
Nieuwsbrief maart 2023 

 
Om de leden meer op de hoogte te houden van alles wat er speelt binnen de vereniging 
hebben we besloten dat het tijd werd voor een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal niet heel 
regelmatig verschijnen alleen als er wat nieuws te melden is. U kunt natuurlijk via Facebook 
en Instagram ook op de hoogte blijven van de allerlaatste nieuwtjes. 

 
Voorjaarscompetitie 2023  
De indeling van de KNLTB Voorjaarscompetitie 2023 is bekend.  
Hieronder de datums van de thuiswedstrijden. De aanvang van de wedstrijden is 19.00 uur. 
Kom gezellig naar de tennisbaan om de spelers aan te moedigen! 
 
Het damesteam: 

7-4- 2023  DE WESTKAAP 1 - TEBO 2 

12-5-2023 DE WESTKAAP 1 -DAUWENDAELE 1 

26-5-2023  DE WESTKAAP 1 - KAPELLE 2 

Het herenteam: 
21-4-2023 DE WESTKAAP 1 - VEERE 1 
9-6-2023 DE WESTKAAP 1 - MLTC 3  

Het mix team: 
14-4-2023 DE WESTKAAP 1 - ’76 WILLEMSTAD 1 
19-5-2023 DE WESTKAAP 1 - VIERHOEVEN 1 

 
 

Zomer tennislessen 
Zowel voor beginners als gevorderden is het mogelijk om bij ons tennisles te nemen. Onze 

tennisleraar is Ferry Sonnemans en hij geeft les in Westkapelle op de vrijdag. Lijkt het je leuk 

om te les te nemen? Onderaan vind je het formulier met gegevens. 

Mogelijkheden voor lidmaatschap 
Vanaf  mei is er ook dit jaar natuurlijk weer een mogelijkheid om een zomerlidmaatschap 
aan te gaan. Probeer de niet-leden in je kennissenkring warm te maken om het eens te 
proberen. Zie op de website https://ltcdewestkaap.nl/contributie/ 

 

https://ltcdewestkaap.nl/contributie/
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Nieuw logo LTC de Westkaap  
Wij hebben aan Wendy Minderhoud gevraagd om een nieuw logo te 

ontwerpen voor de tennis. Hierop heeft ze positief gereageerd. Zodra het 

nieuwe logo klaar is zullen wij dit met jullie delen. 

 
Padel  
Enkele leden hebben aangegeven dat padel een mooie aanvulling zou zijn voor de vereniging 

en het bestuur heeft dit opgepakt. Op dit moment vinden gesprekken plaats met de Sprink 

in Oostkapelle, die recent padelbanen heeft aangelegd, om hun ervaringen te horen. Met 

deze informatie gaan we een plan van aanpak opstellen en een begroting opstellen. Ook 

wordt gekeken naar de plaatsing van de banen en zullen gesprekken opgestart moeten 

worden met de gemeente en andere verenigingen op de Prelaat hierover. In de loop van het 

jaar zal er meer bekend zijn, we houden je op de hoogte! 

Vacature in het bestuur  
Wij zijn op zoek naar een bestuurslid. Lijkt het je wat, maar wil je meer over deze 
bestuursfunctie weten neem dan contact met ons op. Zie https://ltcdewestkaap.nl/bestuur/ 
 
Vrijwilligers voor evenementencommissie  
We kunnen niet zonder jouw hulp. We merken dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe 
vrijwilligers te vinden, maar zonder jouw hulp kunnen we geen toernooien, activiteiten en 
alle andere dingen organiseren die nodig zijn om een bruisende club te blijven. 
We snappen dat je je misschien niet aan een commissie wilt binden, maar slechts enkele 
hand- en spandiensten wilt uitvoeren. Twijfel dan niet en neem contact met ons op. 

 
Agenda 

31 maart: start voorjaarcompetitie 
6 april: bestuursvergadering 

11 en 13 april: tossen (een week van tevoren ontvangen jullie hiervan nog een mail) 
16 april: familie & vrienden toernooi 

Familie / vrienden toernooi 
Zondag 16 april 2023 organiseert tennisvereniging de Westkaap 

een leuk dubbeltoernooi voor iedereen. Op deze dag staat 

gezelligheid voorop! We stellen het park open om iedereen op 

een originele manier kennis te laten maken met tennis. Doe ook 

mee! Leden, kom met familie, vrienden naar dit toernooi. 

