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Gegevens Bestuur en Kader
Bestuur
Voorzitter met portefeuille verzekeringen
Christoph Hrachovec c.hracovec@chello.nl 351 53 54
Vice voorzitter met portefeuille parkbeheer
Henk Hendricks h.hendricks@reval.umcn.nl 442 95 18
Penningmeester
Matthijs Hendriks matthijs.hendriks@kennametal.com 443 37 78
Apeldoornseweg 102, 6814 BN Arnhem
Bankrekeningnr. TVS 96.27.51.413
Bar Aangelegenheden & Sponsoring
Bart Jan Sol bjsol@bart.nl 351 55 37
Technische Zaken
Mapp Schaake Mgwmschaake@cs.com 442 21 28
PR & Sponsoring
Margarethe Hilhorst hilhorst@hehne.com 445 89 00
Secretaris
Conny van Til i.g.til@versatel.nl 351 18 61
Breitnerstraat 23, 6813 HN Arnhem

Technische Commissie

Voorzitter & waarnemend secretaris
Mapp Schaake Mgwmschaake@cs.com 442 21 28

Competitiezaken & clubkamioenschappen
Cefas van Eekelen 06-48927702
Brent Bongers brentgongers@chello.nl

Evenementen
Tilja Harts tiljaharts@hotmail.com 351 20 05

Kader

Tennislessen
Tennisschool XXL info@tenni-xxl.nl 0343 – 45 6070
www.tennis-xxl.nl Postbus 66, 3910 AB Rhehnen

Ledenadministratie
Jeanette de Vries j.nachtegeller@12move.nl 442 44 60
Het Lage Erf 1, 6816 RK Arnhem

Groencommissie
Rinske de Vries 351 67 15

Info Copij
Margarethe Hilhorst hilhorst@hehne.com 445 89 00

Tennispark
Kemperbergerweg 671a 443 02 84

www.tvschaarsbergen.nl
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In de herinnering leeft hij voort
Afscheid van Frits de Vries; (mede-)oprichter en
erelid van Tennis Vereniging Schaarsbergen 

Woensdagmiddag 3 januari jl. de afscheidsdienst en ter
aarde bestelling van Frits de Vries bijgewoond. Welis- 
waar heb ik hem niet gekend (behalve van horen zeggen
en de foto in ons clubhuis), maar ik vertegenwoordigde
daar tezamen met anderen onze vereniging. 
Mijn persoonlijke betrokkenheid geldt slechts zijn lumi- 
neus initiatief destijds tot het oprichten van TVS, waar- 
door wij al vele jaren tennisplezier beleven op een schit- 
terend park en daar prettige kontakten onderhouden,
alsook het werk dat zijn vrouw Jeanette al lange tijd
(bijna onopvallend) voor onze vereniging doet. 

Het Schaarsbergs kerkje kon lang niet alle belang- 
stellenden onderdak bieden op deze regenachtige mid- 
dag. Veel Schaarsbergers en dus ook (oud-)leden van
onze vereniging konden getuigen van een gedenk- 
waardige dienst, voorgegaan door ziekenhuispastor en
oud TVS-lid Sake v.d. Wall. 
Medeoprichter Freek van der Duin schetste ons zijn
mooie herinneringen aan de (plannen van) oprichting
van een tennisclub en hun beider vriendschap. Zo ver- 

haalde hij van een kaart, welke Frits hem eens vanaf een
vakantieadres in Portugal als groet had toegestuurd en
waarop afbeeldingen stonden van een omvangrijke sport- 
accommodatie met ook tennisbanen. Hij had daar woor- 
den van ongeveer deze strekking aan toegevoegd: Wan- 
neer ik dit hier in enkele weken heb kunnen realiseren,
dan moeten tennisbanen in Schaarsbergen toch zeker
mogelijk zijn. 

Het graf bedolven onder een zee van rode rozen be- 
vestigde nog eens de gesproken woorden over een ge- 
liefd man. 

Na afloop had ik het idee hem toch een beetje gekend te
hebben. 

Jeanette en haar beide dochters, Esther en Linda,
hebben op deze troosteloze wintermiddag, hopelijk toch
een beetje troost kunnen vinden in deze indrukwekkende
bijeenkomst en de grote waardering die haar man en
hun vader heeft ondervonden. 

Mapp Schaake 

Namens het bestuur

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering
ALGEMENE LEDENVERGADERING TVS 13 februari
2007 
Plaats: clubhuis TVS 
Tijd: 20.30 uur 

Als tijdens de vergadering blijkt dat er onvoldoende
leden aanwezig zijn voor het nemen van besluiten zal de
vergadering worden gesloten. Aansluitend zal een
tweede vergadering plaats vinden, waarvoor u eveneens
bent uitgenodigd. 

Agenda: 

1) Opening door de voorzitter 
2) Notulen Ledenvergadering 21 februari 2006 
3) Het jaarverslag 2006, inclusief de jaarrekening 2006 
4) Het verslag van de kascommissie 
5) Rooster van aftreden bestuursleden 
6) Voordracht nieuwe bestuursleden 
7) Benoeming nieuwe bestuursleden door ALV 
8) Meerjarenbeleidsplan 
9) Begroting 2007 
10) Wat verder ter tafel komt 
11) Rondvraag & sluiting 

De voorzitter, 
namens het bestuur 

C.G. Hrachovec

In memoriam
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Advertentietarieven
Eenmalige prijs per advertentie

¼ pagina staand: 90 X 132 mm € 45,--
½ pagina staand 90 X 268 mm € 65,--
½ pagina liggend 185 X 132 mm € 90,--

4 maal per jaar voor 4 advertenties

¼ pagina staand: 90 X 132 mm € 120,--
½ pagina staand 90 X 268 mm € 200,--
½ pagina liggend 185 X 132 mm € 300,--

Kijk even in de kast.....
Het is bijna zeker dat er bij diverse van onze leden een
“Laptop” in de kast ligt, die allang niet meer wordt ge- 
bruikt .En die wil de Toernooi comm. van het Veteranen
Toernooi graag van je kopen. WAAROM? Al jaren
werken wij met het TTP programma op mijn privé com- 
puter. En je raadt het, deze heeft het begeven. Van de
zomer ging het al een enkele keer fout en nu is het ge- 
beurd. Daar komt nog bij dat de KNLTB ons geen toe- 
stemming meer geeft om het verouderde programma uit
2000 te gebruiken. Dus, ook dat moeten we helaas ver- 
nieuwen. Kijken is dus niet genoeg, geef ons de kans om
te bieden.

