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JAARVERSLAG COMMISSIE RECREATIE 2021 
 
Samenstelling commissie 
Rosalien de Graaf (vzt) 
Tine Aerts 
Daisy Alberts 
Hans de Bruijn namens de Bruijnerie.  
Natascha Brugging en Claudia Wittenman zijn tijdens de ALV in juni afgetreden en zijn zij bedankt voor 
hun inzet bij de commissie.  
Wendy Timmerman, Maurice Nelissen, Mike van den Bosch en Erik van Beek draaiden de laatste 
maanden van 2021 al mee in de commissie. Tijdens de ALV in 2022 worden zij voorgedragen als lid van 
de commissie. 
 
Algemeen 
Het was weer een bijzonder jaar. Het eerste halfjaar mocht er vanwege corona nog niets worden 
georganiseerd. Maar eindelijk kwamen er versoepelingen en brak er een betere tijd aan voor de 
evenementen die stonden gepland. 
Tijdens de zomermaanden heeft de commissie succesvolle toernooien georganiseerd. In oktober ging 
zelfs de wintercompetitie in de zaal van start. En als extraatje is Lady’s Night aan de kalender 
toegevoegd op 5 november. Helaas was het daarna weer over en kon het Jan Cop kersttoernooi niet 
worden georganiseerd. Maar we houden de moed erin en hopen in 2022 weer te kunnen vlammen 
met dit toernooi 
 
Hieronder een overzicht van de toernooien die in 2021 zijn georganiseerd door de Commissie 
Recreatie. 
 
Kennismakingszondagen 6 en 13 juni 
Omdat de kennismakingsavond in april niet kon worden gehouden werden de nieuwe leden door Tine 
en Rosalien uitgenodigd voor een onderling toernooitje. De 28 leden die hebben meegedaan kregen 
een goodie-bag cadeau, met dank aan sponsor Huijg Sport. Het toernooi was succesvol en werd 
gewaardeerd door de nieuwe leden. 
 
Only for men toernooi op 2 juli 
Leuk toernooi voor 37 deelnemers georganiseerd door Hans, Tine en Rosalien. Gezellig sfeertje met 
leuke tennispartijtjes, darten en zakken gooien.  
 
Lady’s Day op 4 juli (damesdubbelmiddag) 
Is vanwege te weinig aanmeldingen niet georganiseerd door mannenteam maar onder de naam 
damesdubbelmiddag wel georganiseerd door Tine en Rosalien. Veel nieuwe leden die erg enthousiast 
waren. Totaal 27 deelnemers. 
 
Team Tennistoernooi op 15 augustus 
Altijd populair en door Tine en Daisy georganiseerd voor 10 teams. 
 
50+Bruijnerie toernooi op 27 augustus 
Zoals altijd een groot succes. Dankzij de sponsoring van de Bruijnerie zijn de spelers verwend met een 
kopje koffie, een tompouce en een verrassingstasje vol lekkers. Tussen de middag stond er een 
heerlijke lunch klaar voor alle spelers, zoals altijd weer prima verzorgd door het team van de 
Bruijnerie. Voor 26 koppels georganiseerd door Tine en Rosalien. 
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Lady’s Night op vrijdag 5 november 
Lady’s Day werd Lady’s Night en wat was het een succes.  
Hilarische taferelen speelden zich af in de Bruijnerie dankzij Hans, Maurice, Tom en Mike  
die verkleed als de dames en heren van ABBA de show stalen.  
Naast het spelen van een aantal tenniswedstrijden konden de dames ook hun kunsten vertonen  
met een karaoke optreden. Dankzij de vele sponsors hoefde er geen inschrijfgeld betaald te worden. 
Deze avond is georganiseerd door Ted, Hans, Mike, Maurice en Tom. 
 
Wintercompetitie 2021-2022 
Totaal 170 deelnemers, start 2 oktober, laatste speeldag 26 maart. Vanwege de 
coronacrisis/avondklok zijn op een aantal zaterdagen wedstrijden naar voren geschoven en 8 januari 
kon helemaal niet doorgaan vanwege een lockdown. Op 8 april vond de afsluiting van deze competitie 
plaats. 
 
Tot zover de toernooien die ondanks de ups en downs van de coronacrisis wel georganiseerd konden 
worden en wat wij met veel plezier voor de leden hebben gedaan. 
 
Spelers bedankt voor jullie enthousiasme en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het 
organiseren van deze toernooitjes. Ook de sponsors bedankt die in welke vorm dan ook een bijdrage 
hebben geleverd aan de toernooien.  
 
Namens Commissie Recreatie 
Rosalien de Graaf, voorzitter 
 


