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Algemene Ledenvergadering 19 maart 2018 
We nodigen alle leden graag uit voor de Algemene Leden Vergadering van 2018 en wel op  

 

Maandagavond 19 maart, vanaf 20.00 uur op het clubhuis. 

 

Wees erbij, want we hebben een primeur: na de (korte) vergadering testen wij ieders kennis van tennis en in het 

bijzonder van TVS in een heuse pubquiz met presentator Stefan van Hezewijk!  

Vorm een team en ding mee naar de (nog geheime….) eerste prijs!  

Maar voordat we aan de quiz beginnen, willen we jullie vragen actief mee te doen aan de ALV. 2018 wordt een jaar 

met nieuw elan, een jaar waarin we met z’n allen aan de slag gaan om onze club nog mooier, gezelliger en vooral 

ook bekender te maken. Het hoe, wie, wat, waar en waarom komt aan de orde tijdens de presentatie van het jaar-

plan 2018. Laat je horen en vertel wat je belangrijk vindt, deel je eigen briljante ideeën en laat weten wat jij zou 

willen doen: structureel of gewoon een keertje, denk- of doewerk: het maakt niet uit, als je het maar laat weten.  

Waar je ook voor komt: voor de ALV of stiekem alleen voor de pubquiz, of beter natuurlijk voor allebei: we spreken 

elkaar 19 maart! 

Van de redactie 

Voor u ligt de weer een Info, met daarin de stukken 

voor de komende Algemene Leden Vergadering. 

Maar deze Info is méér dan een periodiek. Het is, net 

als vorig jaar, de enige editie voor het hele jaar en bevat 

allerlei nuttige informatie, die te pas zal komen in de 

loop van het tennisseizoen 2018.  

Zo vindt u hier de evenementenkalender, de indeling 

van de competities, nuttige adressen en nu ook de com-

plete ledenlijst van onze vereniging. (handig als je het 

telefoonnummer van je tennismaatje nodig hebt) 

Daarmee wordt deze uitgave meer een almanak. Een 

van de betere plekken om hem te bewaren is dan ook 

wellicht ook uw tennistas! 

De illustraties in dit blad zijn foto’s uit het eerste 15 jaar 

van onze vereniging: de aanleg en opening van het park 

in de vroege jaren ’80 en de bouw en opening van ons 

huidige clubhuis. Degenen die al lid waren in die perio-

de vinden zichzelf wellicht op deze foto’s terug. We 

kunnen slechts een klein deel van deze foto’s hier laten 

zien. Het complete fotoboek zal binnenkort beschikbaar 

zijn op onze website. 

Ik wens u tot slot veel speelplezier dit seizoen. 

Eddo Neuteboom  
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Uitnodiging en agenda 
 

Beste leden van Tennisvereniging Schaarsbergen, 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 19 maart a.s. 

vanaf 20.00 uur in het clubhuis TVS.  

Als tijdens de vergadering blijkt dat er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor het nemen van be-

sluiten, wordt de vergadering gesloten. Aansluitend zal een 2e vergadering plaatsvinden, waarvoor u eveneens bent 

uitgenodigd.  

  

Agenda ALV TVS d.d 19 maart 2018: 

1. Opening  

2. Notulen ALV van 20 maart 2017   

3. Mededelingen  

4. Jaarverslag 2017  

5. Jaarrekening 2017  

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie  

7. Begroting 2018  

8. Vaststelling contributie 2018  

9. Aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden. 

10. Jaarplan 2018  

11. 11. Rondvraag  

12. 12. Sluiting van het formele deel van de vergadering   

  

De financiële stukken, jaarrekening 2016 en begroting 2016, worden niet in dit blad gepubliceerd. Leden kunnen 

deze desgewenst aangevragen bij de penningmeester, door een email te sturen naar: aart.schrevel@wur.nl. Ook 

kunnen de stukken tijdens de vergadering worden ingezien.  

Na het officiële deel is er een feestelijk deel, te verzorgen door Stefan. Wij proberen de agenda in één uur te be-

handelen zodat er genoeg tijd overblijft om op een ontspannen wijze naast een nuttige er ook een leuke avond van 

te maken.  

  

Namens het bestuur  

  

Paul Linnartz, secretaris  

mailto:Aart.schrevel@wur.nl
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Opening en mededeling wisseling voorzitterschap 

Wim opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 30 leden aanwezig, volgens onze statuten te weinig 

voor een ALV. Wim sluit de vergadering. Wim opent de geagendeerde tweede ALV. Voor deze vergadering is geen 

quorum vereist. 

Wim licht toe, dat hij de vergadering voorzit. Rafiq legt aan de vergadering uit, dat hij teruggetreden is als voor-

zitter. Hij heeft onvoldoende aandacht kunnen geven aan het voorzitterschap en heeft onlangs in een bestuursver-

gadering aangegeven terug te treden. In die vergadering is Wim bereid gevonden om voor de lopende zittingsperio-

de (van 1 jaar) het voorzitterschap op zich te nemen. De voorzitter wordt door de ALV benoemd cq. gekozen. Wij 

hopen als bestuur bij de volgende ALV een of meerdere kandidaten gevonden te hebben. 

Wim bedankt Rafiq voor de afgelopen twee jaar waarin hij als voorzitter is opgetreden.  

Notulen ALV TVS dd 14 maart 2016 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  

Overige mededelingen 

Er zijn geen verdere mededelingen 

Jaarverslag 2016 

Over het jaarverslag zijn geen vragen en geen opmerkingen.  

Jaarrekening 2016 

Aart Schrevel ligt de jaarrekening toe. Begroting en realisatie stemmen in grote lijnen overeen. Er was een duidelijk 

tegenvaller: een aantal rekeningen van het waterschap zijn recent ontvangen. Met terugwerkende kracht moeten 

we een aantal heffingen betalen. Een meevaller was de OZB (we hebben met succes bezwaar kunnen maken tegen 

de hoogte van de vastgestelde waarde) en de afvalheffing.  

Klaas is kritisch over begroting versus realisatie: is er beduidend minder toegevoegd aan de reservering, dan wat er 

begroot was: Begroot bijna 4500 euro, realiteit: iets meer dan 2100 euro, minder dan de helft. En voor komend jaar 

is er slechts 1200 euro begroot. 