Namens de comm. Gerrit Hengeveld 0264424462

Notulen ALV 2006
Bestuursleden: Christoph Hrachovec (voorzitter), Mat- 
thijs Hendriks, Henk Hendriks, Mapp Schaake, Joost van
de Kamp, Margarethe Hilhorst, Bart Jan Sol, Conny van
Til (notulist) 
Aanwezig: 13 leden 
Afwezig met kennisgeving: Gerrit Groters, Ite van Til, Cor
Huyser van Reenen, Tanja van Dinteren, Pim de Neef,
Leon Molenaar, Wim Jansen. 

Ad. 1: 
Christoph opent en heropent de vergadering, dit i.v.m.
met in eerste instantie te weinig aanwezige leden om be- 
slissingen te nemen. 

Ad. 2: 
Notulen ALV d.d. 14-2-05: geen op-/aanmerkingen en
worden goedgekeurd. 

Ad. 3: Jaarverslag 2005: 
De nieuwe penningmeester Matthijs Hendriks geeft een
toelichting bij de door Tanja van Dinteren (vertrekkende
penningmeester) gemaakte jaarrekening 2005. 
• Er is een late aanslag OGB 2003/2004/2005 gekomen,
dit drukt op de jaarrekening; er is een bezwaarschrift hier- 
tegen opgesteld. 
• Ton de Vries laat weten dat het prettig zou zijn als de re- 
servering voor de banen in de jaarrekening inzichtelijk
wordt gemaakt. 
• Er is een inhaalslag gemaakt m.b.t. het achterstallig be- 
taald sponsorgeld en lesgelden, waardoor “de winst” pos- 
tiever overkomt dan het werkelijk is. Deze winst zal zich
dus niet doorzetten in 2006. 
• Rinske de Vries: Waarom is er voor park-/groencie.
meer begroot? 
In 2006 wordt er rekening mee gehouden dat o.a. de as- 
besplaten opzij van de banen verwijderd worden en
bomen getopt/gekapt moeten worden. 
• De penningmeester zal terugkomen op de vragen
m.b.t. de kantine-opbrengsten, het gebruik van het club- 
huis door de bridgeclub en de rente en aflossingen van
de leningen.

Ad. 4: De kascommissie (Evert Valkengoed/Gusta Hag- 
dorn) laat weten dat het financieel verslag is goed- 
gekeurd met een resultaat van het boekjaar 2005 van €
16.134,--.

Ad. 5: Vaststelling contributie 2006:

Door een teruglopend aantal leden (momenteel 290) zal
de contributie omhoog moeten. De vergadering gaat
accoord met € 145,-- voor het lidmaatschap van 2006.

Enige tips m.b.t. gebruik van de banen en de terugloop
v.d. leden:

Anita Evers: leden die in de buurt wonen, zouden meer
moeten controleren of de banen niet clandestien gebruikt
worden; I.s.m. de KNLTB en andere Arnhemse tennis- 
verenigingen wordt er naar een oplossing gezocht voor
de terugloop, waar meer verenigingen last van hebben.
Bart Jan Sol: In 2006 zal er in het bestuur meer aan- 
dacht zijn voor het bargebeuren m.b.t. terugloop leden. 

Ad. 6: Begroting 2006:

Begroting (versie B) 2006 wordt goedgekeurd.

Ad. 7: Benoeming bestuursleden:

Christoph bedankt Joost v.d. Kamp voor zijn inspanning
van de portefeuille Bargebeuren en Tanja (niet aan- 
wezig) voor haar werk als penningmeester. Respec- 
tievelijk Bart Jan Sol en Matthijs Hendriks zullen de schei- 
dende bestuursleden opvolgen.

Christoph zal nog het rooster van aftreden van bestuur
maken.
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Christoph zal nog het rooster van aftreden van bestuur
maken. 

Ad. 8: Concept meerjaren beleidsplan: 
De meeste tijd van deze ALV werd in beslag genomen
door dit onderwerp. 
• Voor het beantwoorden van de vraag van Eddo Neu- 
teboom, hoe concreet de doelstellingen tot 2010 waren,
gaf hij zelf aan mee te willen denken met het bestuur
over dit onderwerp. Eddo wordt uitgenodigd om dit voor- 
jaar hierover met het bestuur te “brainstormen”. 
• Tevens zal er een commissie benoemd worden, die uit- 
zoekt welke manieren er zijn om meer leden te krijgen.
Henk Hendriks, Mapp Schaake en Ton de Vries zullen
zich hierover op korte termijn buigen, zodat het resultaat
misschien nog zichtbaar is in komend seizoen. 
• Mapp geeft toelichting over het onderdeel tennislessen
en XXL. 
• Gerrit Hengeveld: waarom geen dagpassen voor spon- 
soren? 
Margarethe Hilhorst en Bart Jan Sol vormen thans
samen de sponsorcommissie en zij zullen in 2006 spon- 
sorpakketten gaan samenstellen met en zonder dag- 
passen. 

Ad. 10: Rondvraag: 
• Gusta Hagdorn: Is het mogelijk alle tossen te regelen
d.m.v. “kaartjes” (pasjes)? 
Mapp: De verdeling d.m.v. kaartjes en de rackets geeft
elke toss z’n eigen karakter. Kan de INFO een gekleurde
voorkant krijgen? Zit een prijskaartje aan, maar we
houden deze wens in gedachten. 
• Rinske de Vries: Krijgen we nog grotere vlaggen? Deze
zijn wel heel klein. 
Inderdaad komen er grotere; abusievelijk was er een te
kleine maat besteld bij het 25-jarig jubileum. 
• Gerrit Hengeveld heeft het idee dat de drankkast veel
geld kost. Joost laat weten dat er in ieder geval een brief- 
je op komt “eerst betalen, dan pakken”. Het heeft de aan- 
dacht. 

Christoph bedankt de aanwezigen en sluit de
vergadering.

Rooster van aftreden bestuur
Conny van Til: na de ALV 2007 
Margarethe Hilhorst: na de ALV 2008 
Bart Jan Sol: na de ALV 2009 
Mapp Schaake: na de ALV 2008 
Henk Hendricks: na de ALV 2008 
Matthijs Hendriks: na de ALV 2008 
Christoph Hrachovec: na de ALV 2007

Notulen ALV vervolg

Tennisclinic
Bij de start van het tennisseizoen organiseert Tennis
XXL op de banen van TV Schaarsbergen een clinic voor
jong en oud! 

