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We schrijven juni 2013. De voorjaarscompetitie is op zijn eind, maar 

het voelde als een najaarscompetitie. Hoewel de weergoden ons niet 

gezind waren, staan we er desalniettemin als vereniging in de      

competitie goed voor. We deden mee met zeven teams waarvan twee jeugd 

teams. Wellicht volgend jaar nog meer jeugd teams, want als ik de 

jeugd zie tennissen dan beloofd dat veel goeds voor de toekomst.  

In mijn vorige voorwoord heb ik stil gestaan bij de ontwikkelingen 

van onze vereniging. Zonder zaken te herhalen zal ik dat nu ook weer 

doen. Enerzijds om jullie natuurlijk te informeren en anderzijds om 

het positivisme van onze vereniging over te brengen. Ik zie namelijk 

op vele fronten vooruitgang. Dit is voor een buitenstaander niet     

altijd zichtbaar, maar als ik begin met de banen, dan kan alleen maar 

gezegd worden PERFECT!  Ze liggen er op en top bij.  Dit verhoogd de 

speelvreugde, maar ook de levensduur en dat laatste is mooi mee-

genomen. Laten we wel er met zijn allen ervoor zorgen dit zo te    

houden. Dus na het tennissen wel even vegen( niet als de baan nat 

is). Spreek elkaar hier ook op aan. Denk dan niet daar heb je hem of 

haar weer, maar zeg dan ja je hebt gelijk. Tenslotte zijn we allen 

gebaat bij een lange levensduur van onze baan. 

Financieel doen we het ook goed. Vorig jaar zijn door de vele      

activiteiten en competities meer inkomsten gegenereerd. Dit is ook 

nodig gezien onze plannen, maar toch het wordt ook gerealiseerd.   

Bovendien geeft dit ook mogelijkheden tot andere activiteiten die  

anders nooit gerealiseerd zouden kunnen worden. Denk hierbij aan het 

nieuwe meubilair voor het terras. 

In een aantal jaren is het ledenaantal  gegroeid naar ca 90- 100   

leden. Een mooi aantal maar stabiel is het nog niet. Het streven is 

om ca 130 leden te hebben als stabiele basis voor de toekomst. Dit 

gaat gestaag en is ook geen doel op zich. Dus een oproep aan jullie 

leden, weet je een potentieel lid, laat hem of haar dan kennismaken 

met onze sport en onze vereniging.  

En tenslotte de samenwerking met de kaatsvereniging. Dit gaat goed. 

Hoewel in de laatste ledenvergadering aangegeven is dat de        

voorgestelde investering niet verantwoord is, zijn we nu druk doende 

om met een definitief plan te komen. In dit plan denkt de kaatsvere-

niging goed mee en biedt ook haar know how aan. Er zijn reeds vele 

gesprekken gevoerd en bij de leden van de kaatsvereniging is eveneens 

positief gereageerd op een verdere samenwerking m.b.t. de gehele ac-

commodatie. Kortom we weten elkaar te vinden en zien beide de     

voordelen en hebben er tevens zin in de plannen te verwezenlijken.  

 

 

VOORWOORD VOORWOORD VOORZITTERVOORZITTER  
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Duidelijk is wel dat we het nu moeten doen. Waarom? Omdat langer 

wachten niet kan. Het gebouw is gewoon op. Daarnaast is het een 

voorwaarde van de gemeente dat subsidie voor de accomodatie alleen 

haalbaar wordt geacht indien er zichtbaar wordt samengewerkt. Wel 

moeten we alles uit de  kast halen om het financieel mogelijk te 

maken. Dit zal de komende periode verder uitgewerkt worden. Het 

moge duidelijk zijn dat we veel kunnen besparen indien we vele 

werkzaamheden zelf verrichten. Ook dit wordt in kaart gebracht en 

wellicht wordt een beroep op je kwaliteiten gedaan. Houdt de mail 

en website dan ook in de gaten, want een extra ledenvergadering 

t.b.v. de accommodatie is zeker niet uitgesloten.  

