
 
 

Winterswijk, juli 2020 
 
 
 
Beste contracthouders, 
 
Hierbij een bericht van de Stichting met informatie over komend halseizoen. Verder 
praten we u bij over diverse algemene ontwikkelingen. 
 
Omdat de ontwikkelingen nogal divers zijn, gaan we hier wat uitgebreider op in en is 
deze nieuwsbrief wat langer dan normaal. Wij verzoeken u deze brief door te sturen naar 
uw mede-spelers. 
 
Wijziging bestuurssamenstelling 
Zoals al aangekondigd op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
WTC, heeft Desiree Rootinck besloten haar functie als Penningmeester/Secretaris van de 
Stichting neer te leggen. Vanaf de start van de Stichting c.q. blaashal (1995!) is Desiree 
(bestuurlijk) betrokken geweest bij de Stichting. Dat is wel een hele lange periode  en 
alleen maar heel veel complimenten waard. De Stichting gaat Desiree uiteraard nog in 
gepaste vorm danken voor haar inzet in al die jaren. 
 
Een oproep op diezelfde ALV voor een opvolger voor Desiree heeft helaas niet geleid tot 
sollicitaties. Maar gelukkig heb we Dominique Rootinck (dochter van) bereid gevonden 
om de taken van Desiree over te nemen. @Dominique: welcome on board. En hou er 
vast rekening mee: over 25 jaar mag je afzwaaien :-). 
 
Corona-crisis en afbreken hal 
Binnen de beperkingen die golden (maximaal samenkomen met 30 man, 1,5 meter 
afstand) en de benodigde onontbeerlijke hulp van onze 65+ vrijwilligers die binnen de 
Corona doelgroep vallen, hebben we besloten geen risico te willen lopen en de hal niet af 
te breken.  
 
De hal zal derhalve de volledige zomer blijven staan en vanaf 1 juli zijn de binnenbanen 
ook bespeelbaar vrijgegeven in de KNLTB-app. Dit zal de druk op de buitenbanen 
verminderen. Wij realiseren ons dat het in de hal warm is en wat muffig kan ruiken. De 
OLTC heeft hiervoor de (winter-)circulatiestand omgezet naar de zomerventilatiestand. 
Er wordt nu 7.000 m3 verse buitenlucht de hal in geblazen, waarmee de volledige 
luchtinhoud elke 2 uur ververst wordt. Het is daarmee in onze optiek dan ook corona-
veilig om in de hal te spelen. Hou wel rekening met de 1,5 meter veilige afstand, zeker bij 
de tourniquet! 
 
 
 
 



 
 

Sportcentrum De Tuunte gesloten 
Zoals bekend heeft Sportcentrum De Tuunte heeft haar activiteiten aan de Europalaan 
gestaakt. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal leden op de WTC, alsmede 
aanvragen voor het huren van een baan in de blaashal. 
 
Deze aanvragen willen wij uiteraard zoveel mogelijk invullen, met dien verstande dat er 
niet getornd wordt aan de lopende contracten; u houdt dus uw eigen uur in de blaashal. 
Wel verzoeken, indien u uw uur wilt opzeggen, ons dit voor 25 juli 2020 mee te delen via 
STICHTINGWTC@LIVE.NL. Wellicht kunnen we dat uur dan invullen met ex-Tuunte-
tennissers. 
 
Verbouwing WTC en opbouw hal 
Zover nu bekend zal de revitalisatie WTC (banen en accommodatie) in de zomer 2021 
plaatsvinden. Een nieuwe blaashal is meegenomen in deze plannen en zal gesitueerd 
worden over de banen Gelderlander/Alfa Accountants/Bril-In-Mode + uitbreiding 4e 
baan. Het blijft daarmee de bedoeling een blaashal te kunnen aanbieden over 4 banen. 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 

Met een nieuwe blaashal, voorzien van nieuwe bekabeling en LED-verlichting, 
verwachten wij verlost te zijn van uitval van verlichting. Ook komend seizoen gaan wij 
samen met de installateur proberen uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Uitval 
uitsluiten kunnen wij helaas niet. Bij voorbaat onze oprechte excuses hiervoor! 

 
Tarieven 
Net als voorgaand seizoen zullen ook in seizoen 2020/2021 de tarieven niet verhoogd 
worden. De tarieven blijven daarmee: 
 

Vast contract daguren  tot 18:00 uur  €        380,-  

Vast contract daluren  maandag t/m vrijdag 11:00 tot 13:00 uur  €        310,-  

Vast contract avond- en 
weekenduren 

vanaf 18:00 tot 23:00 uur  €        460,-  

   Losse uren ochtend 09:00 - 11:00 €          16,- 

Losse uren dal 11:00 - 13:00 €          13,- 

Losse uren dag 13:00 - 18:00 €          16,- 

Losse uren avond 18:00 - 23:00 €          20,- 

Losse uren weekend 09:00 - 23:00  €          20,-  
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Credit in verband met niet gespeelde uren seizoen 2019/2020 
Alle contracthouders van seizoen 2019/2020 ontvangen een credit van 2/27e deel over 
het betaalde tarief van vorig seizoen: 
 