Het is een uitstekende gelegenheid voor een ieder, om
“de ijzers weer uit het vet te halen” zo aan het begin van
het seizoen. Competitiespelers kunnen weer vriendjes
worden met het gravel en iedereen kan kennismaken
met de leuke tennisclinic van Tennis XXL 

We kunnen niet exact aangeven, wanneer de tennisclinc
precies gaart plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de
weersomstandigheden en de conditie van de tennis- 
baan.. We zullen op de verenigingspagina van TV
Schaarsbergen, die op onze website www.tennis-xxl.nl
staat, de concrete aankondiging doen. 
We ontmoeten u graag tijdens de tennisclinic op de
baan! 

Tennis XXL
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Technische Commissie

Technische Zaken
Goed nieuws om te kunnen melden dat Brent Bongers bereid is de komende tijd uw TC te gaan ondersteunen. Brent
welkom! 

Bovendien heeft zich onlangs nog een geïnteresseerde aangemeld, die van ons wat meer over de inhoud wil horen.
Wij hopen u volgende keer over de uitkomst te kunnen berichten. 

COMPETITIELEIDING 
Begin volgend jaar gaan zowel Cefas van Eekelen als Brent Bongers de KNLTB-cursus Verenigings Competitie
Leider (VCL) volgen, zodat zij komend seizoen de begeleiding van alle voorjaarscompetities van Mapp Schaake
kunnen gaan overnemen. 

Zolang deze cursus niet is afgerond, staat laatstgenoemde nog alszodanig bij de KNLTB geregistreerd en is derhalve
nog aanspreekpunt. 
Ofschoon beiden als competitiespelers (op de zaterdag) al veel kennis van zaken hebben, moeten zij beschikken
over het CVL-papiertje om ook geregistreerd te kunnen worden bij de KNLTB. 

Beide heren zullen mede de clubkampioenschappen vanuit de TC aansturen. 

COMPETITIE 2007 
Voor deelname hebben zich onderstaande 12 teams aangemeld: 

PERRY SPORT KNLTB LANDELIJKE COMPETITIE 
Zondagochtend (5 teams): 
Dames 1 Wilma de Neeff/captain (overige teamleden?) 
Dames 2 Carla Franken/captain (?) 
Dames 3 Tilja Harts/captain (Nikee Harts/Miranda Pas/Margarethe 
Hilhorst/Marjon Hendriks/Adriana Boesveld) 
Heren 1 Nick de Keijzer/captain (?) 
Gemengd 35+ Conny van Til/captain (?) 

KNLTB REGIO MIDDEN 
Zaterdagmiddag (5 teams): 
Heren 1 Bert Messing/captain (Brent Bongers/Marc Hartsema/Edgar 
Berkhout/Jene van der Heide/Mark Carmiggelt) 
Heren 2 Pim de Neeff/captain (overige teamleden?) 
Heren 3 Wijnand van Schijdel/captain (Sander Evers/Abel Hameleers/Chris 
Snelders/Ronald van Lienden) 
Heren 4 Ernst Hehne/captain (Cefas van Eekelen/Olaf Zwijnenburg/Arthur van 
Horssen) 
Heren 1 35+ Ebo Blokzijl/captain (?) 

DINSDAGOCHTEND 
Dames Dubbel Jetty Altena/captain (Dorien van Benten/Ineke Tiemens/Rik 
Weidema/Aukje Woldendorp) 

WOENSDAG ZOMERAVONDCOMPETITIE (1 team): 
Gemengd Dubbel Jeroen Hendriksen/captain(Tamara Linnartz/Paul Linnartz/Hermien 
Nieuwenhuijsen) 

Nadere informatie wordt te zijner tijd en op de gebruikelijke wijze (via INFO, E-mail en Captainsavond) gecom- 
municeerd. 

JEUGDCOMMISSIE 
De "gemeentelijke" dank, waarvan in het jaarverslag melding wordt gemaakt, gold overigens de inzet van onze jeugd- 
commissie (beschikbaar stellen van accommodatie & begeleiding) tijdens het Open Arnhemse Schooltennistoernooi.
De geste in - de vorm van een ingelijste foto met dankwoord, welke u in het clubhuis zult kunnen bewonderen - werd
uitgereikt aan Carolien Fechner-Terwogt.
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’t Pannekoekhuis Schaarsbergen

Kemperbergerweg 673 • 6816 RV  Arnhem
Telefoon (026) 443 14 34

www.pannenkoekhuis.nl

Openingstijden
Gehele jaar geopend,

dinsdag t/m zondag van
12.00 tot 20.00 uur, op

maandag gesloten m.u.v.
feestdagen.

Bardienst
Om te beginnen wil ik alle vrijwilligers bedanken die hun
bijdrage in de vorm van één of meerdere bardiensten ge- 
leverd hebben. Zonder jullie kan de bar helemaal niet
draaien. Wat financieel een aderlating zou zijn voor de
club. Nu is het zo dat de naleving van het rooster in het
begin van het jaar fanatiek wordt nageleefd maar naar- 
mate het seizoen vordert vallen er helaas wel wat gaten.
Het is soms ook erg frustrerend als je als bardienst he- 
lemaal alleen op de club bent. Of op baan 4 wordt lekker
getennist totdat het licht uit gaat. Vervolgens gaan ze
direct naar huis toe. Dan krijg je al snel het gevoel dat je
er voor de kat zijn viool zit. En dat je thuis van alles had
kunnen doen. Met als gevolg dat een volgende bardienst
wordt ‘vergeten’. Deze gedachten moeten we door- 
breken. Want ook die mensen op baan 4 hebben lol en
vinden het fijn dat de lampen aan zijn. Terwijl als jij de vol- 
gende keer komt jij ook verwacht dat iemand zijn morele
plicht vervult. Om iedereen blijvend enthousiast te
houden voor komend seizoen is het ook fijn ondersteund
worden door mensen die tot nu toe iets minder gedaan
hebben. Zodat de ‘werkdruk’ verdeeld kan worden. Dat
mensen niet 4 bardiensten per seizoen draaien, of zoals
Pim 27 bardiensten, waarvoor grote dank, Pim, voor dez- 
continuïteit, maar, met veel meer barkeepers, 1 of 2 bar- 
diensten. Ik ben er van overtuigd dat 2007 weer een
goed jaar gaat worden voor de club. En dat we allemaal
met veel plezier mogen tennissen. En gezellig aan de
bar zitten…. Alle vrijwillers die zich hebben ingezet in
2006. Dank!

