
	

	
	
 

Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren 
en belangstellenden, 
	
Dit zomerseizoen lopen er een aantal nieuwe vrijwilligers 
rond die jullie allemaal kennen. Ze zijn namelijk al jaren lid. 

René Smits, Imra, Sabien en Luca gaan de groepen van 18.00 uur bij HBC met hulp 
van Michel begeleiden. Mooi hè? De leden trainen de leden. 
Dat het een mooi resultaat oplevert zag ik laatst bij de roeivereniging ’t Spaarne, 
waar dit al gebeurt. Ik was getuige van de training ‘commando instructies’ voor de 
stuurman. De boot ging als een streep door het water. Vooral door het zelfbedachte 
commando van de stuurman in spé: “Vooruit met de geit”! 
 
 

Van de penningmeester 
 
Het nieuwe buitenseizoen is weer begonnen en natuurlijk 
moet dan ook de halfjaarlijkse contributie worden betaald. 
In de Algemene Ledenvergadering van november 2018 is 
besloten dat de seizoenscontributie vanaf 1 april 2019 
wordt verhoogd van €90 naar €100. LET OP: Voor 
diegenen die binnen de aangegeven termijn betalen geldt 

een korting van €10. 
Op 30 april aanstaande zal ik de contributie automatisch afschrijven van degenen die 
een machtiging daartoe hebben afgegeven. Aangezien deze groep sowieso binnen 
de termijn 'betaalt' is de korting dan automatisch verwerkt. Je hoeft niets te doen 
behalve zorgen voor voldoende saldo op de bankrekening. 



Degenen die geen machtiging hebben afgegeven hebben al een betalingsverzoek 
ontvangen. Betalen leden uit deze groep vóór 30 april 2019 dan mogen ook zij €10 in 
mindering brengen op de contributie. 
 
 
 
Agenda 
 
3 april   Start zomerseizoen 
29 april  Overleg commissies en bestuur 
6 mei   Bestuursvergadering 
6 en 7 juli  NK G-tennis te Hilversum 
20 en 27 juli  Clinics bij HBC 
4 augustus  Zomertoernooi Vogelenzang 
24 augustus  Vrienden van Smash toernooi 
	
	
	
	
	

 
Wie zijn er jarig de komende twee maanden? 
 
Voor alle leden die in april en mei jarig zijn;  
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 
3   april  Bab Bauer    
17 april  Cynthia Albers 

18 april  Daniëlle Krikke 
22 april  Julian de Deugd 
23 april  Manon Kroner 
25 april  Shobana van Deventer  
26 april  Jade Groen 
 
5 mei  Gerben Joustra 
7 mei  Saskia  Duivenvoorden 
14 mei Hilde Vermin    
15 mei Laura Kooijman 
20 mei Jelle Nijssen 
25 mei Tijn  Jacobs 
25 mei Joep Kerkhoff 
26 mei Anja Ramakers 
30 mei Frank Hagebeek 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ik krijg de pen en geef hem door aan………. 
 
 
Ik ben Emilie van Adrichem Boogaert.  
Broertje: Floris. 
Tweelingzusjes: Juliette en Sophie.   Ik ben 

thuis de oudste. 
Mijn ouders :Reynout en Eline  
 
Ik woon  in Heemstede . 
Ik heb Epilepsie maar al 6 jaar lang heb ik geen  Epilepsie 
aanvallen meer.  
Mijn hobby’s: tennis, tekenen, korte video’s maken op Tik 
Tok . 
 

 
 Ik heb een hond: een puppy, een border terriër. Ze 
heet Jackie. 
 
Ik plaats regelmatig foto’s op mijn Insta account. De 
hond heeft ook een Insta account. Er staan in 
middels 30 foto’s op. 
 
 
 
 

Ik zit nu op, Oost Ter Hout. Ik doe sinds 2017 
mee aan tennis toernooien. 
Ik  tennis sinds 2015 bij smash. 
De special olympics was een toffe ervaring. 
 
Ik verbleef 3 dagen in de achterhoek. 
Het was een toffe ervaring. 
Dit jaar hoop ik nog mee te doen aan  
het NK in hilversum. 
 
Mij lijkt het ook leuk om mee te doen  
aan de internationale special olympics  
als ik volwassen ben. 
 
Ik geef de pen door aan … 
Jamie Schutte. 
 
We zaten bij elkaar op school en in de klas  
ik zit nu op een andere school maar we zien elkaar tijdens een tennis toernooi. we 
kennen elkaar sinds 2014. 
We kunnen goed met elkaar opschieten. 
 
 



Weten jullie dat……. 
 
…..de Lions Club  Heemstede Bennebroek € 1.400,00 bij elkaar 
gebridged heeft voor Smash?  
Dank jullie wel! 
 
 
 
 

…..onze vrijwilligers Jan Klinkenberg, Nicky 
Janse, Mok van Stein, Ilse van Deventer en 
Ron Giltay Jansen ons gaan verlaten? Hartelijk 
bedankt voor jullie jarenlange inzet voor 
Smash. 
 

 
…..onze helden: Sabien, Imra, Frank en 
Joshua niet alleen terugkwamen met 
zilveren en gouden medailles, maar dat ze 
hebben genoten van de Spelen. Zo blij dat 
ze deze World Summer Games mee 
hebben mogen maken. Frank was helemaal 
lyrisch over de binnenkomst in het stadion, 
Imra vond het geweldig dat ze tegen 

allemaal verschillende nationaliteiten 
mocht spelen, Sabien was onder de 
indruk van het pretpark, waar ze alle 
attracties heeft ‘ervaren’ en Joshua 
geniet nog steeds na van de clinic 
gegeven door voetballers van 
Manchester City, waar hij aan mee 
mocht doen. 

 
 
 
.…de pannenkoeken er weer ingingen als koek? 
 
 
 
 
 
 

… en onze Young Ones weer met vlag en 
wimpel hun tennisdiploma hebben 
gehaald? 


