Jaarverslag 2019 TC Senioren
De TC bestaat vanaf 2019 uit de volgende personen:
Chantal Jacobs, Lisan van de Laar, Hans Nooijen, Mirjam van de Ven, Roel Zeegers en Vera
Goede. Chantal Jacobs, Roel Zeegers en Vera Goede hebben zich teruggetrokken uit de TC.
Daarvoor in de plaats zijn Jan van Dijk en Paul Vermeer de TC komen versterken.
Binnen de TC zijn de een aantal personen in het bezit van een Verenigings Toernooi Leider
(VTL)-diploma. Dit heb je nodig om toernooien te mogen organiseren uit naam van de
KNLTB.
Mirjam, Hans vervullen ook een taak in het bestuur. De TC is altijd op zoek naar nieuwe
leden om het bestaande team te versterken!
De TC Senioren heeft takenlijsten opgesteld voor de leden waarbij alle leden een toernooi of
activiteit als verantwoordelijkheid krijgen.
De TC Senioren heeft in 2019 de volgende activiteiten georganiseerd:

Packadors Pubquizje
8 teams deden mee en het was een geslaagde en gezellige avond.
Clubkampioenschappen:
Helaas vanwege te weinig inschrijvingen is besloten het niet door te laten gaan.
(V)echtparentoernooi:
Vechtparen toernooi zou plaatsvinden in juli, maar vanwege te weinig inschrijvingen heeft
het toernooi niet door kunnen gaan
Peelland Toernooi:
Het Peelland toernooi werd gehouden van 09-09-2019 tot en met 22-09-2019
Naast het tennissen hebben we wederom het systeem gebruikt voor de loterij met
nevensponsoren. Hierbij heeft Sported een grote bijdrage geleverd maar ook de
middenstand in Someren. De nevensponsoren hebben met name voor de loterij kosteloos
prijzen ter beschikking gesteld.
Verantwoording inschrijfgeld ingediend en het resultaat na het toernooi is
€140. De baropbrengst was hoger dan vorig jaar. De ballen waarmee dit toernooi gespeeld
werd, zijn na afloop van het toernooi zoals gewoonlijk naar de trainer gegaan om ze te
gebruiken tijdens zijn lessen.
De 54ste editie was erg succesvol, gezellig en geslaagd.
Ook dit jaar hebben we de social media weer gebruikt om het toernooi aan te kondigen om
zo toch weer meer potentiële deelnemers te kunnen bereiken. Doordat we in juli van start
gegaan zijn met het verplicht dienstdraaien voor de club, hebben we dit jaar minder

problemen gehad met de bezetting van de bardiensten, keukendiensten en tafeldiensten,
maar toch bleven er nog enkele diensten niet ingevuld.
Ook dit jaar veel complimenten gekregen over de gezellige sfeer. Deze was mede te danken
aan de barcommissie. Volgend jaar bieden we wederom alle single en dubbel categorieën
aan.
Groot Someren 2019
Dit jaar was TV Packador aan de beurt om het te organiseren.
Er werd gespeeld in 8 sterktes: Heren Dubbel A, B & C; Dames Dubbel A, B & C en Gemengd
Dubbel A & B. Dit levert weer een mooi en gezellig toernooi op.
Ook in 2020 zal dit door Packador georganiseerd moeten worden.
Husseltoernooi
Dit jaar heeft het Husseltoernooi na vijf succesvolle edities niet plaatsgevonden vanwege te
weinig inschrijvingen (5 stuks)
Plannen voor 2020
•

Pubquiz organiseren

•

Aantrekken nieuwe leden TC

•

Vroeg in het jaar (april) beginnen met reclame maken voor onze (open)toernooien

•

deelnemers toernooien verhogen

•

Takenlijst herzien

•

Opzet van clubkampioenschap herzien om meer deelnemers te verkrijgen
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