Bart Jan Sol
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!aar$erslag *+S -../ 
 
+oorwoord 
 
Beste tennisvrienden, 
 
Hierbij presenteert het bestuur van de TVS het jaarverslag van 2006 van onze vereniging. 
Het is goed gebruik, om op deze manier, weliswaar in vogelvlucht, maar toch, de leden te 
informeren over de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 
2006 was een jaar, waar wij het teruglopen van het ledenaantal hebben kunnen stoppen. Cij 
hopen dat u het jaarverslag en vooral ook het beleidsplan, dat ook in de algemene 
ledenvergadering besproken zal worden, zult lezen als voorbereiding voor een levedige 
discussie in de ALV. 
Cederom past een hartelijk woord van dank aan alle vrijwilligers, die ook in 2006 de TVS 
draaiende hebben gehouden. Het zijn te veel om allemaal persoonlijk op te noemen, maar 
nog altijd te weinig om alle activiteiten door het hele jaar heen georganiseerd te krijgen. 
Daarom enerzijds een hartelijke dank voor al diegenen die de banen, het terrein, de 
organisatie of wat dies meer zij gesteund en onderhouden hebben, en anderzijds een oproep 
aan u allen, om als vrijwilliger uw steentje ( of  steen ) er toe bij te dragen, dat de TVS een 
bloeiende toekomst tegemoet gaat.  
 
Christoph Hrachovec, 
Voorzitter 
 
!ar$beheer en Tennisbanen 
 
Het parkonderhoud was in 2006 voorbeeldig. Er was min of meer continue aandacht door 
enkele vrijwilligers, het park was het gehele seizoen prima op orde. Nauwelijks merkbaar 
voor de tennissers is er nog een mega klus geklaard. De asbestplaten aan de zijkanten van 
baan 4 en 6 zijn inmiddels verwijderd. In het voorjaar werd er gestart met baan 4, net voor de 
winter kon het hele karwei geklaard worden. Dit geschiedde volledig door vrijwilligers, zonder 
groot materieel en weinig kosten. FantastischOO De banen worden nu aan de zijkant tegen 
verzakking beschermd via betontegels en betonplaten. 
 
Ook het onderhoud van de banen verliep vlekkeloos. Ondanks de  lange ligduur zijn onze 
gravelbanen nog in prima staat.  Uiteraard gaat dat niet vanzelf, gravelbanen vergen veel 
onderhoud. Dit geschiedt door onze groundsman Gerrit Hengeveld, daarbij ondersteund door 
een groot aantal vrijwilligers. Op enkele banen is de drainage plaatselijk matig. Dit wordt in 
de komende periode aangepakt door ter plaatse de lavalaag (de onderlaag van het gravel) 
schoon te spuiten. Op deze manier proberen we onze gewaardeerde gravelbanen zo lang 
mogelijk in goede staat te houden. Laat onverlet dat het bestuur de toestand van de banen 
nauwgezet volgt met het oog op de toekomst. Er is een start gemaakt om binnen de 
begroting geld te reserveren voor nieuwe banen in de toekomst. 
 

-.//unica2ie en !3 
 
“Kleur uw club” was het motto voor 2006. In 2006 zijn we gestart met het uitgeven van een 
digitale nieuwsflits. Die aankondigingen die niet op publicatie van de Info kunnen wachten, 
bereiken tussentijds toch een groot deel van onze leden. Ce beschikken namelijk inmiddels 
over ca. 100 emailadressen van leden. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat het bereik 
van de digitale nieuwsbrief geen 100% is. De info blijft hierdoor nog altijd het medium om 
met onze leden te communiceren. De info is dit jaar 4 maal verschenen. En, de twee laatste 
zelfs in een nieuw jasje. Onze info heeft kleur en “bodX” gekregen en de verzending gebeurt 
vanuit een centraal bureau. Dit legt een aanzienlijk minder beslag op de vrijwilliger (Herman 
Boesveld) die de verspreiding van de info heeft verzorgde. De kosten van de nieuwe info 
blijven binnen de begroting 2006.   
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Ce hebben een website, maar wie onderhoudt YmZ Dat blijft het probleem. Ernst Hehne heeft 
aangegeven dat hij de website met veel plezier heeft gebouwd en gevuld. Het ontbreekt hem 
echter aan tijd om de website bij te houden. Een punt van zorg.  
 
Technische 4a$en 
 
Terugblikkend op de tennisactiviteiten van 2006 kunnen we vaststellen, dat wederom de 
belangstelling voor toss en competitie groot was.  
Voor een kleine speler in tennisland als TVS wekten wij – met een competitiedeelname van 
liefst 13 teams, waarbij zo]n 23% van onze leden actief zijn –  zelfs bij de KNLTB verbazing 
en onze 4 tossen worden nog altijd goed bezocht. Het Gemeentelijk Sportbedrijf Arnhem, 
waar wij in december jl. te gast waren in verband met een dankbetuiging aan onze Jeugd 
Commissie naar aanleiding van het Open Arnhemse Schooltennistoernooi (zie rubriek “van 
de TC”),  zegde niet veel andere (Arnhemse) tennisverenigingen te kennen waar de toss zo 
populair is. 
 
Voor andere toernooien zagen we een afnemende belangstelling. De 
clubkampioenschappen konden daardoor zelfs geen doorgang vinden. 
Moeten wij hiervoor de hand in eigen boezem steken of hebben we met zijn allen al zoveel 
(andere) bezighedenZ Als het eerste het geval is, dan stellen wij uw mening en suggesties 
zeer op prijs.  
Het is tenslotte de taak van de TC om te voorzien in de behoeften van de leden. 
 
Bovengenoemd jeugdtoernooi gaf overigens invulling aan meerdere ambities van onze 
vereniging. Naast werving van leden en het vergroten van onze naamsbekendheid, wilden 
we hier ook een bijdrage leveren in sociaal opzicht. Ook op andere wijze werd getracht 
nieuwe leden aan te trekken. Met de hulp van jeugdleden hebben we - met meetbaar succes 
- enkele omliggende wijken gemaild. 
Met verbeterde bewegwijzering hebben wij ook meerdere doelen proberen te dienen; 
natuurlijk de bereikbaarheid, maar ook de aanwezigheid van een (in het bos schuilgaande) 
tennisvereniging in Schaarsbergen.  
 
