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Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en belangstellenden, 

Allereerst wenst het bestuur iedereen een heel mooi, gezond, voorspoedig en sportief 2023 
toe (ook al is het jaar al enkele weken oud…) 

We hopen dat iedereen fijne Kerstdagen heeft gehad en vol energie en enthousisme is om weer te 
gaan tennissen. 
Ondertussen zijn we in het nieuwe jaar weer begonnen met onze lessen na een korte pauze rond 
de feestdagen. En natuurlijk hebben we op 14 januari ons wintertoernooi gespeeld! We hebben er 
erg van genoten: het was leuk om leden en vrijwilligers samen te zien die normaal op bijvoorbeeld 
een andere locatie of op een ander tijdstip spelen.  

In de mooie versie van Babbels hebben jullie meer kunnen lezen.  

 
We zijn ook begonnen met de organisatie van de volgende evenementen voor 2023. Zet alvast in 
je agenda! 

▪ Op 22  juli een clinic voor vrijwilligers  
▪ Op 29 juli de clinic voor alle leden  
▪ In augustus organiseren we weer ons toernooi in Vogelenzang (datum volgt) 

 
En nog even ter herinnering: onze nieuwsbrieven zullen we meer gebruiken voor mededelingen 

van het bestuur. In de Babbels vinden jullie dan alle andere nieuwtjes terug van Natascha en 

Marijke, zoals ook de felicitaties voor de verjaardagen. 
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Naast al het goede nieuws hebben we helaas ook nog een triest bericht gehad. Jullie hebben het 
al via andere communicatie vernomen, maar begin van deze maand bereikte ons het intens 
verdrietige bericht dat onze (ex-)vrijwilliger Louise Worth totaal onverwachts is overleden.  
Het (voorige en huidige) bestuur wenst degenen die haar zeer nabij stonden veel sterkte in de 
verwerking van dit groot verlies. 
 

Coen  

 
  
Feest op ‘ons park’ bij TV HBC 
  
We willen ook even kort stilstaan bij het mooie nieuws bij TV HBC, 
één van de parken waar we in het buitenseizoen spelen. 
Leny en Carlo zijn benoemd tot lid van verdienste van hun 
vereniging. Velen van ons zullen Leny kennen als vrijwilligster en 
we genieten bijvoorbeeld ook bij onze ALV van hun gastvrijheid. 
Gefeliciteerd! 
 
 
Vacatures in het bestuur aan het eind van 2023 
 
We hebben het eind vorig jaar in de Algemene Ledenvergadering (ALV) al aangekondigd: 
Na vele jaren van inzet hebben Nico en Fred aangegeven dat hun tijd in het bestuur van SMASH 
er eind 2023 op zit. Menno (nu secretaris) zal de rol van Nico (technische zaken) overnemen. 
 
Dat betekent dus dat we op zoek zijn naar vervangers voor de posities van penningmeester en 
secretaris.  
Het zou ontzettend mooi zijn als er onder de lezers van dit bulletin geinteresseerden zijn om Nico 
en Fred op te volgen. Hieronder een korte beschrijving van de taken: 
 
▪ Wat doet de penningmeester bij SMASH? 

Je hoeft geen accountant of boekhouder te zijn maar het is wel een functie voor iemand met 
wat gevoel voor cijfers en precisie.  
De tijdsbesteding bedraagt ongeveer een uurtje in de week voor het financiële werk.  
Het bestuur vergadert eens in de 6 tot 8 weken, doorgaans uiterst gezellig en hou rekening 
met drie uur per keer. Na afloop van het boekjaar ben je een aantal uur zoet met het opstellen 
van de jaarrekening en begroting voor het nieuwe jaar en de voorbereidingen op de ALV.  

  

▪ Wat doet de secretaris bij SMASH? 
De secretaris zorgt voor de meeste communicatie vanuit het bestuur en handelt ook 
inkomende post af. Zij/ hij zorgt voor de planning van de officiële vergaderingen en de 
verslaglegging daarvan: de ALV en bestuursvergaderingen.  
Daarnaast zorgt de secretaris voor het aanvragen en het up-to-date houden van de VOG 
(verklaringen omtrent gedrag) van de vrijwilligers.  
In totaal kost dit alles 1 á 2 uur per week. 

 
We zijn op tijd hiermee bezig omdat we graag een goede overdracht willen regelen. 
Als je interesse of aanvullende vragen hebt, trek iemand van het bestuur aan haar/ zijn 
trainingsjack!  

 