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017 
Datum vergadering: 20 maart 2017, van 20.00 uur tot circa 22.15 , clubhuis TVS 

Genodigden Alle leden TVSchaarsbergen 

Aanwezig Geer van der Heijden-Potiek, Ries van Dijk, Herman Boesveld, Klaas Altena, Wil-
lem Rosier, Han Soons, Ruud Schwartz, Eddo Neuteboom, Willem Kampscheur, 
Hilde Bongers, Ton de Vries, Ger Gubbels, Bert Smedema, Harrie Geerdink, Ste-
fan van Hezewijk, Annet van Dijk, Francis Groenwold, Monique van Schip, Na-
tasja Kaptein-Boekema, Annemieke Molster, Connie van Till, Sietske Adema, Pie-
ter-Jan Stallen, Thomas van der Heijden, Jaap den Hartog 
  
Wim Bongers (voorzitter), Aart Schevel, Rafiq Ritzen, Ria Weise-Beekman en Paul 
Linnartz(verslag). 
  
Harold de Vries aanwezig als vertegenwoordiger van zijn kinderen (Harold is zelf 
geen lid, zijn kinderen wel). 
  

Verhinderd met kennisgeving   

Status Door bestuur goedgekeurd op donderdag 13 april 2017 
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Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

Stefan en Willem Rosier zijn dit jaar 14 februari als kascommissie bij Aart langs geweest. In het kort is hun conclusie 

dat het ledental terugloopt, de kantine goed draait en de reserveringen in ieder geval toenemen. Zij komen met 

een duidelijke aanbeveling: pas de contributie iets aan, zodat er een geleidelijke verhoging mogelijk is. Dat voor-

komt dat er ‘straks’ een inhaalslag te maken is. Deze aanbeveling wordt in een volgend punt tijdens de ALV verder 

besproken.  

De nieuwe kascommissie wordt ingesteld: Stefan en Willem Kampscheur.  

De penningmeester c.q. het bestuur wordt door de vergadering gedechargeerd.  

Begroting 2017 

Aart begint uit de uitleg, dat TVS er als vereniging financieel goed voor staat. Er zijn weinig vaste lasten, de banen 

zijn fantastisch en er is waarschijnlijk niet snel een grote investering nodig, om dat zo te houden, we hebben geld 

op de bank en we zijn goed verzekerd. Maar: het ledenaantal blijft teruglopen en dus komt er minder contributie 

binnen. In de vergadering legt hij een aantal scenario’s voor, waarbij de kosten in kaart worden gebracht waarbij 

rekening wordt gehouden met een verdere afname van het aantal leden. Afhankelijk van de verhoging van de kos-

ten, houden we dat toch nog jaren vol, uiteraard interend op de reserves.  

Ries pleit ervoor dat we er alles aan moeten doen, om de terugval van het aantal leden te stoppen. Hoe groot je 

reserves ook zijn, elke vereniging gaat ter ziele als je gaat interen op reserves. Klaas geeft aan, dat van het geld op 

de bank ook een deel naar de vervanging van de verlichting zal moeten gaan.  

Er is kritiek op het bestuur: we hebben nu nog maar 165 leden, er is nihil euro uitgegeven aan ledenwerving. Dat 

moet anders. Ria legt uit, dat het bestuur weldegelijk probeert de terugloop van het ledenaantal te keren, maar dat 

dit helaas niet het gewenste effect heeft. Ook de KNLTB geeft aan, dat beperking van terugloop, dus ledenbehoud, 

de focus moet zijn, groeien zit er gewoon nu niet in.  

We willen vooral inzetten op kwaliteit. De samenwerking met TVH geeft mogelijkheden, vooral op het terrein van 

de gezamenlijke toernooien. Dat werkt, maar het zijn kleine beetjes.  

Natasja: House of Tennis, het bedrijf dat de tennislessen op TVH organiseert, wil heel graag hier op TVS aan de slag. 

Dat draagt zeker bij aan ‘reuring’, maar krijg je hierdoor ook meer leden? Klaas: ondanks de volledige openstelling 

voor TVH, wordt er slechts heel beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij ons te tennissen. Aart stelt 

voor om het bestuur aan te vullen met iemand, die zich heel specifiek gaat richten op ledenwerving. Dat lijkt geen 

slecht idee, maar wie gaat dat doen? We blijven als bestuur open voor suggesties en zullen ook zelf beleid proberen 

te ontwikkelen. 

De begroting 2017 wordt ongewijzigd goedgekeurd.   

Vaststelling contributie 2017 

Het (bestuurs)voorstel was om de contributie niet te verhogen. Het bestuur is echter wel gevoelig voor het advies 

van de kascommissie. Er wordt in de vergadering over gesproken en de conclusie is, dat de ALV akkoord gaat met 

een verhoging van circa 2% (de inflatie), waardoor de contributie basis stijgt van 164 naar 167,50 euro per jaar voor 

senioren.  

Aftreden huidige en benoeming nieuwe bestuursleden:  

Aart heeft de termijn van 3 jaar erop zitten en is verkiesbaar voor een vervolgtermijn. Er zijn geen andere kandida-

ten: Aart blijft penningmeester. Wim benadrukt, dat hij waarnemend voorzitter zal zijn voor de periode tot de vol-

gende ALV.  
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Jaarplan 2017 o.a. Samenwerking met TV de Hoogkamp 

Er is slechts een kleine groep mensen, die daadwerkelijk van de mogelijkheid gebruik maken om bij de ‘andere’ ver-

eniging te spelen. We schatten dat er gemiddeld 4 Hoogkampers per week op onze banen spelen. Echt heel weinig. 

We willen de proef doorzetten. Wellicht moet het nog groeien, ook tennissers hebben waarschijnlijk tijd nodig, om 

de mogelijkheden te ontdekken. TVH lijkt ook weinig in TVS geïnteresseerd.  

De vergadering gaar akkoord met het (ongewijzigd) doorzetten van de proef voor het komende seizoen.  

Ledenbehoud en samenwerking met TVH zijn benoemd als speerpunten. Klaas: Dat klinkt mooi, maar wat levert dat 

ons op? En waar gaat het naar toe? Vandaag een speerpunt, morgen een fusie?  Ria en Wim benadrukken: nu nog 

niet. We zetten 100% in op samenwerking maar niet op samensmelting. 