Met vernieuwing & versterking van de personele bezetting van onze commissie is reeds een 
begin gemaakt. 
 
Ook is overleg met TV de Hoogkamp in gang gezet, om te zien op welk vlak samenwerking 
op termijn nuttig kan zijn voor beide verenigingen.  
Bij het Gemeentelijk Sportbedrijf Arnhem heeft een gesprek plaatsgevonden over mogelijke 
samenwerking en ondersteuning bij bepaalde activiteiten, zoals dat ook regelmatig met de 
KNLTB plaatsheeft. 
 
Over het weer het afgelopen jaar (en dus de mogelijkheid tot spelen) is door deskundigen al 
genoeg gezegd en geschreven. 
 
In financieel opzicht verliep alles met betrekking tot de tennisactiviteiten (ruim) binnen 
budget. Ce zijn blij, dat aan de terugloop van het aantal leden naar het aanziet een halt is 
toegeroepen. 
 
De kwaliteit van (het onderhoud van) de banen liet niets te wensen over. 
Vermeldenswaard is wellicht onze waarneming, dat half december nog leden op onze banen 
actief waren (tegen zomertariefO). 
 
TVS en tennisschool ccL hebben de intentie uitgesproken de komende jaren met elkaar te 
willen blijven samenwerken. Ofschoon afgelopen jaar - om precies te zijn het tweede jaar 
van onze samenwerking - verbetering optrad, zijn beide partijen zich er van bewust dat een 
aantal punten aandacht vereisen; o.a. continuïteit van lesgeven en communicatie met de 
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Verlies en Winstrekening TV Schaarsbergen
(EUR)

Werkelijk Werkelijk Werkelijk 
2006 2005 * 2004

Inkomsten
Contributies 37.895 38.465 43.646
Kantine 5.689 5.847 7.949
Competitiegelden 1.743
Huur 49 40 410
Lotto 166 311 298
Sponsoring/advertenties 1.817 2.440 1.822

Totaal 47.358 47.103 54.126

Kosten
Rente leningen 4.062 1.333 1.974
Energie 4.065 4.157 3.615
Telefoon 386 260 859
Verenigingskosten 3.767 7.310 6.562
OZB 1.780 2.889 700
KNLTB 4.276 4.867 4.625
Verzekeringen 2.638 1.194 2.005
Technische/jeugd commissie 291 -178 -554
Redaktie 1.294 2.100 501
Park & groencommissie 7.069 6.458 7.690
Afschrijvingen 2.160 6.287
Reservering onderhoud banen 3.000

34.790 30.389 34.265

Resultaat 12.568 16.714 19.861

* Tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2005 is overeengekomen 
   te wijzigen naar 31 oktober. Uit efficiency overwegingen is besloten de vergeli
   niet te wijzigen. De resultatenrekening 2005 laat het resultaat zien van 11 maa
   Daar de activiteiten van de vereniging over het algemeen in de periode maart 
   plaatsvinden, zal dit nauwelijks een wijziging van het beeld opleveren.

15-1-2007 1  -  1
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Kasstroomoverzicht TV Schaarsbergen
(EUR)

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk 
2007 2006 2006 2005

Inkomsten
1 Contributies 38.500 37.895 38.500 38.465
2 Kantine 6.000 6.305 6.000 7.425
3 Competitiegelden 1.750 1.743 0
4 Huur 50 49 0 40
5 Lotto 200 166 250 311
6 Sponsoring/advertenties 2.000 1.210 3.000 3.817
7 Sleutelgeld 0 0 0 -20

Totaal 48.500 47.367 47.750 50.039

Uitgaven
8 Rente leningen + aflossing 16.000 13.971 16.671 16.948
9 Energie 4.500 4.401 4.500 4.157
10 Telefoon 400 386 400 260
11 Verenigingskosten 5.000 3.768 5.000 869
12 Onrorende zaakbelasting 2.800 5.668 7.000 335
13 KNLTB 4.500 4.276 5.000 4.867
14 Verzekeringen 2.800 2.836 2.000 1.034
15 Technische/jeugd commissie 500 291 500 337
16 Redaktie 1.600 1.580 1.500 1.814
17 Park & groencommissie 6.000 5.938 6.000 5.719
18 Verleende voorschotten 600 550 500 2.200
19 Investeringen 0 0 0 1.190

44.700 43.667 49.071 39.728

Kas Bank Mutatie 3.800 3.700 -1.321 10.310

Stand LM begin boekjaar 26.441 16.131

Stand LM ultimo boekjaar 30.142 26.441

Mutatie Liquide middelen 3.700 10.310

15-1-2007 1  -  1
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Balans TV Schaarsbergen
(EUR)

31-10-2006 31-10-2005 *

ACTIVA

Grond 89.296         89.296            
Tennisbanen -              -                  
Clubhuis 5.000           6.580              
Installaties 1.397           1.977              
Totaal vaste activa 95.693           97.853         

Voorraden 1.134             1.134           

Te ontvangen middelen (1) 1.882             1.275           

Vooruitbetaalde kosten 128                1.324           

Liquide middelen (2) 30.142           26.440         

128.978       128.027       

PASSIVA

Algemene reserve 41.673         25.539            
Resultaat boekjaar 12.568         16.134            
Reserve onderhoud banen 16.614         13.614            
Totaal eigen vermogen 70.856           55.287         

Leningen SNS 57.276           67.185         

Te betalen kosten (3) 847                5.555           

128.978       128.027       

* Tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2005 is overeengekomen het boekjaar 
   te wijzigen naar 31 oktober. 

1) Sponsors 1.882 1.275
1.882 1.275

2) Kas 1.041 845
Bank 17.356 5.076
Giro 11.745 20.519

30.142 26.440

3)
Sleutels 80 80
INFO 0 286
Verzekeringen 0 198
OGB 767 4.655
Verlichting 0 336

847 5.555
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Blad 1 van 1  januari 2007 
 

Beleidsplan TV Schaarsbergen versie januari 2007 

Beleidsplan TV Schaarsbergen 
1. Voorwoord 
Voor u ligt het beleidsplan van de TVS.  

