Interview Henk Stribos
Hoe voelt dat: 40 jaar lid van dezelfde sportvereniging.
Ik heb de start van de club wel meegemaakt, maar officieel lid ben ik volgens mij geworden
in 1982 of 1983 (is wel ongeveer 40 jaar). Het feit dat je 40 jaar lid bent van dezelfde
vereniging is wel een goed teken nl. een teken dat ik mij er altijd thuis heb gevoeld. Ik kan me
dan ook nog levendig voor de geest halen het feest van het 1e lustrum. Daar hebben we het nu
nog wel eens over. Hoe dan ook TC Boshoven is altijd een geweldige club geweest qua sfeer
en de ongedwongen en familiale sfeer is wijd en zijd bekend. Mensen die nu lid worden van
andere verenigingen zeggen vaak “dat had ik eerder moeten weten”.
Waarom koos je destijds voor TC Boshoven.
Dit had 2 redenen. Iedereen in de buurt ging tennissen bij de nieuwe club en het was qua
afstand dichtbij.
Tennis je nog veel? Speel je ook Padel?
Ik tennis gemiddeld zeker 2x per week. Op maandagmorgen en woensdagmorgen. Op
woensdagmorgen zet ik koffie (verzorg de bardienst) en op maandag soms (als vervanger van
Rien van Cuijk). Ik maak het koffiezetapparaat in de keuken schoon, zorg voor blinkende
thermosflessen e.d. Zo doe ik wat hand en spandiensten. Ik Padel niet. Ik heb voorlopig nog
genoeg aan tennis. Ik val ook nog wel eens in op de dinsdagmorgen of de donderdagmorgen.
Heeft het je vaste vriendschappen opgeleverd?
Tennissen heeft mij diverse vaste vriendschappen opgeleverd, zelfs met samen op vakantie
gaan.
Ben je van meer verenigingen lang lid (geweest)
Ja ik ben over het algemeen vrij honkvast. Een aantal jaren lid geweest van de voetbalclub
(Megacles toendertijd), 8 jaar penningmeester van het Rode Kruis afdeling Weert, 53 jaar lid
(en 21 jaar voorzitter) van het kerkelijk zangkoor St. Jozef Keent en toen dat in 2014 ter ziele
ging, lid en inmiddels weer een aantal jaren voorzitter van het St. Martinuskoor in Weert.
Wat is de voornaamste drijfveer geweest voor jou om dit
lidmaatschap 40 jaar aan te houden.
Gewoon de combinatie van lekker tennissen, sfeervolle club en (nu niet meer) latertjes in het
paviljoen op de mannenavond. Bovendien heb ik altijd het gevoel gehad actief te moeten zijn
binnen de club. Ik heb ruim 11 jaar het paviljoen bestierd met inkoop, regelen, bestuurslid
enz. (gedeeltelijk samen met Léon Schreurs). Wij namen dit op ons omdat in die tijd er toch
een dip zat in de club en wij met een nieuwe visie de club nieuw leven in wilden blazen en dat
was aardig gelukt. Ik ben ook 6 (kan ook 9 zijn) jaar voorzitter geweest van de TC Boshoven
en heb als zodanig de ombouw geregeld van gravelbanen naar kunstgras, ik dacht in 1996.
Wij hebben met een aparte commissie zo rond 2012 een nieuwe visie ontwikkeld voor de TC

Boshoven, die o.a. heeft geresulteerd in een verplaatsing en nieuwbouw van het paviljoen van
de westkant naar de oostkant. Het paviljoen stond waar nu de padelbanen staan.
Op dit moment doe ik nog de IVA-administratie. Ik heb van iedereen de certificaten. In de
begintijd van het IVA-gebeuren verzorgde ik de “lessen” voor de leden. De vergunning van
het paviljoen staat ook op mijn naam, omdat ik toen speciaal daarvoor de Verklaring Sociale
Hygiëne heb gehaald.
Hoe zou jij TC Boshoven willen typeren binnen de vele
tennisverenigingen in Weert.
Nu val ik in herhaling, maar de gezelligheid binnen de club en het feit dat nieuwe leden snel
worden opgenomen en erbij horen is algemeen bekend. (Geen kale kak dus).
Aan welk aspect /kenmerk van onze club hecht jij de meeste/veel
waarde
Zie gedeeltelijk de vorige vraag. Ik hecht veel waarde aan een goed beleid, een vaste visie en
het feit dat onze club gelukkig nog veel vrijwilligers heeft die zich op een nuttige manier voor
de club inzetten
Kom je naar het jubileumfeest, waar hoop je op/wat verwacht je,
tijdens dit feest.
Het is wel de bedoeling dat ik naar het jubileumfeest kom. Een club die mij zoveel heeft
gebracht wil ik ook meemaken met dit jubileum.
Heb je, als ervaringsdeskundige, nog tips voor de club.
Niet direct, maar ik denk dat de club op de goede manier aan de weg timmert. Ik heb ook al
aangegeven dat als er iets is, het bestuur altijd op mij kan terugvallen. Ik weet veel van de
club en heb diverse ingangen o.a. bij de gemeente. Ik heb al vaker ondersteund bij Burghard
en Carla, bijvoorbeeld bij het redigeren van brieven.

