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Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
belangstellenden, 
 
Zoals Yolanthe in de vorige nieuwsbrief heeft 
aangekondigd: per 1 december van het vorig jaar heeft ze 
de voorzittershamer overgedragen. 

Vanwege bekende redenen hebben we geen mooi afscheid voor haar en onze 
secretaris Jos kunnen regelen. En dat na 7 jaren van inzet voor SMASH…. 
Dus via deze weg hartelijk bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben 
voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is! En bij de eerste kans die 
zich voordoet zullen we zeker nog een keer een aandacht besteden aan jullie 
verdiensten.  
Gelukkig blijven zowel Yolanthe als Jos aktief als vrijwilligers, want met hen 
erbij is SMASH natuurlijk veel leuker! 
 
In mijn nieuwe rol als voorzitter zal ik proberen om net zo goed als Yolanthe mijn steentje 
bij te dragen aan onze vereniging. 
Ondertussen heeft het bestuur in de nieuwe samenstelling de eerste vergaderingen al 
gehad. De meest belangrijke onderwerpen waren: 

▪ De voorbereiding voor de Special Olympics: er wordt hard gewerkt om voor 
iedereen die zich heeft opgegeven ook de inschrijving te regelen. Daarnaast moeten 
er genoeg begeleiders en buddies zijn natuurlijk. 

▪ Voorbereiding zomer seizoen: weer zorgen dat we voldoende banen hebben en dat 
er weer een goede indeling is van leden en vrijwilligers. Daarnaast  zijn we al 
begonnen met het voorbereiden van de clinics. 

 
En gelukkig hebben we sinds kort weer meer mogelijkheden om van het tennis en van het  
elkaar ontmoeten te genieten. 
Tot binnenkort! 

Coen  
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Wie was er jarig in januari? 
Nog hartelijk gefeliciteerd! 
  

Wesley  Witteman 10 Januari 

Martijn Bruijnes 27 Januari 

Joshua Diseraad 28 Januari 

Casper Akkerman 30 Januari 
 
En wie zijn er jarig de komende twee maanden? 
 
Voor alle leden die in februari en maart jarig zijn;  
alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!   

 

Marc Overwater 22 februari 

Jamie Schutte 24 februari  

Jinte van der Putten 26 februari 

Leendert Albers 27 februari 
 

Imra de wolf 8 maart 

Mary Jane Speller- Schiff 9 maart 

Daniel Hubregtse 11 maart 

Yara Haarsma 28 maart 

Binck Paans 31 maart 

 
 
Van de ledencommissie.  

 
 
Van de ledencommissie 
 
 

Het jaar 2022 is begonnen en de eerste maand is alweer voorbij. 
Wij hopen voor Smash op: 

 
Een jaar met minder corona-regeltjes! 
 
Met meer tennis en veel meer plezier! 
 
Met toernooien en clinics! 
 
Met de Special Olympics in Twente. 
 

We weten niet of dat allemaal gaat lukken, maar laten we het maar gezellig maken met 
elkaar. Geen tennis ???? Dan maar ‘babbelen’ en appen! 
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In november was er een 
bestuurswisseling bij Smash. 
 
Yolanthe en Jos namen afscheid van 
het bestuur. 
 
We maakten met zijn allen een 
prachtige “dankjewel’ Babbel voor 
hen. Zij waren er heel blij mee. 
 

 
Nu hebben we dus een nieuwe voorzitter en secretaris. 
Zij hebben zich voorgesteld in de uitnodiging van de ledenvergadering van  
30 november, dat is alweer even geleden en misschien heb je het niet gelezen.  
Daarom nogmaals: 

Coen van Paassen is 
onze nieuwe voorzitter  
 
Menno Stemmerik is de 
secretaris. 
 
Op de foto zie je hen, 
toen zij hun taak 
overnamen van Jos en 
Yolanthe tijdens het 
Pietenfeestje van de 
groep van 16.00 uur bij  
T-line. 
 
 

Jullie kennen hen natuurlijk wel, ze trainen beiden al enkele jaren bij Smash. 
Wij zijn heel blij dat Coen en Menno onze nieuwe bestuursleden zijn en wensen hen heel 
veel succes met hun nieuwe taken. 
 
 
 

 Ik krijg de pen en geef hem door aan…… 
 
Hallo allemaal, 
Een poosje geleden heb ik een verhaaltje geschreven voor in 
Babbels, omdat ik toen net bij Smash tennis was gekomen. Lucas 

gaf in de nieuwsbrief de pen aan mij, Jinte     en daarom schrijf ik 

nog een keer een verhaaltje maar nu voor in de nieuwsbrief. 
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Ik ben Jinte en ik ben 15 jaar, bijna 16! Mijn hobbies zijn kleuren, 
sprookjes, lezen (Superjuffie en Dolfje weerwolfje), dansen (op liedjes 
van K3), fietsen (op de duofiets en mijn eigen fiets), trampoline 
springen, surfen en schaatsen en natuurlijk tennissen! Ik vind tennis 
super leuk, omdat ik het in de zomer buiten kan doen en in de winter 
binnen in de hal. De tennislessen zijn erg leuk, met allemaal lieve 
tennisjuffen en meesters! We hebben altijd lol  en we maken veel 
grapjes. 
Mijn school heet de "van Voorthuijsenschool " en ik zit samen met 
Israe, Miki en Zeth op school. Ik woon met mijn pappa en mamma in 
Bennebroek. Mijn grote broer Tos en grote zus Jonne wonen niet 

meer thuis, maar ik zie ze nog wel veel en dan doen we leuke dingen. Ik luister graag naar 
muziek en dan vind ik het leuk om te dansen en mee te zingen op de liedjes van K3.  
 
Op de foto lig ik op een surfplank bij het strand.  
Groetje van Jinte  
 
en ik geef de pen door aan ….. mijn vriendin Israe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog even dit. 
De afgelopen tijd hebben we allemaal in de kranten en op de TV kunnen zien dat er helaas 
ongewenst gedrag is vertoond door o.a. artiesten, directeuren, journalisten. 
SMASH wil - en moet - voor alle betrokkenen bij onze vereniging een veilige omgeving 
bieden. 
Het bestuur vindt het daarom belangrijk dat iedereen ervan op de hoogte is dat we binnen 
SMASH al vele jaren een vertrouwenspersoon hebben: Thera van Kouterik. 
Er kan contact met haar worden opgenomen bij (vermoeden van) seksueel ongewenst/ 
grensoverschreidend/ intimiderend gedrag.  
Thera is bereikbaar via email of per telefoon. 

• theravankouterik@gmail.com 
• 06 5129 0653 
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