Tenslotte wens ik jullie veel leesplezier en vooral tennisuren toe 

op ons complex. 

Erik Brouwer 

 

 

 

 

Ledenadministratie, inleveren pasfoto! 

Momenteel zijn er veel nieuwe leden welke nu competitie spelen. 

Voor het meedoen aan de competitie zijn pasjes van KNLTB nodig 

welke voorzien moeten zijn van een pasfoto. Meestal wordt hier 

door de tegenpartij niet moeilijk over gedaan maar om problemen in 

de toekomst te voorkomen zou ik een ieder willen vragen die dat 

nog niet heeft gedaan om een pasfoto in te leveren bij mij (Rixt, 

Meseame 14) 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 

Contributie 2013 

Voor een ieder die nog niet de contributie van 2013 heeft overge-

maakt het verzoek om dit z.s.m. in orde te maken. Voor senioren is 

dit € 95 en voor junioren € 25. Bankrek.nr. van de Vierslag is 

2980.53.926, o.v.v. contributie 2013.  

 

VOORWOORD VOORWOORD VOORZITTERVOORZITTER  

VAN VAN DEDE  PENNINGMEESTERPENNINGMEESTER  
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DE DE TRAINERTRAINER  
 

 

Beste tennisvrienden, 

  

Zoals velen van jullie wel weten, geef ik dit jaar, net als 

afgelopen jaar, weer tennisles bij T.V. de Vierslag. 

Voor degenen die mij nog niet kennen, stel ik me nog even kort 

voor. 

Mijn naam is Albert Veen. Ik ben 27 jaar en woonachtig te Dok-

kum. Sinds mijn 6e staat mijn leven al in het teken van sport 

en dan met name tennis en voetbal. Eerst zelf actief spelend en 

later ook coachend vanaf de zijlijn.  

Na eerst diverse jeugdige voetbalteams getraind te hebben, werd 

ik gevraagd om tennislessen te gaan verzorgen. Dit doe ik in-

middels alweer zeven jaar met veel plezier. Zoals ik eerder al 

zei, is dit mijn tweede jaar in Berlikum en ik geef er les met 

veel plezier. T.V. de Vierslag is een club met veel enthousias-

te mensen, die graag een balletje slaan. Bovendien staat ook de 

gezelligheid hoog in het vaandel. Wat me verder opvalt aan de 

club, is dat iedereen leuk met elkaar omgaat. Van jong tot oud 

en beginner tot gevorderde. Ik hoop dat we er samen weer een 

sportief, leerzaam en gezellig jaar van maken. 

Tot ziens op de tennisbanen! 

  

Albert Veen   
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Verslag voorjaarscompetitie dames 5e klasse 

De animo was bij de dames zo groot om mee te doen met de voor-

jaars-competitie waardoor we nu met 10 enthousiaste dames spe-

len. De dames die meedoen zijn Tietsia, Helen, Tea, Trynke, 

Everdina, Elizabeth, Nynke, Boukje, Tiny en Miranda. We hebben 

deze 10 dames verdeelt over 6 wedstrijden zodat een paar 3 keer 

spelen en de rest 2 keer. Op zich gaat het hartstikke goed voor 

de eerste keer! De eerste  (uit) wedstrijd tegen Franeker be-

haalden we 1 punt, de tweede (thuis) wedstrijd tegen Tzummarum 

hadden we 2 punten (mede door iemand die de bal meerdere malen 

rechtstreeks op de tegenstander sloeg). Bij de derde (uit) wed-

strijd behaalden de 2 dreamteams tegen Sneek maar liefst 4 pun-

ten. De  vierde (thuis) wedstrijd tegen Makkum behaalden we 

weer 2 punten en de vijfde (thuis) wedstrijd tegen Scharnegou-

tum hadden we helaas geen punten maar hadden we wel een over-

heerlijk kwarktaart die alles weer goed maakte! De zesde (uit) 

wedstrijd moet nog gespeeld worden tegen Ijlst dus we hopen 

daar nog wat punten te behalen. Al met al een erg leuke compe-

titie gespeeld. 