Ieder verenigingsbestuurder weet dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Daarom is een 
beleidsplan ook voor een recreatieve vereniging zoals de TVS geen overbodige luxe. Hoewel de toekomst niet is 
te voorspellen, is het toch van belang om met elkaar na te blijven denken over het soort vereniging dat wij nu en 
over een paar jaar willen zijn.  

Het bestuur heeft het initiatief genomen en voor de ledenvergadering van 2006 een concept beleidsplan 
opgesteld. Dit plan is in de ALV van 2006 besproken en vervolgens is het in de loop van 2006 uitgewerkt op het 
aspect van de verbetering van het ledental. Deze keuze is gemaakt, omdat versterking van het ledental als het 
meest urgent wordt gezien voor TVS. Andere hieronder als zwak omschreven punten zullen de komende tijd - 
eveneens op basis van prioriteit - aan dit beleidsplan worden toegevoegd en ter hand genomen. 

Dit stuk wordt in de algemene ledenvergadering van 2007 ter formele vaststelling voorgelegd, waarna het plan 
ten uitvoer komt. Het vaststellen en vervolgens realiseren van de gestelde doelen is uiteraard niet een zaak van 
het bestuur alleen. Iedereen wordt uitgenodigd om te blijven meedenken en meewerken om de koers van de TVS 
voor de komende jaren te bepalen. 

2. Inleiding  
TV Schaarsbergen is een tennisvereniging met 288 leden (status 1-1-2007).  

Leeftijdsopbouw 
Jeugd (tot 18 jaar) 18 leden 

Jonge volwassenen (18 -  35 jaar) 50 leden 

Oudere volwassenen (36 – 60 jaar)    174 leden 

Senioren (ouder dan 60 jaar) 54 leden 

Doelstellingen  
!" Recreatie: tennis als ontspanning, sociale contacten en deelname aan kortdurende 

(ééndaagse) evenementen met gezelligheid als hoofddoel. 

!" Competitie: wedstrijdtennis in KNLTB-verband op diverse niveaus. Doelen zijn sportiviteit en 
resultaat. 

!" Vaardigheid: voortdurend verbeteren van eigen kunnen (tennislessen, oefenen).  

!" Verenigingsondersteuning: vrijwel alle werkzaamheden worden door de leden zelf op basis van 
vrijwilligheid uitgevoerd. 

!" bestuur  

!" technische commissie en andere (activiteiten-)commissies 

!" ledenadministratie, bardiensten, schoonmaak, inkoop e.d. 

!" onderhoud van banen, tuin en clubhuis 

De setting 
!" De vereniging beschikt over een eigen tennispark met zes gravelbanen,waarvan er vier zijn 

voorzien van verlichting. Het park is gelegen in het Arnhems buitengebied Schaarsbergen.  

!" De banen zijn ongeveer 22 jaar oud. Vanwege het makkelijke glijden en de vering is gravel een 
gewrichtsvriendelijke ondergrond die over het algemeen zeer gewaardeerd wordt. Nadelen van 
gravel zijn echter de onderhoudsgevoeligheid, de hoge kosten voor het onderhoud en de 
onmogelijkheid om in de winter te spelen. Het onderhoud geschiedt volledig door vrijwilligers. 

!" De banen 1 tot en met 4 hebben op dit moment een lichtinstallatie, die in het zomerseizoen het 
spelen tot 23.00 uur mogelijk maakt. Ondanks allerlei bestemmingsplan wijzigingen wordt deze 
situatie door de gemeente nog steeds gedoogd. Uitbreiding van de lichtinstallatie voor de banen 
5 en 6 is een kostbare zaak, zou met de gemeente Arnhem besproken moeten worden en zou 
het gedogen van de bestaande verlichting onder druk kunnen zetten. 

!" uitgangspunt is dat in principe alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten door 
vrijwilligers worden verricht en dat geen dienstverbanden in de zin van de wet zijn en worden 
aangegaan. 
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Blad 2 van 2  januari 2007 
 

Beleidsplan TV Schaarsbergen versie januari 2007 

!" Er wordt gebruik gemaakt van (betaalde) diensten door derden als professionaliteit vereist is, 
welke in eigen gelederen niet of niet in voldoende mate beschikbaar zijn (bijvoorbeeld 
tennisschool, groot onderhoud).  

!" De vereniging is een “open” vereniging met een vriendelijke en gastvrije uitstraling. Er is geen 
permanent toezicht op het park en het nakomen van de regels voor het gebruik van de banen, 
verlichting en clubhuisfaciliteiten. Het clubhuis is niet permanent opengesteld.  

!" De introductie van bezoekers wordt grotendeels uitgevoerd op basis van goed vertrouwen en 
eigen verantwoordelijkheid van de leden. 

!" De grootste inkomstenbronnen voor de TVS zijn de contributies en de kantineopbrengsten. 
Deze inkomsten komen onder druk te staan, als het ledental te ver daalt. De belangrijkste 
kosten bestaan vooral uit uitgaven voor energie, KNLTB lidmaatschap, parkonderhoud, inkopen 
voor de kantine en rente. Afschrijvingen van vaste activa zijn er nauwelijks meer, wat tot een 
kostenreductie leidt zolang er geen grote investeringen plaats vinden. Voor grotere 
investeringen zoals nieuwe banen wordt sinds 2005 via de contributie een bedrag van 4 euro 
gespaard per lid. Ondanks deze middelen is momenteel een financiering van grotere 
investeringen uit eigen middelen op dit moment niet haalbaar. 

!" Sinds 2002 kan de TVS rekenen op een redelijk trouwe schare van sponsoren, die vaak 
voortkomen uit de directe omgeving van de club en ook leden van de TVS zijn. Graag willen wij 
deze kring van sponsoren verbreden, omdat ook steeds meer leden niet uit Schaarsbergen, 
maar uit andere delen van Arnhem en omstreken komen. Het streven is om op termijn 10% van 
de begroting door inkomsten van sponsoren te kunnen dekken. 

!" In onze relatieve kleine vereniging worden zoveel mogelijk taken door eigen leden op basis van 
vrijwilligheid uitgevoerd.  

!" Het vereist voortdurende inspanning om voldoende leden bereid te vinden om vrijwilligerswerk 
te verrichten. Dit geldt niet alleen voor bestuurs- en commissiewerk, maar ook voor de vele 
andere taken, zoals bijvoorbeeld bardiensten, baanonderhoud en bijzondere evenementen. 