Wim geeft aan, hoe er in een gemeentelijke werkgroep wordt nagedacht over tennis in Arnhem Noord-West. TVS 

was in die werkgroep actief. TVH trok zich terug. Annemieke an Natasja zijn wel verbaasd: zij praten wel met TVH, 

ook over samenwerking, als een soort projectgroep, maar zij waren zich niet ervan bewust, dat er ook een traject 

met de gemeente liep/loopt. De projectgroep dacht enig mandaat te hebben, omdat van beide clubs de voorzitters 

aanwezig waren in de projectgroep. We zullen dit verder moeten gaan stroomlijnen. Het beleid van het bestuur 

staat in ieder geval in het Jaarplan.  

Jetty vraagt aan de ALV of wij het facebook account nog actief gaan gebruiken. Dat roept in de vergadering vragen 

op over de privacy instellingen. Niet iedereen is akkoord met gebruik van foto’s en namen op het vrije internet. La-

ten we voorzichtig zijn. Paul roept alle leden die enig bezwaar maken tegen openbaarheid van gegevens op om dat 

goed in de gaten te houden en er op tijd bij het bestuur over aan de bel te trekken als we op een of andere manier 

te ver hierin gaan.  

Ook op de website kunnen privacygevoelig zaken spelen. Graag ieders aandacht.  

Ton geeft aan, dat de banen wel klaar zullen zijn voor 1 April. Dat lijkt dus dit jaar weer prima te lukken. Met dank 

aan alle vrijwilligers. 

Willem geeft nog aan, dat de toernooiorganisatoren ook maar goed moeten aangeven, wat zij in de bar willen heb-

ben. Soms gaat de inkoop beetje mis. We moeten er overleg over plegen, dat verminderd kans op problemen.  

Rondvraag 

Annemiek: Hoe gaat het nu met trainingen. Ria: Er zijn heel weinig aanmeldingen. Er waren er minder dan 5 en Pim 

kon er maar 2 ook daadwerkelijk invullen. Conclusie is dat Pim ons er maar een beetje bij doet. Zijn club is meer de 

Groene Kamer. Ria heeft Pim hierop aangesproken. Annemieke dringt erop aan, dat we misschien gaan uitkijken 

naar een echte clubtrainer. Iemand die ook leden aantrekt. Dat zou dan eventueel samen met TVH kunnen. Mis-

schien afscheid van Pim?  

Harold de Vries: Ik ben geen lid, mijn kinderen wel. Ik wil aan de ALV iets uitleggen over Padel. Harold wil een 

Padelclub beginnen (op Valkenhuizen) en heeft voor de financiering een samenwerking (en borgstelling!) van een 

KNLTB gebonden club nodig. Dit is geen rondvraag item. Afgesproken wordt dat Harold zijn vraag aan het bestuur 

voorlegt.  

Sluiting 

Wim sluit de vergadering rond half elf. 
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Jaarverslag 2017 

Inleiding 

In het jaarplan 2017 formuleerden wij een aantal speerpunten: Ledenbehoud en samenwerking met de tennis-

verenigingen van de Hoogkamp (TVH). Wat gebeurde daar in het afgelopen jaar mee? 

Het aantal leden van onze vereniging neemt al jaren af. 2017 was in dat opzicht zeker geen uitzondering. Veel 

sporters sluiten zich tegenwoordig niet meer bij een sportclub aan. Met meer vrijheid en minder verplichtin-

gen, sporten ze, zelf tijd en wijze bepalend. Ze waren er wel: die losse tennisspelers. We probeerden ze te strik-

ken lid te worden. Nog niet met veel succes, maar het is en blijft een duidelijke doelgroep. We namen ook actie 

om onze tennisclub onder de aandacht te brengen van het vakantieoord Droomparken en bij Defensie. Deze ac-

ties beoogden niet meteen het aantal leden te verhogen maar waren gericht op het verwerven van extra inkom-

sten door het gebruik van onze prachtige banen, vooral overdag, te verhogen. In 2017 waren de effecten nog niet 

merkbaar; het is een wat langere termijn zaak.  

 Het bestuur vroeg Annemieke Molster om te helpen. Zij vergaarde een groep leden om zich heen om mee te 

denken over: Hoe behouden we onze huidige leden en hoe komen we aan nieuwe. Uit een aantal bijeenkomsten 

met die groep kwam een hele lijst actiepunten, sommige snel te realiseren en andere zaken die we op termijn 

zullen aanpakken. Zie het jaarplan 2018.   

 De samenwerking met de Hoogkamp stabiliseerde in 2017.  Wij gaven duidelijk aan, niet naar een fusie te stre-

ven. Wij continueerden het ingezette beleid gericht op het behalen van voordeel voor beide verenigingen: Geza-

menlijke competitieteams (een mix team en een damesteam) en over en weer deelname aan de georganiseerde 

toernooien. We zagen enkele TVH leden op onze toss verschijnen en iedereen kon zien dat er regelmatig leden 

van TVH bij ons een balletje sloegen, dankbaar gebruik makend van de verlichting en de uitstekende gravelbanen. 

Ook zagen we onze leden tijdens de winterdagen overdag gebruik maken van de banen van TVH. Het bleef bij 

geringe aantallen en het stoorde, dat er weinig echte integratie (ook na de wedstrijd) plaatsvond.  

Wij maakten afgelopen jaar voor het eerst afspraken met de trainers van TVH: tegen betaling gebruikten zij onze 

banen voor de lessen van TVH leden. We beperkten dit tot de avonden, dat er minder gebruik van gemaakt 

wordt: maandag, woensdag en donderdag.  

Door onduidelijke communicatie strandde de visieontwikkeling tennisfaciliteiten Arnhem-Noordwest, waarmee 

het overleg tussen de gemeente en de verenigingen het afgelopen jaar heel beperkt geweest. 

Secretarieel 

Ons ledental loopt al jaren terug. In 2015 hadden we nog 181 leden, in 2016 nog 166 in 2017 nog 160 en zojuist 

een telling gedaan: 142. In 2017 beëindigden maar liefst 20 mensen hun lidmaatschap konden we slechts 2 nieu-

we leden bijschrijven. Leden zegden vooral op omdat ze te weinig aan tennis toekomen, vaak vanwege 

(langdurige) blessures en of een teruglopende conditie.  

Als u dit leest, grote kans dat u tussen de 55 en 65 bent. Zie het grafiekje van de leeftijdsopbouw. Gemiddelde 

leeftijd is inmiddels net geen 60. Onze jongste leden zijn 15 en 16 jaar en dat je nooit te oud bent om te tennissen 

bewijst ons oudste spelende lid die nu net 89 is geworden.  

