
 
Nieuwsbrief juni 2012 

 

Van het bestuur    

 

Beste Vrienden,  

Het seizoen 2012 is inmiddels 

alweer een eind onderweg. De 

voorjaarscompetitie is alweer 

gespeeld en tennisvereniging 

STB kan weer een aantal teams 

huldigen. Ook vanuit de 

Vrienden willen we deze teams 

natuurlijk feliciteren met deze 

prestaties. We hebben tijdens 

de ALV vernomen dat het met 

de vereniging, financieel 

gezien, de goede kant op gaat. 

De vereniging is hard op weg 

om voor het eerst sinds jaren 

weer zwarte cijfers te schrijven.  

Vrienden van STB zal blijven 

proberen om STB te 

ondersteunen. Hiervoor worden 

activiteiten georganiseerd en 

ben je als Vriend natuurlijk 

verbonden aan onze stichting.  

Hiervoor nogmaals onze 

hartelijke dank. 

 

Namens het bestuur:  

Marcel Dries  

 

 
 

 

 

 

Rommelmarkt 

 

Afgelopen jaar, 2011, hebben we een activiteit gehad tijdens 

Koninginnedag. Er werden ballen geraden. Een leuke en succesvolle 

activiteit. Hier moest natuurlijk een vervolg op komen. Er werd bedacht 

om een rommelmarkt te gaan organiseren. Van tevoren hadden we 

natuurlijk geen enkel idee wat hier het resultaat van zou kunnen zijn. In 

het najaar van 2011 werd reeds begonnen met zaken op poten te zetten. 

Er moesten  natuurlijk voldoende (bruikbare) spullen komen om te 

kunnen verkopen. Via een belactie werden zoveel mogelijk leden van de 

vereniging gebeld. Dit resulteerde in rond de 50 mensen die hier positief 

op reageerden. Bij deze mensen werden de spullen aan huis opgehaald. 

Aangezien tijdens de winterperiode de tenniskantine en kleedkamers 

niet worden gebruikt, werden deze ruimtes vol gezet met de spullen. 

 

Op zaterdag 14 maart, voor aanvang van het tennisseizoen, was 

Tennispark “de Borgen”, de locatie voor de Rommelmarkt. Aanvang 

was 9.00. Tegen alle verwachtingen in verzamelden zich om 8.15 uur de 

eerste bezoekers voor de rommelmarkt. Bij het openen van de hekken 

spoedden de ruim 150 eerste bezoekers zich het park op. De eerste 

anderhalf uur wisten onze verkopers niet waar ze moesten grijpen en 

werd er veel verkocht. Uiteindelijk was de opbrengst (na aftrek van de 

kosten) ruim € 2.000,--. Voldoende om de door STB gewenste 

defibrilator (AED) voor te kunnen aanschaffen.   

 

        
 

Het bestuur van Stichting Vrienden van STB wil graag iedereen 

bedanken die zijn of haar “spullen” beschikbaar heeft gesteld en diegene 

die zijn of haar verkoopkunsten heeft willen vertonen tijdens de 

rommelmarkt. 

 

 



 
 

Rommelmarkt (2) 

 

Zoals reeds eerder vastgesteld, kunnen we de 

rommelmarkt bestempelen als succesvol. Het 

bestuur van de Vrienden van STB wil dan ook 

graag nu alvast aangeven dat we, volgend jaar, 

wederom een rommelmarkt willen organiseren. Heb 

je bruikbare spullen, bewaar dit en laat de Vrienden 

van STB dit volgend jaar weer verkopen 

 

 

 

 

 

 

 

Clubkampioenschappen 2012 

 

Van 9 juli tot en met 15 juli zullen op tennispark 

“de Borgen” de, jaarlijks terugkerende, 

clubkampioenschappen worden gehouden. 

Afgelopen jaar hebben we daar als Vrienden van 

STB een fantastische barbecue georganiseerd. Meer 

dan 100 Vrienden, leden en deelnemers aan de 

kampioenschappen hebben daar aan mee gedaan. 

Ook dit jaar organiseren we tijdens de 

clubkampioenschappen een barbecue voor alle 

Vrienden, leden en deelnemers aan de 

kampioenschappen. Er zal nog meer informatie 

volgen, maar de datum staat al vast. Op zaterdag 14 

juli tussen 17.00 uur en 18.00 uur zal de barbecue 

aangestoken worden. Afgelopen jaar werd de 

barbecue volledig aangeboden door de Vrienden 

van STB. Deze editie vragen we aan iedere 

deelnemer een eigen bijdrage van € 5,00. Kinderen 

doen gratis mee. Deze bijdrage vragen we, omdat 

we de gelden van de Vrienden dan voornamelijk 

aan functionele dingen voor STB kunnen besteden.  