 

Dames 1 dinsdagavond: Ciska, Ingrid, Annette, Joukje, Anouk en 

Rixt 

Op het moment van schrijven van dit stukje over de belevenissen 

van mijn damesteam zijn er inmiddels 5 wedstrijden gespeeld. 

Tussenstand gedeelde 2e plek tezamen met Bildtse TC, met kant-

tekening dat de nummer 1 (Hallum) een wedstrijd meer heeft ge-

speeld. Dus het gaat goed! 

Op dinsdag 9 april was de aftrap tegen Galefjild, in de regen 

werd er thuis met 3-1 gewonnen. Maar om een of andere reden 

hebben zij zich teruggetrokken uit de competitie en zijn deze 

punten verloren gegaan. 

De week daarop uit tegen Bildtse TC1, altijd lastig om in St. 

Anne te winnen en dat bleek ook deze keer weer. Onder winderige 

omstandigheden werden daar 2 punten verdiend. 

Dag 3, Hallum komt ons bezoeken. Hier blijken een aantal pitti-

ge dames tussen te zitten, het werden zwaar bevochten partijen 

welke uiteindelijk 1-3 in ons nadeel werden beslist,        

helaas. 

COMPETITIE COMPETITIE TENNISTENNIS  
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Na een extra weekje rust zijn we dinsdag 7 mei afgereisd naar 

Oldeholtpade. Het bleek nog een hele klus om op het juiste adres 

te komen maar na een bezoek aan Steenwijk en na een paar duide-

lijke instructies van Ingrid zijn de dames toch aangekomen op het 

juiste adres (2e afslag, niet de derde!) 

Bij aankomst hadden Ingrid, Ciska en Anouk inmiddels “scheurbuik” 

opgelopen. Ik zat al braaf te wachten tot mijn medespelers kwamen 

(toch maar navigatie gebruikt). Na weken van droogte kwam op dat 

moment ook de regen met bakken uit de hemel vallen. Wat moest dit 

nou worden. Oldeholtpade was koploper totdat wij kwamen. Wij had-

den er allemaal veel zin in om dit te veranderen. De combinatie 

Ciska en Ingrid bleek weer succesvol, na verlies in de eerste set 

(tiebreak 7-5) werd toch de eerste wedstrijd in 3 sets gewonnen. 

Ik speelde met mijn oude maatje Anouk en dit bleek ook weer suc-

cesvol, onze eerste wedstrijd werd ook in 3 sets beslist. Dit 

smaakte naar meer en de tweede partijen werden redelijk gemakke-

lijk in 2 sets gewonnen. YEAH helemaal blij gingen wij met 4 pun-

ten op zak weer naar huis.  

De week daarop uit tegen Nomi (Sneek). Ingrid en Ciska wederom 2 

punten. Joukje en Annette speelden voor de tweede keer samen. 

Inmiddels wat aan elkaar gewend pakten zij ook een puntje mee. 1-

3 winst in Snits! 

Met nog 2 wedstrijden te gaan tegen de nummers 6 en 7 heb ik er 

alle vertrouwen in dat we nog meer punten gaan pakken. We gaan 

ervoor! 

De aanvoerder.  

COMPETITIE COMPETITIE TENNISTENNIS  
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PETER DE JAGER SCHILDERSBEDRIJF 

HOFSLEANE 48 9041 AT BERLIKUM (FR)  

06 27388354 Tel/Fax 0518 400883  
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Wist u dat………. 