Speel-
sterkte Aantal Perc 

2 2 1% 

3 2 1% 

4 1 1% 

5 3 2% 

6 7 5% 

7 21 15% 

8 106 75% 
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En we zijn er toch vooral om gezellig een potje te tennissen: Ruim 75% van de leden heeft een ranking (enkelspel) 

van 8. Maar we hebben dus ook twee leden, die sterkte 2 hebben. 

In 2017 verscheen slechts een enkele versie van de Info waarin we vooral iedereen wilden informeren over de ALV 

en ons activiteitenprogramma. Ondanks dat we stopten met vier uitgaves per jaar, zijn gelukkig een aantal adver-

teerders ons trouw gebleven. Wij danken hen hiervoor. Bekijk de advertenties eens en weet dat zij onze club steu-

nen.  

Stefan van Hezewijk onderhield in 2017 de website. Hier vindt u informatie over de club en de evenementen. We 

streven ernaar de informatie actueel te houden. Immers deze is een visitekaartje voor TVS. Wilt u helpen om de 

website bij te houden of uit te breiden? Heeft u wetenswaardigheden die op de site vermeld kunnen worden? Laat 

het Stefan weten. Foto’s, verslagen, bespiegelingen, het is allemaal welkom.   

De communicatie per nieuwsbrief bleek gaande het jaar iets aan effectiviteit in te boeten. Uit de ‘klick’-statistieken 

bleek, dat lang niet iedereen de moeite nam om de nieuwsbrief te lezen. Dit was de voornaamste manier om ieder-

een op de hoogte te houden van onze activiteiten en die van enkele verenigingen in de buurt. We weten natuurlijk 

wel, dat we zeker niet de enige ‘brief’ zijn, die in uw inbox verschijnt.  

Facilitair 

Omdat Ton aangaf op termijn een stapje terug te willen gaan doen, is dit jaar het baanonderhoud c.a. uitgevoerd 

door het driemanschap Eddo Neuteboom, Ruud Schwartz en Ton de Vries, onder aanvoering van laatstgenoemde. 

Zeker niet zonder succes: Dit jaar lagen de banen er wederom prachtig bij. Daar waar een bal gemist werd, lag dat 

zeker niet aan de baan. Het driemanschap werd ondersteund door een veel grotere groep kerels en meiden die de 

banen gereed maakte, de banen bespeelbaar hield en het groen verzorgde. Dank aan deze hier niet bij namen ge-

noemde (maar we kennen ze wel) lijntrekkers, vegers, kruiers, walsers, slepers, schoffelaars, snoeiers, maaiers, wie-

ders etc.   

We vernieuwden de winddoeken en plaatsen hiermee onze huidige sponsoren weer in beter daglicht. We werden 

overspoeld met reclames en aanbiedingen over het energiezuinig maken van de verlichting door middel van het 

plaatsen van LED-verlichting. Er komt natuurlijk wel een moment dat we daaraan toe zijn. Maar voorlopig zijn onze 

huidige lampen nog prima en is het niet zinvol om nu al op LED over te stappen. De kosten daarvan zijn fors en wel-

licht dat op termijn de kwaliteit van deze verlichting zich ook nog laat verbeteren. Dus op dit gebied nog even 

wachten. Op de baan moesten wel een aantal potten van de sproei installatie worden vernieuwd. De verwachting is 

dat ook de andere binnen afzienbare tijd volgen. We moesten constateren, dat in 2017 aanzienlijk meer water 

werd verbruikt: een goede zomer zeker.   

De barvoorraad werd op peil gehouden door Kris Snelder met support van Marijke Mulder en Willem Kampschreur, 

terwijl Ries van Dijk het wijnassortiment regelde. Dit jaar wel last gehad van muizen: "schoonheid" in de keuken 

is een aandachtspunt.  En dan nog de bardiensten: velen hebben hieraan hun steentje bijgedragen geïnspireerd 

door Wilma de Neeff.  

Met dank voor de inzet van al deze vrijwilligers kunnen we terugkijken op een geweldig jaar 2017.   

De penningen van TVS in 2017 

Dit jaar voor het eerst hebben we het jaar afgesloten met een klein verlies. Dat heeft natuurlijk alles te maken met 

het teruglopen van het aantal leden. Maar we hadden ook een tegenvaller, zoals het probleem met de drukker Edi-

too, waar we een doorlopend contract mee blijken te hebben. Wij worden daarom gedwongen 4 termijnbetalingen 

over te maken, terwijl wij gerekend hadden op de kosten van slechts 1 uitgave van het verenigingsblad. Ook blijken 

de kosten van water plotseling aanzienlijk hoger te zijn en hebben we nog niet goed zicht op de waterschapsbelas-

ting. Die hadden ons jaren vergeten, zoals vorig jaar gemeld, en komen sindsdien met rekeningen van achterstallige 

kosten. Zouden deze tegenvallers er niet geweest zijn, dan hadden wij het jaar positief kunnen afsluiten.  
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Tennisactiviteiten 

Veel leden deden enthousiast mee aan de vele eendaags-toernooien die TVS georganiseerde. We zagen dikwijls 

mensen van buiten bij deze activiteiten. Inschrijving voor menig toernooi stond open voor kennissen, vrienden, fa-

milie- en oud-leden. 

Wat opviel is dat de aankleding van de toernooien goed verzorgd wordt: Denk aan gezonde lunches, borreltafel 

met de meest uiteenlopende hapjes, barbecue en muziek. Tijdens de meeste toernooien wordt getracht zoveel mo-

gelijk leden op niveau te laten tennissen. Van menig toernooi werden foto’s gemaakt, zie onze website. Kortom: 

vele mensen zetten zich in om 2017 te maken tot een sportief en gezellig jaar. Complimenten voor de organisato-

ren.  

De ‘mannen-ladder-competitie’ draaide op volle toeren; de ‘dames-ladder’, in samenwerking met de Hoogkamp, 

was minder actief. Eveneens zien we dat leden steeds meer het initiatief namen om clubjes te vormen waardoor de 

speelfrequentie toeneemt. De Schaarsbergencup ging afgelopen jaar niet door wegens te weinig aanmeldingen. We 

besloten 2018 de aanpak te wijzigen. Bewaar deze info goed! Immers hierin staan de data van de toernooien.  

Eveneens worden in de toernooikalender de activiteiten van TV Hoogkamp vermeld die ook voor onze leden toe-

gankelijk zijn. 

