Jaarverslag Recreatiecommissie 2016
Samenstelling Recreatiecommissie (RC):
De recreatiecommissie is dit jaar weer op sterkte en bestaat uit Marlous van de Wilk, Letty
Streur, Renee Geijzendorff, Brigitte Leenheer, Robin van Rijswijk, Kleys en Ruud van Vreeswijk.
Wij zijn blij met de terugkeer van Marlous en Letty en heten Brigitte, Renee, Robin en Kleys
welkom. Ze hebben de commissie weer een positieve boost gegeven. Net als in de voorgaande
jaren verzorgde Wim Peels in 2016 de laddercompetitie. Wim steekt hier veel vrije tijd en
energie in wij zijn hem hier dankbaar voor. De honneurs bij de Husselavonden op de
woensdagen werden waargenomen door Herman van der Meiden. Bedankt hiervoor. Ingrid
Jaape heeft het stokje overgedragen aan de nieuwe instroom. Wij willen Ingrid hartelijk
bedanken voor haar enthousiasme en inzet voor onze commissie.
De Recreatie Commissie heeft dit jaar haar best gedaan om enkele recreatieve tennisactiviteiten
zo goed mogelijk te organiseren en we kunnen met genoegen terugkijken op 2016. Met name
de Dames Dubbeldag was een groot succes, De deelnemende dames brachten allemaal hun
eigen gebakken taarten mee, waarop zij hun creativiteit hadden los gelaten met enkele mooie
kunstwerken als resultaat. De husselavonden op woensdag mocht zich onveranderd verheugen
op een goede belangstelling. We hebben weer veel nieuwe gezichten gezien.
Laddercompetitie 2016
De laddercompetitie is uitgegroeid tot een populaire competitie binnen onze vereniging. In
2016 hebben weer een groot aantal leden aan deze competitie meegedaan en werd met een
druk bezochte slotavond afgesloten die door Wim Peels werd georganiseerd. Je kunt je
aanmelden voor de laddercompetitie op: laddersenioren@tvbarendrecht.nl
Activiteiten in 2016
 Er werden twee buiten en twee binnen toernooien georganiseerd. De ladder competitie
door Wim Peels met een druk bezochte slotavond als afsluiting.
Als laatste willen wij alle deelnemers bedanken voor hun sportieve inzet en in het bijzonder de
mensen die ons op de een of andere manier geholpen hebben bij de uitvoering van onze
activiteiten. Wij hopen jullie allemaal in 2017 weer te zien als deelnemer of toeschouwer bij
onze activiteiten. Wij zullen jullie hierover via de nieuwsbrieven informeren en niet meer via de
mail zoals jullie van ons gewend waren. Houdt deze nieuwsbrieven dus in de gaten.!!!!
De Recreatiecommissie.