• Er 12 dames een dames-tennis-weekend hebben gehad in 

Makkum 

• Dat zij van te voren niet wisten waar zij naartoe gin-

gen en zij middels opdrachten hier achter kwamen 

• De dames tijdens de opdrachten in Bolsward in een 

kroeg hebben gezeten 

• Dat Elizabeth bang voor honden is, ook al zijn ze heel 

klein 

• Er in dat weekend niet getennist is 

• Zij konden hier niks aan doen, het heeft de hele tijd 

geregend 

• Alle dames scheurbuik hebben opgelopen 

• Het voor herhaling vatbaar is 

• Anke dat weekend jarig was en dat zij voor haarzelf 

heel hard heeft meegezongen en geklapt 

• Nynke alle talen van de wereld spreekt 

• De tennisdames ook op de trouwerij van René en Helen 

zijn geweest 

• Dat zij het allemaal heel gezellig hebben gehad! 

• Helen in haar huwelijksnacht de wc pot van binnen 

heeft gezien 

• Er in de voorjaarscompetitie weer nieuwe teams meedoen 

• Er dit jaar zijn bijgekomen 2 nieuwe jeugdteams zijn 

en 1 nieuw damesteam 

 

 

•  Onze voorzitter naast tennis ook nog fanatiek 

          Balletje Balletje speler blijkt te zijn. 

      Overigens zonder succes. 

 

 

WIST WIST UU  DATDAT ? ?  
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Mededelingen m.b.t. de ledenadministratie 

We hopen het natuurlijk niet maar mochten er leden zijn die het lidmaatschap willen 
opzeggen dan dient dit voor 1 januari 2014 bij de ledenadministratie te zijn doorgege-
ven. Dit kan telefonisch bij Rixt Bierma 0518-462449 of via tvdevierslag@gmail.com   
Na 1 januari is de volledige contributie verschuldigd. 

Tichelersdyk 28 B                                              

9041 EP  Berltsum                                             

Tel.: 0518-462260 
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1. Leden 

Alleen leden hebben vrij toegang op de banen, met uitzondering van regel 8 en 9. 

 

2. Openingstijden. 

In principe is het park het gehele jaar geopend. 

De banen zijn geopend: 1 april t/m 30 september van 7.00 tot 23.00 uur. 1 oktober    

t/m 31 maart van 8.00 tot 22.00 uur. 

De kantine is zoveel mogelijk geopend. 

 

3. Kleding en schoeisel. 

Tenniskleding en tennisschoenen zijn verplicht tijdens het spelen op de baan. 

 

4. Reserveringsbord. 

Voordat men gaat spelen dient men tenminste twee geldige ledenpassen/voorlopige 

passen, voorzien van een gelijkende pasfoto, dan wel één geldige ledenpas/

voorlopige pas en één introducépas op de gewenste tijd in het reserveringsbord te 

plaatsen. 

Reserveren kan alleen indien men op het park aanwezig is. Van te voren een bepaal-

de tijd reserveren is dus niet toegestaan. Indien beide banen bezet zijn, dient eerst 

baan 1 te worden gereserveerd. 

Er mag alleen worden gespeeld met een persoonlijke ledenpas/voorlopige pas of een 

introducépas. Spelen zonder pas is niet toegestaan. Bij constatering kan verwijdering 

van de baan volgen. Bij verlies van de ledenpas kan tegen betaling van €5,- een ver-

vangend exemplaar worden verkregen. 

 

5. Speeltijd. 

De speeltijd voor recreatietennis staat op het bord aangegeven (maximaal een half 

uur). De speeltijd vangt aan op het hele of het halve uur. Na de speeltijd hebben 

wachtende recht op de baan in volgorde van reserveren of zij die voorrang hebben 

volgens regel 11. 

Leden die lessen hebben gevolgd, mogen niet het halfuur aansluitend 

aan het lesuur reserveren, tenzij de banen na het lesuur nog vrij zijn. 

 

6. spelersaanbod. 

Bij groot spelersaanbod is enkelspel niet toegestaan. 

Geef een ander ook de kans een balletje te slaan.  