Het aantal leden dat afgelopen jaar van Brand tennisles kreeg, was gering. Om beter inzicht te krijgen in de vraag 

naar tennislessen is er een enquête gehouden onder de leden. Hieruit bleek o.a. dat onze leden niet zozeer kiezen 

voor een serie van tien of twintig lessen, maar vooral willen inzetten op kortdurende activiteiten, bijvoorbeeld in de 

vorm van clinics. Ook gaven sommige mensen aan geen trainingspartners te kunnen vinden of zich niet te willen 

vastleggen op een vaste dag. In 2018 willen we in overleg met Pim Brand gaan kijken op welke manier we aan deze 

wensen tegemoet kunnen komen.  
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Contributie en Staffel 2018 
Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie vast te stellen conform onderstaande tabel. 

Met een contributie van €171,85 betalen seniorleden een gemiddeld bedrag voor een vol jaar tennisplezier. An-

dere verenigingen in en nabij Arnhem berekenen of meer of iets minder. Tennis Vereniging Hoogkamp, waar wij 

mee samenwerken, bracht zijn seniorleden vorig jaar €175 in rekening.  

Verkiezing bestuur 2018 

Het bestuur wordt door de ALV gekozen, elk lid in principe voor een termijn van drie jaar. Na het aftreden van 

Rafiq Ritzen in 2017 heeft Wim Bongers het voorzitterschap tijdelijk opgenomen. Wim beëindigt zijn termijn als 

bestuurslid facilitair en heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een verlenging.  

Ria’s termijn als bestuurslid ‘Tennisactiviteiten’ zit er op. Zij heeft aangegeven om nog maximaal één jaar door te 

willen gaan, ook om te voorkomen, dat er een te grote wisseling ineens plaats gaat vinden. Wij gaan dus ook op 

zoek naar een vervanger. Mocht u interesse hebben, laat het Ria dan zo snel mogelijk weten.    

Annemieke Molster ondersteunt het bestuur vanaf zomer 2017 met acties voor ledenwerving. Tijdens de ALV 

stellen wij voor haar officieel te benoemen als bestuurslid met focus ledenwerving.  

Voor het voorzitterschap en voor de positie ‘facilitair’ hebben wij kandidaten gevonden.  

Aart Schrevel is vorig jaar aan zijn tweede termijn als penningmeester begonnen en gaat hiermee door. Paul Lin-

nartz is kandidaat voor een tweede termijn als secretaris.  

Het bestuur stelt de ALV voor om Charles van der Horst te benoemen tot voorzitter en Carlo Knuppe is kandidaat 

voor de functie ‘Facilitair’. Andere kandidaten, ook voor de functie van Ria, Annemieke of die van Paul, kunnen 

zich tot op de ALV beschikbaar stellen tot het moment dat de bestuurswisseling op de agenda staat. Dit kan ook 

schriftelijk per secretariaat@tvschaarsbergen.nl, tot de dag voorafgaande aan de ALV. Bij meerdere kandidaten 

voor dezelfde positie volgt een stemming. 

  Contributie Inschrijfgeld 

      

Senior (geboren vóór 1 januari 2001) 170,85 22,50 

Lidmaatschap ingaande op of na:     

1 mei 165,75 22,50 

1 juni 140,25 22,50 

15 juni 119,85 22,50 

1 juli 99,45 22,50 

15 juli 84,15 22,50 

1 aug 76,50 22,50 

1 sept 32,50 22,50 

1 okt 0,00 22,50 

      

Senior (student voltijdse opleiding) 96,50 11,50 

Junior, geboortejaar 2001 t/m 2003 43 11,50 

Junior, geboortejaar 2004 en later 33 11,50 

mailto:secretariaat@tvschaarsbergen.nl
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De bouw van het club-

huis in de jaren ‘80 
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Jaarplan 2018 

Inleiding 

Tot niemands verbazing zullen we ook in 2018 inzetten op ledenbehoud en ledenwerving. We willen ook actiever 

gebruik gaan maken van de mogelijkheden die onze uitstekende faciliteiten bieden om extra inkomsten te gene-

reren. Annemieke Molster heeft met een groep actieve leden een groot aantal activiteiten geïnventariseerd. Hier 

gaan we in 2018 (verder) mee aan de slag. En we is niet alleen het bestuur: we zullen er allemaal ons best voor 

moeten doen.  

Leden behouden doen we door te blijven inzetten op waar we goed in zijn: prachtige banen waar je eigenlijk altijd 

terecht kunt, gezellig clubhuis, veel toss. We blijven de bekende dag-toernooien organiseren, blijven zowel lessen 

als clinics aanbieden.  Met een afnemend aantal eigen leden moeten we samenwerking blijven opzoeken. Immers 

tennis met z’n tweetjes is leuk, maar op een club een middag met een groep een wedstrijd spelen, dat is toch wat 

anders. Tennissen doe je samen.  

Ledenwerving 

We zien dat het ledenaantal gestaag terugloopt, ondanks eerdere acties om leden te werven. Elk jaar zeggen er 

meer mensen op dan er nieuwe leden bij komen. We lopen het risico dat dit proces steeds sneller gaat. Enerzijds 

door de leeftijdsopbouw van de club met een hoog percentage leden van 65+, anderzijds door het feit dat op een 

gegeven moment een punt bereikt wordt dat (potentiele) leden te weinig speelpartners op hun eigen niveau kun-

nen vinden en daarom hun heil ergens anders gaan zoeken. In eerdere jaren is al het een en ander gedaan op het 

gebied van ledenwerving, maar tot nu toe met onvoldoende resultaat. Om het tij te keren is blijkbaar meer nodig 

dan tot nu toe is gedaan. 

In het najaar van 2017 heeft Annemieke daarom een brainstormavond georganiseerd met mensen uit verschillen-

de gelederen van de club. Daar is een lange lijst met mogelijke acties uit voort gekomen. De acties richten zich in 

eerste instantie op ledenbehoud en ledenwerving. 