 

Weet je al dat je wil komen? Meld je dan aan via 

mail; info@vriendenvanstb.nl , ga naar de website 

van STB; www.stb-stadskanaal.nl of meld je 

binnenkort aan via het aanmeldformulier in het 

clubgebouw. 

 

 

Jeugdteam STB 

 

Als Vrienden van STB vinden wij het belangrijk dat 

er zich zoveel mogelijk jeugdleden gaan aansluiten 

bij STB. Ook hier geld dat de jeugd een belangrijke 

basis voor de toekomst van de vereniging is. Dit 

heeft ons doen besluiten om het jeugdteam binnen 

onze vereniging, dat deelneemt aan de competitie, 

van een volledig wedstrijdtenue te voorzien. Door 

de coördinator jeugdzaken van STB (Saskia van der 

Stelt) werd zeer op prijs gesteld dat dit initiatief 

door de Vrienden van STB is genomen. Met veel 

trots presenteerde Saskia de in het nieuw gestoken 

jeugd competitiespelers. 

 

  
 

Bankjes 

 

Vanuit de beheercommissie werd het afgelopen jaar 

nog een verzoek tot investering gedaan aan het 

bestuur van Vrienden van STB. De wens vanuit de 

vereniging was om op alle tennisbanen gelijke 

bankjes te plaatsen. Veel bankjes waren 

afgeschreven en andere pasten niet in het totaal 

plaatje. Het bestuur van Vrienden van STB wilde 

wel voorzien in de behoefte, mits het te investeren 

bedrag nagenoeg binnen de opbrengst van de 

rommelmarkt zou blijven. Er was immers ook al 

een defibrilator aangeschaft uit deze opbrengst. 

Vanuit de opbrengst rommelmarkt hebben wij 14 

nieuwe bankjes aangeschaft. Deze staan al een 

tijdje op de tennisbaan. 

 

Vacature 

 

Binnen het bestuur van de Vrienden van STB is een 

vacature ontstaan. Reinoud Roukema heeft 

aangegeven per direct te stoppen met zijn 

bestuurstaken. Reinoud is zelf gestopt met 

tennissen en heeft niet meer de drive en 

betrokkenheid om wel in het bestuur van Vrienden 

van STB te blijven zitten. Reinoud, bedankt voor 

jou inzet de afgelopen jaren. Heb je belangstelling 

om ook mee te denken over activiteiten of acties 

waarbij we STB op meerdere vlakken kunnen 

ondersteunen, meld je dan aan via 

info@vriendenvanstb.nl.    

Wij zijn nog steeds op zoek naar meer en 

nieuwe Vrienden. Ken je nog mensen die 

geen Vriend zijn, meld ze bij ons aan.  

mailto:info@vriendenvanstb.nl
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Dankwoord vanuit het bestuur 

 

Beste vrienden van STB, 

 

Graag wil ik het bestuur van de vrienden van bedanken voor hun inbreng bij onze tennisvereniging. 

Als eerste, het organiseren van een druk bezochte rommelmarkt en alweer een draaiboek voor het volgende jaar! 

Met deze opbrengst is een AED aangeschaft en zijn 14 nieuwe bankjes gekocht voor op de tennisbanen. 

  

Daarnaast wordt er ook goed aan de jeugd gedacht. De jeugd heeft de toekomst en dat is prima ingevuld door het  

sponsoren van onze jeugdtennisteam met een stoer tennisoutfit.  

  

Wij zijn blij met de vrienden van STB ! 

 

Wij zien elkaar dan ook graag op de bbq zaterdagavond 14 juli a.s. tijdens de clubkampioensschappen. 

  

Namens het bestuur STB, 

Gerwin Brüns, 

Voorzitter 

 

        
 

Mededelingen               

 

o We kunnen als Stichting niet zonder goede ideeën en initiatieven. Wij roepen jullie als Vriend dan ook op 

om hier mee te komen. Heb je ideeën stop het in de daarvoor bestemde bussen op de tennisbaan of mail dit 

naar info@vriendenvanstb.nl. Wij kunnen dit dan weer meenemen in onze vergadering. 

 

o De clubkampioenschappen van tennisvereniging STB vinden plaats van 9 tot 15 juli  2012. Je kunt je voor 

verschillende categorieën inschrijven. Doe dit via info@stb-stadskanaal.nl , de website www.stb-

stadskanaal.nl of via de inschrijfformulieren in het clubhuis.  

 

o Van 19 tot 28 augustus vindt het vernieuwde Rabo Tennis Toernooi plaats op sportpark “de Borgen”. 

Aanmelden hiervoor kan ondertussen via www.toernooi.nl.  

 

o Het jaarverslag over 2011 van Stichting Vrienden van STB is ook gereed. Wil je deze inzien, vraag deze dan 

aan per e-mail info@vriendenvanstb.nl of kijk hem in via onze website www.vriendenvanstb.nl.  
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