 

REGELEMENT TENNISVERENIGING REGELEMENT TENNISVERENIGING   

DEDE VIERSLAG VIERSLAG  
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7. Wisselen. 

Een begonnen spel mag men onderbreken om daarna in een andere samenstelling, 

maar geen nieuwe aanvangstijd, verder te spelen. Laat men extra spelers op de baan 

toe, dan geldt voor de gehele combinatie de aanvangtijd van de eerste spelers van 

die combinatie. Tevens dienen de nieuwe spelers hun ledenpas in het reservering-

bord te plaatsen. 

 

8. Introducés. 

Introducés mogen, indien de banen vrij zijn, tegen betaling van € 3,50 per uur 

(junioren € 1,75) van de banen gebruik maken met inachtneming van de artikelen 4,5 

en 12. 

Men kan maximaal 2 maal als introducé van de banen gebruik maken. De introducé 

dient in het bezit te zijn van een introducépas, die verkrijgbaar is bij mevrouw Rixt 

Bierma, telefoon 0518-462449. 

 

9. Wedstrijden/toernooien. 

Het bestuur en de technische commissie hebben het recht om de banen te reserve-

ren voor door of namens hen toegestane wedstrijden of trainingen en lessen. Zij zul-

len hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen op het publicatiebord. 

Competitie- en toernooibanen mogen pas bespeeld worden na vrijgave door de wed-

strijdleiding. 

 

10. Vegen banen. 

Voor het spelen dienen de banen te worden geveegd, behalve als de banen nat zijn. 

In dat geval mag er niet geveegd worden. Het vegen heeft tot doel het zand goed te 

verdelen over de baan en vuil te verwijderen, waardoor slijtage beperkt wordt. 

 

11. Schooljeugd. 

De basisschool jeugd mag na 7 uur ‘s avonds niet verder spelen als andere leden 

komen om te tennissen. De jeugd mag de begonnen speeltijd niet uitspelen. Zij heb-

ben op woensdagmiddag wel voorrang op wachtende andere leden, doch deze mo-

gen wel de begonnen speeltijd uitspelen. 

 

12. Verlichting. 

In de periode van 1 april tot en met 30 september mag de verlichting tot 22.45 uur 

gebruikt worden. Na 23.00 uur dient men volstrekte rust in acht te nemen. 

In de periode van 1 oktober tot en met 31 maart mag de verlichting tot 22.00 uur ge-

bruikt worden. Van bovengenoemde tijden mag alleen worden afgeweken tijdens 

door de vereniging georganiseerde toernooien. 

De verlichtingsschakelaar zit in de WC (buitenzijde kantine) en kan door iedereen 

bediend worden. Na het uitschakelen van de verlichting dient 20 minuten wachttijd in 

acht genomen te worden alvorens de verlichting opnieuw kan worden ingeschakeld. 

Na de laatste partij dient de verlichting te worden uitgeschakeld. 
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13. Gedrag. 

Wangedrag op of rond de banen kan verwijdering door of namens het bestuur 

(parkbeheer) tot gevolg hebben. Herhaald wangedrag kan leiden tot inneming van de 

ledenpas en/of schorsing. 

Alcoholische dranken op de banen zijn te allen tijden verboden. Glaswerk t.b.v.     

consumpties op de banen is niet toegestaan. 

Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor bestemde plaats gestald te worden. 

 

14. Gebruik oefenkooi. 

Na 20:00 uur mag de oefenkooi niet meer gebruikt worden in verband met mogelijk 

lawaaioverlast. 

 

15. Geschillen. 

Bij geschillen over het baanreglement meldt men dit bij één van de leden van de 

Technische Commissie of het bestuur. Hun uitspraak is bindend en zij zullen, indien 

nodig overleg plegen. 

 

16. Vervallen. 

Hiermee vervallen alle voorgaande baanreglementen.  
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SCHOONMAAKROOSTER KANTINE 2013SCHOONMAAKROOSTER KANTINE 2013  



19 

 

Eerste jeugd regiocompetitie groot succes! 

