
                                                                 

      

Beste leden, 

 

Het is alweer enige tijd geleden dat jullie een update hebben ontvangen van het bestuur, maar dat 

betekent niet dat we stil hebben gezeten. Integendeel zelfs! Om iedereen op de hoogte te brengen 

van de laatste ontwikkelingen, de komende activiteiten en het overige nieuws ontvangen jullie deze 

uitgebreide nieuwsbrief. 

 

Recente activiteiten: 

 

• FC Noaber/Quick Padeltoernooi 

In samenwerking met de jeugd van FC Noaber hebben wij een padeltoernooi 

georganiseerd. De jongeren van de Noaber Community volgen maatschappelijke stages 

waarbij zij verenigingen en instellingen ondersteunen. Daarnaast organiseren zij projecten 

ter bevordering van maatschappelijk activiteiten en ontwikkeling. Ben jij in de leeftijd van 

14 t/m 27 jaar en krijg je energie van het inzetten van jouw talenten voor de 

maatschappij? Meld je dan nu aan voor de Noaberdeal en organiseer samen met andere 

vrijwilligers leuke projecten (voor meer informatie: https://www.fcnoaber.nl/noaberdeal/).  

De vrijwilligers van FC Noaber hebben dit succesvolle toernooi opgezet waarbij van maandag t/m 

donderdag verspreid over 8 poules 32 koppels deelnamen. Op de finaledag op zaterdag werd er door 

de beste 8 koppels van beide categorieën gestreden voor de felbegeerde padeltitel. Na deze 

succesvolle eerste editie kijken we uit naar volgend jaar waar hopelijk nog meer koppels aan mee gaan 

doen!  

• Precompetitie tennisavond 

Ter voorbereiding op de tennis najaarscompetitie is er op vrijdag 27 augustus een 

precompetitie toernooi georganiseerd voor de competitieteams. 12 teams bestaande uit 

ongeveer 60 tennissers hebben onderling enkele wedstrijden gespeeld! Naast de sportieve 

prestaties op de tennisbaan moest er uiteraard ook goed getraind worden naast de baan. 

Onder het genot van een heerlijke barbecue en de welverdiende drankjes werd het al snel 

een gezellige avond. Als dit de voortekenen zijn voor de najaarscompetitie dan gaan we 

een gezellige en sportieve najaarscompetitie tegemoet! 

 

Komende activiteiten: 

 

• Najaarscompetitie: 

Aanstaande zondag starten de eerste jeugdteams met de najaarscompetitie. Dit najaar doen er maar 

liefst 12 jeugdteams mee aan de najaarscompetitie. Naast de junioren doen er dit jaar ook 32 

seniorenteams mee verspreid over de dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Met name de 

vrijdagavond met 14 deelnemende teams is volledig bezet! Ook bij de Padel zien we een mooie groei 

in het aantal teams, aan de najaarscompetitie op vrijdagavond gaan 3 padelteams deelnemen. 

• Afsluiting competitie: 

Op zaterdag 30 oktober is de afsluiting van de competitie met een BBQ voor alle leden.  

• Bockbier Tennis & Padeltoernooi 

Begin november staat er een Bockbier padel en tennistoernooi op de planning. Over de exacte datum, 

invulling van de avond en aanmelding ontvangen jullie later meer informatie. 

 

https://www.fcnoaber.nl/noaberdeal/
http://www.quicktennis.nl/
http://www.tenniscentrumoldenzaal.nl/


• Kersttoernooi: 

In de kerstvakantie wordt er een toernooi georganiseerd voor de senioren. Over de exacte datum en 

aanmelding ontvangen jullie later meer informatie. 

 

Bardiensten 

 

De afgelopen nieuwsbrieven hebben we al enkele maanden aandacht besteed aan het ontbreken van 

vrijwilligers. Ondanks de herhaaldelijke oproepen die we hebben gedaan blijft het aantal 

aanmeldingen achter bij het aantal ‘handjes’ dat onze vereniging nodig heeft. Nog steeds rust een 

groot aantal taken op een select groepje vrijwilligers, dit is met name het geval bij de bardiensten. 

Zoals iedereen merkt is de kantine niet elke avond geopend omdat er gewoonweg een tekort is aan 

vrijwilligers. Het huidige systeem waarbij elk seniorlid € 20 betaalt en er voor elke bardienst € 15 wordt 

ontvangen geeft blijkbaar niet genoeg stimulans. Daarom hebben wij besloten om tot de algemene 

ledenvergadering nog een laatste poging te wagen om het huidige systeem te handhaven. Daarom zal 

er de komende periode op woensdag- en donderdagavond een ervaren barmedewerker ingepland 

staan ter ondersteuning voor leden die een bardienst willen draaien maar nog niet eerder een 

bardienst hebben ingevuld. 