Ledenwerving is in de eerste plaats meer mensen laten weten dat er een prachtig tennispark in de bossen van 

Schaarsbergen verscholen ligt waar je heerlijk op traditioneel gravel kunt spelen. We moeten ons realiseren, dat 

‘verschuilen’ ook uitdagingen biedt. Een betere PR is hoogst noodzakelijk. De verscholen ligging betekent in de 

praktijk ook een barrière voor de jeugd, maar dat moet ons er niet van weerhouden in te zetten op verjonging 

door ons onder andere te richten op middelbare scholieren, studenten en dertigers. Het feit dat we goed onder-

houden gravelbanen hebben, waar met verlichting vrijwel altijd gespeeld kan worden, is iets wat we beter onder 

de aandacht moeten brengen bij mensen uit de buurt, maar ook daarbuiten. Clubs in de omgeving hebben te 

kampen met capaciteitsproblemen op piekmomenten, iets wat wij bij ons eigenlijk nooit voorkomt. Dit lijkt ook 

de reden te zijn dat er met enige regelmaat door leden van andere clubs (soms illegaal) bij ons gespeeld wordt. 

Dit is iets wat we kunnen benutten, bijvoorbeeld door tijdens de competitie flyers uit de delen en eventueel ook 

een competitielidmaatschap mogelijk te maken. In het algemeen is het vergroten van de bekendheid van de club 

een belangrijk actiepunt dat op meerdere manieren moet worden uitgewerkt. Andere acties betreffen het aan-

trekkelijker maken van de club zelf, waaronder het ‘upgraden’ van de keuken en de oefenmuur. Daarnaast is het 

belangrijk om een levendige, gezellige club te zijn en dat ook uit te stralen naar buiten toe. Dat betekent bijvoor-

beeld dat onbekenden op het park altijd vriendelijk en gastvrij worden bejegend, dat nieuwe leden (nog) beter 

geholpen moeten worden om hun weg te vinden binnen de club, dat er meer trainingsmogelijkheden komen en 

dat er een of meerdere toernooien worden georganiseerd die niet alleen toegankelijk zijn voor leden van de 

Hoogkamp, maar ook voor andere tennissers uit de buurt. 

We richten in 2018 ons ook op de ‘vrije tennisser’: aanbieden van mogelijkheden voor baanhuur, een dubbel lid-

maatschap, een lidmaatschap voor een beperkte periode (kennen we al maar wordt nauwelijks gebruik van ge-

maakt). We zetten ook in op kampeerders, zomergasten, studenten die een studie volgen in de buurt en militai-

ren die hier gelegerd zijn. Deze doelgroepen zijn op zoek naar maatwerk: niet een standaard lidmaatschap, maar 

wel een manier om van onze faciliteiten gebruik te maken en daarvoor te betalen. 
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De hele lijst met acties is lang en daarom is het nodig prioriteiten te stellen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat we er 

niet komen als we er maar een paar uitvoeren. We zullen met zijn allen onze schouders eronder moeten zetten, 

zodat de verschillende acties elkaar kunnen versterken. Sommige dingen zijn relatief makkelijk (bijvoorbeeld ge-

woon gastvrij zijn of het maken en verspreiden van een flyer), andere kosten meer tijd (zoals het organiseren van 

een open toernooi) en/of meer geld (zoals het verbeteren van de oefenmuur). De actielijst zal naar alle leden wor-

den verstuurd en zal ook tijdens de ALV rondgaan met de vraag om in te tekenen. Met zijn allen kunnen we ervoor 

zorgen dat in 2018 het ledenaantal op zijn minst gelijk blijft en beter nog voor het eerst in jaren stijgt! 

Samenwerking met TV de Hoogkamp 

De samenwerking met TVH staat ook in 2018 tijdens iedere bestuursvergadering op de agenda. Wij blijven inzetten 

op samenwerking: gezamenlijke competitieteams, gezamenlijke dames en heren laddercompetitie en natuurlijk het 

openstellen van zoveel mogelijk activiteiten voor leden van beide verenigingen. Ook bij TVH neemt het aantal leden 

af, zij het percentueel minder. Voor heel veel activiteiten geldt: hoe meer belangstellenden, hoe beter. Dus samen-

werken, daar waar het kan. Als bestuur maken wij dankbaar gebruik van een ‘task-force’ van TVH en TVS spelers, 

die de samenwerking zoveel mogelijk bevorderen. 

TVH heeft veel jeugdleden en mede hierdoor ook veel leden die les nemen. In de zomer kan dat prima op hun eigen 

banen, maar in voor- en najaar wijken zij graag uit naar onze verlichte banen. Wij blijven dit faciliteren: tegen beta-

ling en op momenten, dat het niet erin resulteert, dat we er echt ‘last’ van hebben. 

Het overleg tussen de gemeente Arnhem, TVS en TVH wordt in 2018 opgepakt. Dit initiatief van de gemeente is op 

de langere termijn gericht. Het lijkt ons goed, om in dit overleg ook TV de Groene Kamer te betrekken en zullen dit 

in het overleg inbrengen. 

Bestuur 

Wim heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid facilitair en het tijdelijke voorzitterschap niet te willen continue-

ren. We zijn erin geslaagd goede kandidaten te vinden: Charles van der Horst is kandidaat voorzitter, Carlo Knüppe 

wil als bestuurslid facilitair toetreden. We zijn heel blij dat Annemieke Molster niet alleen wil doorgaan met haar 

focus op ledenwerving maar ook bereid gevonden is om toe te treden tot het bestuur. De penningmeester (Aart 

Schrevel) en secretaris (Paul Linnartz) gaan voor een tweede termijn. Zie ook de oproep tot kandidaatstelling elders 

in deze Info. Ria Weise blijft haar taken als bestuurslid tenniszaken in ieder geval het komende jaar nog voortzetten.   

Onnodig te vermelden dat wij in 2018 weer op de vele leden een beroep willen doen. Officieel staat bijna 40% van 

ons als vrijwilliger te boek. Menig vereniging is daar jaloers op. Ook de overige 60%: beschouw uzelf als ambassa-

deur van de club. Wij rekenen ook op u om ons ledental op een dusdanig niveau te behouden, dat we met elkaar 

kunnen doorgaan met waar we eigenlijk allemaal voor komen: tennissen.  

Facilitair 

De heren Ton, Ruud en Eddo hebben aangegeven zich ook in 2018 in te zetten voor onze club. De vele andere vrij-

willigers staan al te popelen om met de banen aan de slag te gaan. We zijn een vereniging, van iedereen mag wor-

den verwacht een bijdrage te leveren. En dan hebben we het niet over de contributie! 