Afgelopen maart is voor het eerst een competitie opgezet voor de 

jeugdspelers van St. Jabik, Minnertsga, Schatzenburg en Berlikum. In 

de leeftijden van 6 tot en met 17 jaar kon er worden deelgenomen. De 

spelers waren verdeeld over vier categorieën, namelijk Rood 

(miniveld), Oranje (3/4veld), Groen (grootveld, met zachte bal) en 

Geel (normale spelregels). 

Nu we sinds jaren weer een leuk aantal jeugdspelers hebben (circa 

22), is het ook belangrijk om deze spelers eens iets extra’s aan te 

bieden. Zo kunnen ze alvast wennen aan het spelen van “echte” wed-

strijden. En leren de kinderen spelenderwijs de spelregels van het 

tennisspel. Dit is een goede voorbereiding op de KNLTB voorjaarscom-

petitie die in april van start gaat. 

Alle categorieën waren goed bezet, in totaal deden er 60 spelers    

mee. De jeugdspelers konden nu eens hun tennistalent tonen op andere 

tennisparken en tegen nieuwe tegenstanders. De kinderen en ouders  

waren erg enthousiast over deze nieuwe opzet.  
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Helaas zat het weer niet altijd mee, waardoor één speeldag moest worden 

afgelast. Ook de andere dagen was het nog erg koud, maar dat mocht de 

pret niet drukken.Al met al kan over een groot succes worden gesproken. 

En zal het hopelijk een jaarlijks terugkerend evenement voor onze 

jeugdspelers worden!Hieronder volgen nog de eindstanden per categorie, 

de spelers van TV de Vierslag hebben mooie en goede uitslagen behaald!

Eindstanden per categorie: 

Rood:  Gerrit de Vries 

  Mette de Vries, Liesbeth Schuiling 

  Jildert Brouwer (TV de Vierslag) 

Overige deelnemers TV de Vierslag in Rood: 

  Marit Boonstra 

  Anna van der Graaf 

  Niek Stellingwerf 

  Sem Dijkstra 

  Jorn van der Heide 

Oranje: Lennart Miedema (TV de Vierslag)                                    

  Mats Valk          

  Hanne Siegersma 

  Cornelis van Dijk (TV de Vierslag) 

Overige deelnemers TV de Vierslag in Oranje: 

Jorrit Brouwer 

Anne Berga 

Marc van der Heide 

Groen: Sil Bloemhof         

  Jord Adema          

  Rudmer van Erp         

  Robbin Atema 

Wessel Brouwer (TV de Vierslag) 

Geel:  Job Jebbink         

  Esther Broersma         

  Brent Bosker         

  Pelle Wilbers 

Deelnemer TV de Vierslag: 

Klaas Osinga 
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Lennart Miedema (TV de Vierslag)                                    

JEUGDCOMPETITIEJEUGDCOMPETITIE  

Schooltennisproject weer succesvol verlopen. 

Afgelopen maart en april heeft in samenwerking met GO4Sport 

weer het schooltennisproject plaatsgevonden. Groepen 3 t/m 6 

van Lyts Libben en de Fûgelsang hebben drie tennislessen gehad. 

Voor het eerst hebben ook de christelijke en openbare basis-

school van Beetgum/Beetgummermolen aan het project deelgenomen. 

Van deze scholen hebben de groepen 5 t/m 8 ook drie tennisles-

sen gehad. Tijdens de lessen kunnen de kinderen op een leuke 

wijze kennismaken met de tennissport. 

Helaas zat het weer dit jaar niet erg mee, waardoor een aantal 

lessen in de gymzaal moest plaatsvinden in plaats van op het 

tennispark. 

Ook dit jaar heeft Constantin Coman van tennisschool HHTDL weer 

de lessen verzorgd. Het is een hele kunst om circa 25 kinderen 

tegelijkertijd oefeningen te laten doen. Dit lukt Constantin 

goed dankzij zijn positieve en actieve manier van lesgeven. 

