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JAARVERSLAG RECREATIE COMMISSIE 2022  

 

Samengesteld door: Juwita Slatman, Recreatie Commissie 

Datum: 12 maart 2023 

 

De vraag “Wat kunnen we nog meer doen om ervoor te zorgen dat we het clubgevoel 

binnen Westerhout kunnen vergroten”, is de vraag die in 2021 heeft gezorgd voor een mooi 

begin van dit gevoel. Met Flip & Terry nieuw aan het roer van de horeca van Westerhout zag 

ik dan ook een mooie uitdaging om dit in 2022 met het bestuur, de leden van Westerhout 

en een frisse wind in onze horeca in een stijgende lijn door te zetten. Persoonlijk kan ik 

stellen dat dit is gelukt en ondanks onderwerpen waar ik helaas met wat teleurstelling op 

terug ga kijken, ben ik al met al tevreden over het jaar 2022.  

Vrijwilligersmiddag  

Aan het begin van het seizoen hebben verschillende leden zich aangemeld om het park 

klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Waar het hele jaar rond voornamelijk het STAK en 

de parkcommissie zich bezig houdt met het bijhouden van het park is het fijn om te zien dat 

een aantal leden zich aan het begin van het seizoen ook in zetten om er een plezierige 

tennisomgeving van te maken.  

Openingsweekend  

Het weekend van 25 t/m 27 maart 2022 is een weekend waar ik met veel plezier op terug 

kijk. Gedurende het hele weekend was er reuring op park. Zo begon de vrijdagavond met 

een vrijwilligersborrel aansluitend met een openingsfeest voor de leden en werd op zondag 

het openingstoernooi georganiseerd.  

Gravel del Sol  

op zondag 10 juli heeft namens de recreatiecommissie het Gravel del Sol weer met succes 

plaatsgevonden, in eerste instantie gericht op de speelsterktes 7 t/m 9 hebben ook andere 

tennissers aansluiting kunnen vinden op deze dag. De organisatie heeft weer op eigen 

initiatief mooie sponsorprijzen op weten te halen bij lokale ondernemers in Beverwijk. 

Daarmee kunnen we weer terug kijken op een geslaagde dag.  

Notelle Toernooi  

In 2022 heeft ook de eerste editie van het Notelle Toernooi plaatsgevonden. Het toernooi is 

bedoeld om niet tennissers (eventueel in combinatie met een tennisser) te laten zien hoe 

gezellig tennis is. Isa-Beau Krijger & Sanne Bergsma hebben met elkaar het speelschema 

vol kunnen krijgen en Steff van der Zon heeft gezorgd voor de mooie prijzen en extra 

gezelligheid op de club die dag. Het plan is om dit succes in 2023 ook weer voort te zetten.  

Eindejaarstoernooi 

Heeft helaas door het weer, verlate communicatie en weinig respons geen plaats kunnen 

vinden.  

Afsluiting 

Namens de recreatieve tak van het bestuur kan ik zeggen dat we terug kijken op een zeer 



 

Beverwijkse Lawn Tennis Club – Westerhout 

      Tennispark Duinwijck 
Zeestraat 131a 

1942 AM Beverwijk 
info@bltcwesterhout.nl 
www.bltcwesterhout.nl 

 

 

geslaagd seizoen. Ik wil middels deze weg ook de vaste kern van de recreatiecommissie en 

andere vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage dit seizoen en ik hoop dat het komende jaar 

meer leden zich zullen melden om iets te betekenen voor de club zodat we activiteiten die in 

2022 geen doorgang hebben kunnen vinden hopelijk wel kunnen organiseren.  

Op naar een nieuwe seizoen!  

 

 


