  geen tennis 
2 januari  geen tennis 
2 januari  vrijwilligers samenzijn T-Line 
12 januari  Wintertoernooi Fablohal 
24 augustus  Vrienden van Smash toernooi 
 

 
Wie zijn er jarig de komende twee maanden? 
 
Voor alle leden die in december en januari jarig zijn;  
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 
 
 

4 december  Olaf van den Eijnde 
8 december  Giorno Eelst 
16 december  Bas van Brero 
18 december  Mandy Huges 
01 januari   Robyn Giesselink 
10 januari   Wesley Witteman 
20 januari   René van Eeken 
27 januari   Martijn Bruijnes 
28 januari   Joshua Diseraad 
30 januari   Casper Akkerman 
 
 

 
Van de ledencommissie. 
 
In ons laatste artikel van 2018, danken wij, namens alle 
leden,  
het bestuur en de vrijwilligers voor de goede zorgen in 2018  
en wensen wij iedereen 

 
gezellige feestdagen en een sportief, gezond en gelukkig 2019 toe. 

 
Op te richten ledenraad. 
Het is nog niet gelukt om een groepje leden te vinden dat ons een of twee keer per 
jaar wil ondersteunen met ideeën of wensen.  



In 2019 blijven we zoeken…. (of meld je gewoon aan! ) 
 
Trots. 
Smashleden zoeken het soms verderop in het land of zelfs 
in het buitenland om te tennissen. Bijvoorbeeld: 
Katrien, Laura en Daniël speelden in Nieuw Vennep.  
Laura en Maarten gingen naar een clinic van Robin Haase in 

Houten. 
René, Luca, Casper, Julian, Marc 
en Joshua hadden een gezellig 
tennisweekend in Assen.  
Sabien, Imra, Frank en Joshua 
gaan in maart 2019 naar Abu 
Dhabi. 
Sommige leden zijn ook lid van 
‘reguliere’ verenigingen.  
Bij de snert- en oliebollen toernooien in de omgeving zijn 
regelmatig Smashleden te vinden.  
We vergeten vast nog iets! We zijn trots op jullie! 
 
Beterschap ! 

Alle leden die door ziekte of blessures langdurig niet kunnen tennissen wensen wij 
sterkte en beterschap ! Hopelijk kunnen jullie snel weer tennissen! 
 
 
 

 
Ik krijg de pen en geef hem door aan…….. 
 
Hallo allemaal!  
Ik ben Sidney Staalsmid en ik ben op 15 
augustus 15 jaar geworden.  
Ik woon in Heemstede met papa, mama en 

mijn zus Lola.  
Ik sport graag en tennis al een paar jaar bij Smash.  
Ook zit ik op hockey in Bloemendaal en zwem ik bij Juf 
Jenny waar wij altijd leuke dingen doen zoals duiken en 
snorkelen.  
Sinds een jaar zit ik ook op gitaarles. Ik wil graag heel goed 
leren spelen, net zo goed als Niall Horan.  
Ik ben een grote fan van Cristiano Ronaldo want ik vind hem 
de beste voetballer die ik ken.  
Ik zit op de Van Voorthuijsenschool in Haarlem, in dezelfde klas als Isa Kröner.  
 
Graag geef ik de pen door aan........Teyler  
 
 
 
 
 



Weten jullie dat 
 
 

 
 
…… André Smit met ingang van afgelopen oktober met 
“pensioen” is gegaan? André hartelijk dank voor de vele jaren 
dat jij je steentje hebt bijgedragen aan Smash. 
 
 
 
 
 
 

 
…… er ook weer nieuwe vrijwilligers zijn? Hebben jullie ze al gezien?  
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