 

Mocht de komende periode blijken dat de bardiensten nog steeds niet worden ingevuld dan kunnen 

we tijdens de algemene ledenvergadering besluiten om over te stappen naar een ander systeem. Een 

mogelijkheid kan zijn dat we weer overstappen naar het vorige systeem waarbij elk seniorlid verplicht 

is om tenminste één bardienst in te vullen.  

 

Mocht je vragen hebben over het bovenstaande of weet jij de oplossing voor ons bardienstprobleem 

dan horen wij dat graag via bardienst@quicktennis.nl!  

 

Bardiensten tijdens competitiedagen: 

 

Op dit moment zijn ook veel bardiensten tijdens de competitiedagen nog niet gevuld. Als je 

competitie speelt dan wil je zelf natuurlijk ook dat de bar geopend is… En zo erg is het niet, iedereen is 

altijd blij met je! Daarnaast is het gezellig en ontvang je uiteraard de reguliere vergoeding van € 15.  

Meld je nu aan via de app. Kies onderin het scherm voor “Club” en vervolgens bovenin het 

scherm voor “Diensten”. Je ziet dan meteen de lijst met beschikbare diensten. 

 

Tevens willen we een extra oproep doen aan alle deelnemers aan de competitie om een bardienst op 

zich te nemen op de dag dat je niet speelt. Als bijvoorbeeld de vrijdagavond deelnemers op zaterdag 

een bardienst invullen en vice versa dan is de bar op deze dagen al bezet door genoeg mensen. In 

totaal moeten er circa 75 bardiensten in het weekend gevuld worden met 42 deelnemende teams. 

Oftewel als elk team 2 bardiensten in zou vullen dan zijn alle bardiensten gevuld in het weekend! 

 

Vrijdagavonden senioren: 

18:00 – 19:30: Dit is een korte bardienst om de avond op te starten (koffie klaarzetten, ontvangst 

teams, bijvullen koelingen) 

19:00 – 23:00: De reguliere bardienst duurt tot 23:00, vanaf 23:00 nemen de thuisspelende teams de 

bardienst over. De kantine sluit om 23:59 i.v.m. de geldende coronamaatregelen. 

 

mailto:bardienst@quicktennis.nl


Zaterdagen senioren: 

11:00 – 15:00: Dit is een reguliere bardienst tot 15:00. 

15:00 – 19:00: De reguliere bardienst duurt tot 19:00, vanaf 19:00 nemen de thuisspelende teams de 

bardienst over. De kantine sluit uiterlijk om 23:59 i.v.m. de geldende coronamaatregelen. 

 

  

 

Zondagen jeugd: 

Zoals aangegeven tijdens de informatieavond verwachten wij van de thuisspelende teams dat er per 

shift 2 ouders aanwezig zijn om de bardienst in te vullen.  

08:30 – 12:00: Aanvang half uur voor start van de wedstrijden. 

12:00 – 15:30: Dit is een reguliere bardienst tot circa 15:30. 

 

 
 

Zonder vrijwilligers, geen kantine en geen gezelligheid! Hopelijk zien we elkaar de aankomende weken 

zowel op de baan als voor- en achter de bar!  

 

Algemene ledenvergadering (ALV) 

Het afgelopen jaar hebben we door corona geen algemene ledenvergadering kunnen houden. Met de 

op dit moment geldende maatregelen verwachten wij dat we dit jaar weer een fysieke algemene 

ledenvergadering kunnen organiseren in onze kantine. Uiteraard houden we de coronamaatregelen in 

acht met de organisatie hiervan. Daarom willen we jullie alvast uitnodigen voor de algemene 

ledenvergadering op aanstaande maandag 22 november 2021. Als je de algemene ledenvergadering 

bij wilt wonen dan ontvangen wij graag tijdig je aanmelding via secretaris@quicktennis.nl zodat we het 

aantal aanmeldingen kunnen monitoren. 

De agenda zal ruimschoots voor de vergadering aan jullie verstrekt worden. Input en agendapunten 

kunnen jullie tevens insturen aan secretaris@quicktennis.nl. 

 

Voor zover het actuele nieuws en de aankomende evenementen.  

 

Namens het bestuur van Quick Tennis & Padel 

Ralf Maathuis 
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