Vast contract daguren  tot 18:00 uur € 28,-credit  

Vast contract daluren  maandag t/m vrijdag 11:00 tot 13:00 uur € 23,-credit  

Vast contract avond- en 
weekenduren 

vanaf 18:00 tot 23:00 uur € 34,-credit  

 
De credit wordt tegelijkertijd met de factuur voor komend seizoen naar u verzonden. De 
credit wordt niet separaat naar u overgemaakt, maar kunt u verrekenen bij de betaling 
van de baanhuur voor komend seizoen. Indien u uw gehuurde baan opzegt, zullen wij 
uiteraard wel het betreffende bedrag overmaken. 
 
Zaterdagavond-verhuur & Wintercompetitie 
Wist u dat u de gehele hal op zaterdagavond kunt afhuren voor een tennisactiviteit? Zo 
kunt u een leuke, sportieve avond organiseren met uw vrienden, de buurt, collega's of 
wie dan ook. Ook op horeca-gebied is er dan van alles mogelijk. U kunt zelf eten 
meenemen en achter de bar staan, maar ook alles uitbesteden. Ons om het even. Wenst 
u meer informatie over de mogelijkheden, stuur dan een mail naar horeca@wtctennis.nl. 
Verder wordt er gedurende het halseizoen op verschillende zondagen een Mix-
Wintercompetitie georganiseerd op 2 verschillende niveaus. Zou u interesse hebben om 
hier met een team aan mee te doen, hou dan de WTC-nieuwsbrief en de mededelingen 
in het clubgebouw in de gaten. Info volgt vanzelf zo rond oktober. 
 
Halseizoen/speelschema 2020/2021 
Het halseizoen 2020/2021 zal starten op maandag 14 september 2020 en eindigen op 
zondag 21 maart. Zie bijgevoegd schema voor de speelweken. 
 
Nog een dankwoord 
Ondanks dat de hal niet is afgebroken en ook niet hoeft te worden opgebouwd, wil dat 
nog niet zeggen dat Rudi Gabriel en de 'kluscommissie OLTC' stil zitten. Ook vanuit onze 
kant wederom een dankwoord voor alle inspanningen die altijd geleverd worden om 
zaken met betrekking tot de accommodatie en de blaashal. Hulde! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens het bestuur, 
Koos van Eck, Dominique Rootinck, Meino Janszen & Rob Damkot 
 
Bijlage: speelrooster seizoen 2020/2021  
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    Speeldata     

wk nr speelweek Ma Di Wo Do Vr Za Zo     

38 1 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep 19-sep 20-sep     

39 2 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 26-sep 27-sep     

40 3 28-sep 29-sep 30-sep 1-okt 2-okt 3-okt 4-okt     

41 4 5-okt 6-okt 7-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt     

42 5 12-okt 13-okt 14-okt 15-okt 16-okt 17-okt 18-okt     

43 6 19-okt 20-okt 21-okt 22-okt 23-okt 24-okt 25-okt     

44 7 26-okt 27-okt 28-okt 29-okt 30-okt 31-okt 1-nov     

45 8 2-nov 3-nov 4-nov 5-nov 6-nov 7-nov 8-nov     

46 9 9-nov 10-nov 11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov     

47 10 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov     

48 11 23-nov 24-nov 25-nov 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov     

49 12 30-nov 1-dec 2-dec 3-dec 4-dec 5-dec 6-dec     

50 13 7-dec 8-dec 9-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec     

51 14 14-dec 15-dec 16-dec 17-dec 18-dec 19-dec 20-dec     

52 15 21-dec 22-dec 23-dec 24-dec 25-dec 26-dec 27-dec     

1 16 28-dec 29-dec 30-dec 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan     

2 17 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan 9-jan 10-jan     

3 18 11-jan 12-jan 13-jan 14-jan 15-jan 16-jan 17-jan     

4 19 18-jan 19-jan 20-jan 21-jan 22-jan 23-jan 24-jan     

5 20 25-jan 26-jan 27-jan 28-jan 29-jan 30-jan 31-jan     

6 21 1-feb 2-feb 3-feb 4-feb 5-feb 6-feb 7-feb     

7 22 8-feb 9-feb 10-feb 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb     

8 23 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 21-feb     

9 24 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb     

10 25 1-mrt 2-mrt 3-mrt 4-mrt 5-mrt 6-mrt 7-mrt     

11 26 8-mrt 9-mrt 10-mrt 11-mrt 12-mrt 13-mrt 14-mrt     

12 27 15-mrt 16-mrt 17-mrt 18-mrt 19-mrt 20-mrt 21-mrt     

13 28         26-mrt     26-mrt afbreken hal 

Aantal 
speelweken   

         
27  

         
27  

         
27  

         
27  

         
28  

         
27  

         
27      

                      

Reguliere halhuur = 27 weken                 

 
 
Hou bij het wisselen van de banen rekening met elkaar! 
 