In dit jaar moet zeker aandacht gegeven worden aan de keuken: hoe kan deze er netter en hygiënischer uitzien. We 

gaan ook op het terrein meer informatie verstrekken over onze club met richtlijnen waaraan men zich moet hou-

den of hoe verwacht wordt dat men zich gedraagt. Voor een deel betreft dit info voor gasten/aspirant leden maar 

ook voor nieuwe en bestaande leden kan dit een handreiking zijn. Het blijft een punt dat we nieuwe mensen gast-

vrij benaderen, zeker nu. Dat ieder de baan tenminste achterlaat als aangetroffen hoeft niet gezegd te worden: 

hoewel, de groundsman moet regelmatig toch blikjes en flesjes en tennisblikken of onderdelen daarvan opruimen. 
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De bomen groeien bij onze vereniging alleen fysiek tot in de he-

mel. Naast dat er een aantal omgewaaid is, is ook het rooien/

snoeien van een aantal hoge dennen noodzakelijk. Het tech-

nisch materieel op de baan wordt ouder en vraagt steeds meer 

onderhoud: er komt hier een moment dat vervanging plaats 

moet vinden. Maar zolang het loopt .... Ook dit jaar is het weer 

zaak om de voorraden in de bar af te stemmen op de activitei-

ten, zodat we tijdens alle evenementen niet ‘droog’ komen te 

staan. 

Met ieders inzet moet het weer een prachtig tennisjaar worden. 

 De penningen van TVS in 2018 

Voor 2018 begroten we een tekort. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, maar we ontkomen niet 

aan het vervangen van bijvoorbeeld onze tractor, de water sensoren, bankjes, vlaggen etc.  Gelukkig hebben we in 

de voorgaande jaren (ruim) voldoende reserves opgebouwd om deze kosten op te kunnen vangen. 

Het bestuur heeft besloten aan de ALV voor te stellen de contributie met 2% te verhogen, iets meer dan de stijging 

van de prijzen in 2017. Voorstel zal zijn om de inflatiecorrectie ook in de komende jaren in rekening te brengen. We 

verhogen ook de prijs van de bar! De prijzen zijn al enige jaren op constant niveau. Prijsstijging voor 2018 is rond de 

10%.  

Tennisactiviteiten 

Uiteraard probeert het bestuur de bekende toernooien te continueren. Gelukkig vinden we ook dit jaar organisato-

ren bereid. Zie onze activiteiten kalender 2018, die elders in deze Info gepubliceerd staat. Naast de door TVS te or-

ganiseren activiteiten staan hierin ook de activiteiten die de TVH openstelt aan onze leden. Beide verenigingen beo-

gen hiermee de wederzijdse deelname te bevorderen.   

De aanmeldingen voor de competities zijn verwerkt; voor de zomer-woensdagavondcompetite moeten de aanmel-

dingen nog binnen komen. 

We zetten de samenwerking met onze tennisleraar Pim Brand voort en hopen vele leden enthousiast te maken 

voor zijn lessen en clinics. (Zie elders in het blad de verdere informatie hierover). Doordat onze leden niet massaal 

les nemen, is het aantal mogelijke lesuren beperkt en ook het aantal potentiële trainingspartners. Eenieder die wel 

wil lessen, maar niet binnen de beperkte uren van Pim, neem dan vooral toch contact met hem op. Wij hebben af-

spraken gemaakt waardoor de lessen elders, bijvoorbeeld bij de Groene Kamer gevolgd kunnen worden. Ook is het 

mogelijk om via de tennisleraar van TVH lessen te nemen. Zij maken gebruik van House of Tennis en bieden veel 

mogelijkheden. Wellicht kun je er nog een aantal leuke tennismaatjes aan overhouden.  

Ook in 2018 gebruikt de bridgeclub ons clubgebouw op donderdagavond. Begin maart start de Warnsborncross op 

ons terrein. Mogelijkheden om baromzet en huur te verkrijgen. Elk verzoek voor het gebruik van onze faciliteiten 

wordt door het bestuur bekeken.  

De toss werd redelijk tot goed bezocht; er werd met name op de dinsdagavond nog tot einde december doorge-

speeld. Er was een grote groep leden die meespeelde in de voorjaarscompetitie; 1 damesteam op de dinsdag; 4 

teams op de vrijdagavond, 2 teams op de zaterdag, 2 vutteams op de vrijdag en de 2 woensdagavond-teams. Vijf 

teams deden mee aan de najaarscompetitie op de vrijdag en zaterdag. In totaal waren er in 2017 16 keer competi-

tieteams actief met mooie resultaten. In het najaar werd het vrijdag damesteam 50+ kampioen, in het voorjaar 

werden het zaterdagherenteam 35+ en het vrijdagavond herenteam 35+ kampioen. Proficiat!! Overige teams vond 

je dikwijls op de tweede positie. Samenvattend: de clubleden waren actief zowel met tennis als het organiseren van 

toernooien en we hopen deze lijn te kunnen voortzetten.  
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Welkom op Tennisvereniging Schaarsbergen 
In dit stukje willen we een aantal regels onder de aandacht brengen. Wellicht helemaal ten overvloede immers u, 

als lid van TVS, weet het al. We willen deze Info ook gebruiken als welkom aan nieuwe leden en uitreiken aan men-

sen die hier tennissen zonder (meteen) lid te worden.  

 

Je kunt hier dagelijks tennissen tussen 8:30 tot 23:00 uur*. Wij vragen je om je te houden aan onderstaande regels: 

• Je hangt een baan af met je eigen, geldige KNLTB ledenpas of met een introducé-pas  (verkrijgbaar bij de bar)  

op het gewenste tijdstip. 

 Als alle banen bezet zijn, hang je de baan af waar de langst durende partij gaande is. Bij gelijke 

begintijden dient een enkelspel eerst te worden afgehangen, dus voor een dubbelspel.  

 Het is niet toegestaan om ‘door te hangen’ op een aansluitend tijdstip. 

 Bij clubactiviteiten zoals training, toernooi, competitie of toss kan een baan niet worden afgehangen.  

• Onze gravelbanen liggen er mooi bij en dat willen we graag zo houden. Betreed de banen daarom alleen met 

voor gravel geschikte tennisschoenen (fijn profiel) en sleep de baan na gebruik. Gaten en kuilen graag 

effenen met de voet.  

• Wees zuinig met verlichting: zorg ervoor dat er niet onnodig veel lampen branden (speel indien mogelijk 

naast een baan waar al verlichting aan is) en zet de lampen uit als u de laatste bent die de baan verlaat.   

• De banen worden in de zomer automatisch gesproeid om 6:00 uur, 12:30 uur en 18:00 uur. Bij droog weer 

kunt u eventueel extra sproeien (informatie bij de bar). 