!" De sterke en +wakke punten 0an 12S 
Sterke punten 

o Ligging park 
o De kwaliteit van de banen 
o Vier van de zes banen voorzien van verlichting 
o Ruime speelmogelijkheden. 
o De kleinschaligheid 
o Korte communicatielijnen 

Zwakke punten 
o Ledental gedaald tot het minimum aanvaardbare niveau 
o Financiele status 
o Onzekerheid over toekomstige status van de vergunning voor de baanverlichting. 
o Beperkte naamsbekendheid in de naaste omgeving 
o Gravelbanen op leeftijd, vergen veel aandacht en onderhoud 
o Geen wintertennis op eigen banen mogelijk 
o Naar verhouding veel vrijwilligers nodig t.o.v. totaal aantal leden 
o Beperkte doorstroom van vrijwilligers. 
o Relatief grote afstand tussen bestuur en de leden 
o Geen faciliteiten voor kinderopvang 

4" 5roblee9stelling  
!" teruglopend ledental 
!" bij te weinig leden komt voortbestaan van vereniging in gevaar 
!" ondergrens is bereikt; de huidige stand wordt als de laagst toelaatbare beschouwd. 

<" 2erbeterdoelen 
!" Ledenaantal weer laten groeien tot 325 tot 350 
!" Samenwerking onderzoeken met andere tennisverenigingen 
!" Verbreding van het aantal vrijwilligers 
!" Zo veel mogelijk digitaal communiceren 

>" ?aatregelen ter 0ersterking 0an @et ledental 
!" zorg ervoor, dat huidige leden behouden blijven 
!" werf nieuwe leden 
!" biedt professionele tennistraining aan 
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Blad 3 van 3  januari 2007 
 

Beleidsplan TV Schaarsbergen versie januari 2007 

!" zoek samenwerking met andere vereniging(-en) 
!" voer een duurzaam en structureel overleg met Sportbedrijf Gemeente Arnhem en KNLTB 

Aanpak 
1. Zorg er'oor( dat de ,uidige leden be,ouden blij'en. 

!" Vergroot de samenhang onder de leden: 
!" gezamelijke activiteiten (ééndaagse toernooien, toss voor jongeren op 

competitieniveau, aparte activiteit bij afsluiting competitie) 
!" betrek zoveel mogelijk leden bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk (bar-bezetting, 

onderhoudswerk, organisatie van activiteiten) 
!" voortdurende aandacht voor effectieve communicatie 

!" Versterk de binding tussen bestuur en leden: 
!" het bestuur stelt zich pro-actief op wat betreft het contact met leden (bestuursleden 

zijn regelmatig aanwezig bij de diverse activiteiten) en 
!" zorgt voortdurend op de hoogte te zijn van wat er in de vereniging gebeurt 

!" Discussie: “wat is er goed en wat kan verbeterd worden” in gehele vereniging. 
!" Pas regels waar mogelijk ruimhartig toe, als dat in het voordeel van de vereniging kan werken 

en niet in strijd is met bv. wetgeving, verzekering en verplichtingen naar derden. Schrap 
overbodige beperkingen. 

 
34 5erf nieuwe leden4 

!" Inventariseer de voorwaarden voor de diverse soorten lidmaatschappen en introducé(e)s:  
!" actualiseer en verhelder deze waar nodig, schrap/verruim waar dat wenselijk en 

mogelijk is 
!" onderzoek andere vormen voor lidmaatschap en introductie 
!" leg de lidmaatschapsregels éénduidig vast en publiceer dit naar de leden  

!" Voer actief ledenwervingscampagnes: 
!" stel een welkomstpakket vast voor nieuwe leden (kortingen, voordelen; één keer per 

jaar vaststellen en dat in de loop van dat jaar niet meer aanpassen tenzij strikt 
noodzakelijk) 

!" stel doelgroepen vast en richt daar je campagne op (niet meer dan een of twee 
doelgroepen tegelijk) 

!" vraag leden, die dicht bij de doelgroep staan, om bij te dragen aan de actie 
!" “mond- tot- mond- reclame” door leden 
!" promoties in media als wijk- en huis-aan-huis- kranten 
!" huis-aan-huis folders 
!" zorg voor een hartelijk welkom bij ontvangst & introductie van nieuwe en potentiële 

leden 
!" houd contact met nieuwe leden 

 
84 9ied professionele tennistraining aan( door nauwe sa<enwerking <et een tenniss>,ool4 

!" Maak duidelijke afspraken over de samenwerking tussen TVSchaarsbergen en de tennisschool; 
leg deze vast en publiceer deze naar de leden. 

!" Toets samen met de tennisschool voortdurend de ontwikkeling van de samenwerking door: 
!" het periodiek meten (klant-)tevredenheid aan de zijde van zowel de vereniging als 

de tennisschool 
!" het bewaken van de continuïteit 

!" Stel waar nodig de uitvoering van de afspraken bij.  
 

?4 Zoek sa<enwerking <et andere 'ereniging@AenB4 
Er zijn drie vormen van samenwerking: 

!" beperkte samenwerking 
o ieder heeft zijn eigen doelstellingen, ledenbestand, faciliteiten, organisatie, regelgeving 
o een beperkt aantal activiteiten wordt samen geregeld 

!" alliantie 
o beide verenigingen hebben hun eigen ledenbestand, faciliteiten, organisatie, 

regelgeving 
o de doelgroepen worden op elkaar afgestemd (maar hoeven niet dezelfde te zijn) 
o er is voor de leden over en weer de mogelijkheid om van elkaars faciliteiten gebruik te 

maken en aan elkaars activiteiten deel te nemen                                                                              
deze “uitwisseling” vindt plaats op basis van gelijkheid 

!" fusie 
o beide verenigingen gaan zonder enige beperking samen op in één  

 
C4 Doer een duurEaa< en stru>tureel o'erleg <et Sportbedrijf Ge<eente Arn,e< en IJLL94 
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Zomertraining 2007 deel 1
Beste leden van TV Schaarsbergen 

Op maandag 2 april starten we met de zomertraining bij
Tennisschool XXL. 