Aanvang 13.00 uur. Sluiting rond 16.00 uur met een hapje en drankje. 

Kom ook en meld je aan, en stuur een mail naar voorzitter@ltcdewestkaap.nl  voor 26 maart 

2023 onder vermelding van je naam en telefoonnummer. 

  

https://ltcdewestkaap.nl/bestuur/
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Vitale kern Westkapelle 
(Stukje met dank overgenomen uit de nieuwsbrief van De Noormannen) 
 

Vanuit de gemeente en de provincie willen ze graag het project 'vitale kernen' starten in 
Westkapelle. 

Wat is een vitale kern? 
Een vitale kern is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale 
partijen in een dorpskern/wijk om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te 
laten bewegen en sporten. Samenwerkingen van sportverenigingen en lokale partijen in een 
buurt staan centraal. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, aanbieder, 
vrijwilliger of supporter. Voorzieningen worden zo beter benut, sociale structuur versterkt 
en gezondheidsachterstanden verkleind. Het gaat om krachten bundelen, samenwerken en 
zorgen dat er meer inwoners gaan sporten. 

Wat is het doel van een vitale kern? 
Het doel van een vitale kern is om sportaanbieders te versterken, de gezondheid van 
inwoners te verbeteren, meer mensen te laten sporten/bewegen, een bijdrage te leveren 
aan leefbaarheid en het verbeteren van de bezetting bij (sport)accommodaties. 

Wat wordt er gedaan? 
De gemeente geeft alle inwoners de kans om naar eigen wensen en behoeften te 
sporten/bewegen en dit ook uit te spreken. Sport Zeeland zal de beweegbehoefte bij de 
inwoners van Westkapelle peilen. Er wordt huis aan huis een enquête afgenomen (zowel 
fysiek als online). Daarna wordt de behoefte doorgenomen en gekeken wat de gemeente en 
de sportverenigingen voor de inwoners van Westkapelle op het gebied van sport en 
bewegen zouden kunnen betekenen. 

Doel vanuit de gemeente 
Gemeente Veere wil graag weten wat de beweegbehoefte is van de inwoners en hoe ze aan 
deze behoefte kunnen voldoen. De verwachting is dat met de inzet van Vitale Kernen na 24 
maanden 15% van de inwoners meer is gaan (sport)participeren in het dorp/buurt en 15% 
van de lokale partijen meer gaan (sport)participeren in het dorp/buurt. 
 
Enquête 
Op dit moment wordt hard gewerkt door de gemeente en de sportverenigingen om 
de enquête op te zetten. Wordt dus vervolgd. 



 
 

 

    Inschrijfformulier LTC de Westkaap 
        Zomerlessen 2023         
 
 
NAAM:……………………………..  M/V GEB DATUM:……………………………….. 
 
ADRES:……………………………..   POSTCODE:…………………………………. 
 
WOONPLAATS:……………………   TELEFOONNR:……………………………… 
 
AANTAL SPEELJAREN:…………..   SPEELSTERKTE:……………………………. 
 
E-MAIL ADRES:…………………... 
 
 
Beschikbaar op de volgende dag ( a.u.b zoveel mogelijk beschikbare tijden opgeven) 
 
Vrijdag: van…………………………….. t/m…………………………………….uur. 
 
 
- Andere dag in overleg mogelijk 
 

 Start trainingen in de week van 3 April 
            

Trainingsmogelijkheden: 
 

0 4 personen lesduur 60 minuten 
10 weken     € 100,-  p.p. 

        
0 4 personen lesduur 45 minuten      

10 weken    €  75,- p.p.      
              

0    3 personen lesduur 45 minuten      
10 weken     € 100,-  p.p.  
 

0    2 personen lesduur 30 minuten      
10  weken     € 100,-  p.p.  

 

 Andere mogelijkheid in overleg 
 

      
 

 
              
Dit inschrijfformulier dient voor 30-3-2023 ingevuld verzonden te worden naar 
ferry.sonnemans@kpnmail.nl . Opgeven ook mogelijk door whatsapp-bericht te sturen naar 06-
57568742 
Het weekend voor aanvang van de eerste training ontvang je tijd + data van de trainingen.  
 
 
 
Datum:        Handtekening: 

 

mailto:ferry.sonnemans@kpnmail.nl