Introducés en baanhuur 

• Als je geen lid bent van TV Schaarsbergen kun je door een lid geïntroduceerd worden. Je kunt dan tegen be-

taling van 5 euro een dagdeel tennissen. 

 Betaling kan aan de bar in het clubhuis. Je ontvangt dan een introducé-pas waarmee je kunt afhangen.  

 Als het clubhuis gesloten is, vragen we je 5 euro te deponeren in de brievenbus. 

• Je kunt hier ook komen spelen als je geen lid bent en niet geïntroduceerd wordt. Je kunt dan, als de drukte 

op de banen het toelaat, een baan huren. Dit kan alleen na toestemming vooraf en betaling van het 

verschuldigde bedrag van 15 euro per dagdeel.  Ga naar onze website voor het maken van een reservering.  

* Kom je ‘s avonds, is het donker en vind je de bar gesloten? Zoek dan in het clubblad op wie sleuteldienst heeft. Je 

kunt dan in de buurt een sleutel halen.  

Verdere informatie vind je op www.tennisverenigingschaarsbergen.nl.  

De verhuizing van de inven-

taris en de sloop van de oude 

accommodatie 

http://www.tennisverenigingschaarsbergen.nl
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Activiteitenkalender 2018 
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Teams Voorjaarscompetitie 2018 
Zaterdag Hele dag 3e klasse Gemengd 17+   Zaterdag Hele dag 3e klasse Gemengd 17+ 

Spelers:  Spelers: 

Robbert de Koning©  Annemieke Molster 

Hanneke Jansen  Natasja Kapitein© 

Brent Bongers  Sven Huyben 

Karin den Haan  Jaap Groenendijk 

Dinsdag Morgen 3e klasse Dames dubbel 17+  Martijn Kruisweg 

Spelers:  Mireille Hulshof 

Jetty Altena©   

Carla Sluiter     

Dorien van Benten   

Ria Weise   

Sietske Annema   

Vrijdag Avond 2e/ 3e klasse Heren dubbel 35+   

Spelers:   Vrijdag Avond 3e klasse Gemengd dubbel 17+ 

Aart Schrevel   Spelers: 

Willem Rosier  Marijke Mulder 

Ger Gubbels  Marjolijn Snater 

Stefan van Hezewijk©  Paul Dijkhuizen © 

Arthur Neher  Willem Kampschreur 

Charles van der Horst  Vrijdag Avond 3e klasse Dames dubbel 35+ 

Paul van Velthoven  Spelers: 

Vrijdag Avond 1e klasse Dames dubbel 17+   Lianne Konings 

Spelers:   Tamara Linnartz 

Hilde Bongers  Leny Brouwer © 

Marijke Bouwman©  Toos Waegemaekers 

Sandra Broertjes  Jenny Brouwer 

Wilma de Neeff  Saskia Janssen 

Paulien Verhoeven  Henriette Giesbers 
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WEEK       WEEK     

14 1/4—8/4 ANS   29 16/7—22/7 RIA 

15 9/4—15/4 DORIEN   30 23/7—29/7 PIM 

16 16/4—22/4 JETTY   31 30/7—5/8 WIL 

17 23/4—29/4 RIA   32 6/8—12/8 ANS 

18 30/4—6/5 WIL   33 13/8—19/8 DORIEN 

19 7/5—13/5 PIM   34 20/8—26/8 RIA 

20 14/5—20/5 ANS   35 27/8—2/9 PIM 

21 21/5—27/5 DORIEN   36 3/9—9/9 WIL 

22 28/5—3/6 PIM   37 10/9—16/9 JETTY 

23 4/6—10/6 RIA   38 17/9—23/9 ANS 

24 11/6—17/6 JETTY   39 24/9—30/9 DORIEN 

25 18/6—24/6 ANS   40 1/10—7/10 RIA 

26 25/6—1/7 DORIEN   41 8/10—14/10 JETTY 

27 2/7—8/7 WIL   42 15/10—21/10 PIM 

28 9/7—15/7 JETTY   43 22/10—28/10 PIM 

Ans van der Eijnden 

Sylvlaan 11 

3519659 

Dorien van Benten 

Sylvalaan 20 

3513743 

Ria Weise 

Kemperbergerweg 613 

3511400 

Jetty Altena 

Menthenbergseweg 33 

4433850 

Pim de Neeff 

Kemperbergerweg 87 

3703151 

Wil Hengeveld 

Everwijnlaan 4 

4424462 

Sleuteldiensten TVS 2018 
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Tennislessen zomer 2018 
Vanaf half februari is het weer mogelijk om je op te geven voor de zomer tennisles-

sen. 

In feite is alles mogelijk: privéles, duoles of groepsles, mits er voldoende animo 

voor is. 

De lesdagen zijn vooralsnog dinsdag, vrijdag en zaterdag. 

Als het weer het toelaat en de banen zijn speelklaar, beginnen we vanaf maandag 2 

april met de tennislessen. 

Normaal kies je voor 20 lessen (het gehele seizoen tot oktober). 

Ook is het mogelijk om te kiezen voor minder lessen: bv. 10 of 5 stuks (privé of duo-

lessen). In overleg kunnen we dit dan inplannen. Geef dit dan aan bij de tekst. Hier 

kun je overigens al je wensen weergeven. 

Kies je ervoor om een bepaalde slag te verbeteren, bv. de service of backhand, dan 

kunnen we ook hiervoor enkele (privé)lessen inplannen. De hoeveelheid van deze 

lessen kun je persoonlijk aangeven. 

Thema-clinics (workshops) 

In het gehele seizoen gaan we wederom thema-clinics inplannen  

op de zaterdag – of zondagochtenden om 10.00 uur 

Data : 7/8 – 14/15 – 21/22 april, 12/13 – 19/20 – 26/27 mei 

Deze clinics hebben 1 thema: bv. "topspin service", “dropshot”, “smash” enz. 

Via een aparte nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van de planning van 

deze inloopclinics, welke 5 € kosten per keer. 

Als je je wilt inschrijven voor de tennislessen kun je dat doen via de website: 

"inschrijven zomerlessen 2018" , vanaf half februari mogelijk. 

Hopelijk tot ziens op de tennisbaan! 

Voor meer informatie: 

Brandtennis 

Pim Brand 

06-36410420 

pim@brandtennis.nl 

www.brandtennis.nl 
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