
 
 

 
 
Rotterdam, 8 maart 2019 
 
 
Aan : alle leden van Tennisclub TOEG 
Betreft : tomeloze inzet gevraagd! 
 
 
Beste leden, 
 
Goed nieuws! De afgelopen tijd is er veel werk verzet op de club. De banen liggen er weer 
strak bij en ook de rest van het park is klaar voor het nieuwe seizoen. Dank aan alle leden die 
hier letterlijk en figuurlijk de handen voor uit de mouwen hebben gestoken! 
 
Nu is het zaak dat het zo strak blijft allemaal. Er zijn inmiddels meerdere initiatieven op touw 
gezet en die waren hard nodig. De inzet van vrijwilligers blijft broodnodig, ‘the more the 
merrier’. Momenteel wordt te veel werk verricht door te weinig - en veelal dezelfde - 
handen. Dat maakt onze club erg kwetsbaar en dat hebben we met name het laatste jaar 
ondervonden. Op onze oproepen wordt helaas niet massaal gereageerd en dat snappen we 
best, we hebben allemaal een druk bestaan. Maar als er dit jaar niets verandert, komt het 
voortbestaan van onze vereniging daadwerkelijk in gevaar. 
 
Dus hebben we tijdens de algemene ledenvergadering van vorige maand besloten een 
nieuwe actie op te zetten, waarbij alle leden de keuze krijgen. Momenteel geldt de regel dat 
ieder lid eenmaal per jaar kan worden ingedeeld voor een bardienst, met de mogelijkheid 
deze verplichting af te kopen tegen een bedrag van € 35,00. Naast de gezellige bardienst 
willen we het activiteitenaanbod gaan uitbreiden, want er is immers genoeg te doen… er kan 
ook worden gekozen voor inspirerende onderhouds- en tennisactiviteiten! Het is de 
bedoeling dat iedereen zich voor tenminste twee activiteiten beschikbaar stelt; er zal 
maximaal vijf uur per jaar een beroep op de leden kunnen worden gedaan. 
 
Als de tijd ontbreekt, of het om een andere reden niet mogelijk is om zelf te komen helpen, 
geen probleem. Wel jammer natuurlijk, want niets zo gezellig als met z’n allen de schouders 
eronder te zetten voor de club. Maar de keuze om het af te kopen is ook een prima inzet, 
want van die opbrengst kunnen we weer professionele ‘handen’ inhuren voor de 
noodzakelijke werkzaamheden. 
 
We hopen van harte dat we met deze actie weer in wat rustiger vaarwater zullen komen. 
Graag zien we de ingevulde formulieren ‘massaal’ retour! 
 
Met sportieve groet,  
 
Het bestuur 



INZETFORMULIER 
 

Contactgegevens  
 

Naam   : _________________________________________ 
 
E-mailadres  : _________________________________________ 
 
Telefoonnummer : _________________________________________ 
 
 

Afkoop 
 
0 ja, ik betaal € 35,00 
 
0 nee, ik stel me beschikbaar voor activiteiten 
      
 

Activiteiten 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar: 
 
0  Keuken- en bardiensten 
 
0  Onderhoudsactiviteiten (groen, baanonderhoud, technisch onderhoud) 
 
0  Tennisactiviteiten (competities, toernooien, evenementen, label, open dag) 
 
0  Anders, namelijk ________________________________________________________________ 
 

Alle suggesties zijn uiteraard van harte welkom! 
 
Hebt u bijzondere wensen, voorkeur voor dagen, of een andere toelichting, we horen het 
graag. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

U kunt dit formulier deponeren in de brievenbus van de secretaris. Ook kunt u het per e-mail 
opsturen naar secretaris@toeg.nl / penningmeester@toeg.nl, of per post naar: 
Tennisclub TOEG Rotterdam 
T.a.v. Peter Vonk 
Weegbreestraat 14 
3053 JS Rotterdam 
 
Datum: 
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