Na de laatste tennisles hebben alle kinderen een tennisdiploma 

met informatie van de tennisvereniging ontvangen. Alle scholen 

waren zeer tevreden over het verloop van het project. We hopen 

dan ook dat we volgend jaar weer tennislessen voor de scholen 

mogen verzorgen. 

Hierbij wil ik Gretina Born en Ingrid Runia nog hartelijk    

bedanken voor hun bijdrage. 

 

Aletta Kalma 

Jeugdcommissie 
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ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER  

Zondag 16 juni   Toernooi voor leden 

25-29 juni    Clubkampioenschappen (enkel) 

2-6 juli    Clubkampioenschappen (dubbel) 

Zondag 1 september  Toernooi voor leden 

Vrijdag 13 september  Start bedrijventoernooi 

Zaterdag 2 november  Snerttoernooi 

December    Indoortoernooi 

Hiernaast zullen er ook weer de zogenaamde mannen- en vrouwen-

avonden plaatsvinden. Deze zullen steeds per email worden    

aangekondigd. (opgave niet nodig) 

Toelichting bij clubkampioenschappen:  

Er wordt op meerdere avonden gespeeld. Indien mogelijk 

(afhankelijk van opgave) wordt er een indeling gemaakt op ver-

schillende niveaus. Losse opgave voor dubbelkampioenschappen. 

Commissie stelt dubbels samen! 

TEU DE PELOTETEU DE PELOTE  

Na de geslaagde eerste officiële TEU DE PELOTE wedstrijd van   

2 juni volgt de volgende partij op 

ZONDAG 14 JULI 

Nadere informatie volgt via email en social media. 
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Wat is de club van 50 ? 
De club van 50 bestaat uit deelnemers die jaarlijks € 50,- ter beschikking stellen voor 
zaken die binnen de vereniging voor hun leden verwezenlijkt zouden kunnen worden.  
Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt buiten de begroting van de club gehou-
den en zal onder auspiciën van de penningmeester worden beheerd. 
 
Wie kunnen lid worden van de club van 50? 
Iedereen die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft kan deelnemen aan de club van 50.  
Het is mogelijk om als individueel of als koppel deel te nemen. 
 
Hoe loopt het lidmaatschap van de club van 50? 
Het lidmaatschap loopt vanaf 1 januari t/m 31 december. 
Lidmaatschap beëindigen voor 1 januari. 
 
Hoe worden de leden van de club van 50 geïnformeerd? 
De leden worden via de e-mail op de hoogte gehouden over de gang van zaken. 
Diegene die geen e-mail hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden. 
 
 
Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald? 
Jaarlijks (in juni) zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waar alle deelnemers 
van de club van 50 voor uitgenodigd zullen worden. 
Ruim voor deze bijeenkomst zal aan de deelnemers worden gevraagd om een beste-
dingsdoel aan te geven. Deze doelen zullen dan in kaart gebracht worden en zal er 
een rangschikking plaats vinden van 1 tot 3 van die doelen die het meest worden 
ingediend. 
Op de bijeenkomst zal dan voor deze 3 doelen gestemd worden om zo te bepalen 
welk doel dat jaar uitgevoerd gaat worden. 
Mocht er echter een jaar zijn dat men geen doel kan aangeven, dan zal het jaarbe-
drag blijven staan voor het volgende jaar. 

Hoe word ik lid van de club van 50? 
Je wordt lid door een inschrijfformulier  te downloaden van onze website en hem in te 
vullen en in te leveren bij Jelle Kuperus 

We hopen dat je de vereniging een warm hart toedraagt en op deze manier wilt steu-
nen. 

Alvast bedankt !!! 

Club van 50 
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The Dance Factory 
Hemmemaplein 10 
9041 BZ Berlikum  

NIEUWE WEBSITE VOOR TDF! 
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www.jellekuperus.nl 


