
Jaarverslag TC Senioren 2020 

De TC bestaat vanaf de start van 2020 uit de volgende personen: 

Hans Nooijen, Mirjam van de Ven, Jan van Dijk, Paul Vermeer en Lisan van de Laar 

Helaas is het in 2020, ook vanwege corona, niet gelukt om nieuwe leden aan te trekken 

om vrijwillig bij de TC Senioren aan te sluiten, echter gaan we hier in 2021 wel mee 

verder. 

Mirjam en Hans vervullen ook een taak in het bestuur. Zoals hier boven al aangegeven is 

de TC Senioren altijd op zoek naar nieuwe leden om het bestaande team te versterken!  

De TC Senioren heeft in 2020 vanwege Corona weinig tot geen activiteiten kunnen 

organiseren. Van de originele activiteiten kalender, gepresenteerd tijdens de 

jaarvergadering van 2019, heeft alleen het Peelland toernooi doorgang gevonden.    

Groot Someren: 

Packador was verantwoordelijk voor het organiseren van het welbekende Groot Someren 

toernooi. De opkomst dit jaar was niet zo hoog als andere jaren, dit zal mede te maken 

hebben gehad met Corona. Tijdens dit toernooi hebben alle deelnemers op de diverse 

parken in Someren, Someren-eind, Someren-Heide, Lierop en Heusden getennist. Omdat 

Packador het toernooi nu twee jaar achter elkaar heeft georganiseerd zal in 2021 de 

organisatie doorgegeven worden aan naam club.  

Peelland:  

 

Van 14-09-2020 tot en met 27-09-2020 heeft het jaarlijkse Peelland toernooi 

plaatsgevonden. Dit jaar werd het toernooi gesponsord door SporTed, sportwinkel 

gevestigd in Mierlo. SporTed heeft twee avonden op het tennispark gestaan om 

tennisrackets van deelnemers te bespannen. Als club zijn wij blij dat we in dit roerige 

jaar het Peelland toernooi hebben kunnen organiseren. Met inspanning van enkele club 

leden zijn er maatregelen getroffen om het toernooi Coronaproef plaats te laten vinden. 

Denk hierbij aan afscherming tussen de tafels, een tent en bewegwijzering. Ondanks de 

maatregelen hebben we weer een groot aantal leden van diverse clubs mogen 

verwelkomen om deel te nemen aan ons open toernooi. Ook het weer heeft weer een 

goede bijdragen geleverd aan het succes van het toernooi.  



De kantine heeft wederom een mooie omzet gedraaid, ondanks dat er wederom geen 

thema aan het toernooi verbonden was.  

Dit jaar was Mirjam van de Ven hoofdtoernooileider. Het volgende jaar zal Jan van Dijk 

en Paul Vermeer mee draaien in het toernooi en een cursus volgen tot toernooileider.  

Husseltoernooi:  

 

Van maandag 2 tot en met zondag 11 november 2020 stond het Husseltoernooi op de 

planning. Na dat het toernooi was aangemaakt in toernooiplanner en de inschrijving open 

stond gooide Corona opnieuw roet in het eten. Helaas is door de lockdown het toernooi 

niet plaatsgevonden. De 8ste editie wordt een jaar doorgeschoven naar 2021.  

 Plannen van de TC voor 2021 

▪ Aantrekken nieuwe leden TC – wanneer Corona dit toelaat  

▪ Leden aansporen met ideeën voor (tennis)activiteiten te komen en te begeleiden 

in het organiseren 

▪ Racket wisselen op diverse zondagen in het jaar. Nieuwe leden kennis laten 

maken met de club 

▪ Husseltoernooi plaats te laten vinden 

▪ Deelnemers toernooien verhogen voornamelijk Peelland toernooi en 

Husseltoernooi 
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