WAAROM TENNISLES: 
Wil jij ook eens die spetterende backhand van Roger Fe- 
derer minimaal éénmaal tijdens je competitiewedstrijd
langs die opkomende tegenstander hebben geslagen?
Schrijf je dan nu in voor tennisles! Samen met je me- 
decursisten en de trainer bepaal jij welke onderwerpen
er tijdens de cursus aan bod komen. 

Of wil je voor eens en altijd van die zachte tweede ser- 
vice af? Tijdens het vierde kwart van iedere les van deze
cursus komt de service aan bod. Elke week weer! Doe
mee en ervaar het gevoel van een echte tweede service! 

En weer slaat de tegenstander de bal op een plek, waar
jullie allebei niet staan. Tennislessen bij XXL zijn zo op- 
gebouwd, dat ook de tactische onderdelen van het spel
aan bod komen. Positiespel tijdens een dubbelspel is
zo’n onderwerp. 

Na een lange dag werken op kantoor of in de auto lekker
buiten bewegen. Na een inspannende dag op school
even je geest ontspannen. In onze samenleving neemt
de noodzaak van lichamelijk arbeid steeds meer af. Ver- 
maak wordt steeds meer in een statische vorm aan- 
geboden. Wil je gezond in de buitenlucht bezig zijn onder
begeleiding van een ervaren K.N.L.T.B. gediplomeerde
tennisleraar samen met een leuke club mensen? Bij XXL
houden we rekening met jouw wensen! 

AANMELDEN: 
Bij Tennis XXL is het aanmelden voor de tennislessen vol- 
ledig geautomatiseerd. Inschrijven kan via onze website 
www.tennis-xxl.nl Kies linksonder op de homepage voor
locatie Schaarsbergen. Ben je al cursist? Gebruik dan je
inlogcode of wacht even op de e -mail die wij je sturen.
Met één druk op de inschrijfbutton in die mail ben je aan- 
gemeld voor de zomercursus! Je ontvangt direct een be- 
vestiging na je inschrijving. Zodra je bent “ingeroosterd”
ontvang je weer een melding, ditmaal van de cursus- 
groep en de cursustijd. (zetten we ook op jouw prive site)

Zomertraining deel 2
Na inschrijving ontvang je een code en wachtwoord (als
je die nog niet hebt) waarmee je op je prive site kunt in- 
loggen. Hierin staan uitgebreide mogelijkheden om les,
competitie of toernooi resultaten bij te houden, je kop- 
peling naar “mijn knltb” en al jouw persoonlijke (les)- 
gegevens. Bij de lesprijs is het gebruik van al deze mo- 
dules inbegrepen! 
Tijdens de cursus bij XXL ontvang je wekelijks, twee
dagen voor je tennisles, een e mail met een herinnering,
of, ook erg prettig, een herinnering, dat het b.v. Pasen is
en dus geen les! Met een button in deze mail kun je jouw
afwezigheid melden aan jouw persoonlijke trainer. 

Wij hopen met deze investering alle handelingen die
voor jou met de tennisles te maken hebben, tot een mi- 
nimum te hebben teruggebracht. Geef je een éénmalige
automatische incasso af, dan ontvang je € 5, -- per cur- 
sist korting op het lesgeld! 

Inschrijven kan dit jaar nu al! De cursus duurt deze
zomer 20 weken. (tot aan de herfstvakantie) 
Vanaf 4 jaar kun je bij ons terecht voor Bal & Slag- 
vaardigheid, Jeugdlessen, Seniorenlessen tot aan- 
…………..jaar! Blijf gezond, ga gezonder leven, doe aan
beweging, doe meer aan beweging. Zoek die uitdaging
op! Uiteraard is tennisles alleen niet de sleutel hiertoe,
maar we zijn wel een wezenlijk onderdeel hierin voor
geest en lichaam! 

Wij verwachten in de loop van januari de roosters te
kunnen invullen, wacht dus niet te lang en meld je aan
via onze website www.tennis-xxl.nl of via de e-mail die je
van ons ontvangt(huidige cursisten). 

Tennis XXL 
Postbus 66 
3910 AB Rhenen 
0343 456070 
Info@tennis-xxl.nl 
www.tennis-xxl.nl

Tennisschool XXL
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Flip en Flop
Het slottournooi van TVS op 1 oktober 2006, gezien
door de ogen van twee kleine toeschouwers. 

Kennen jullie de boskonijntjes Flip en Flop? Vast niet,
want ze laten zich zelden zien bij de tennisbaan. Laat ik
ze daarom eerst even aan jullie voorstellen. Flip en Flop
zijn lid van de Kleine TVS. De Kleine TVS is de tennis- 
vereniging van de dieren, die in de buurt van ons ten- 
nispark wonen, en die van onze banen gebruik maken,
als wij er zelf niet zijn. Soms kun je hun sporen zien. 
Kort en goed – Flip en Flop vertelden me de afgelopen
week, dat ze op zondagmorgen 1 oktober een rustig
moment dachten te vinden op de tennisbaan. Hoe
anders pakte dat uit. Ik laat ze zelf aan het woord. 

Ja, we wilden zondagmorgen vroeg even tennissen en
waren al bijna op de baan, toen er twee mensen
kwamen en gingen tennissen. Even later kwamen er nog
twee aan, ook tennissen. Ja, wat doe je dan – in ons reg- 
element staat, dat we nooit op de baan gaan als er
mensen zijn. Best lastig eigenlijk, maar ja – zij zijn groot
en wij zijn klein konijn en dat winnen wij nooit. Maar
omdat we er toch al waren zijn we lekker blijven kijken. 
Even later kwamen er nog meer mensen aan. Wij dach- 
ten, dat de eerste vier dat wel gezellig vonden. Dat is bij
ons op de club wel zo – hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Maar hé, één stel ging direct weg, toen de rest
kwam. Waarom eigenlijk? Het begon net gezellig te wor- 
den. Het andere stel bleef wel. Al die mensen gingen op
het terras zitten en dronken iets dat jullie geloof ik “koffie”
noemen. En toen gingen al die mensen tennissen. Ja, zo
komen wij helemaal niet aan de beurt. En het was nog
wel zulk mooi weer. Ja, hoeveel mensen waren er ei- 
genlijk? Wij telden acht mannetjes en vrouwtjes, die
waren gekomen om te tennissen en nog twee dames,
Tilja en Nikee, om te zorgen voor soep en broodjes en
koffie en koek en nog veel meer lekkere dingen. Ze noem- 
den dat de evenementencommissie. Kijk, dàt hebben wij
niet in onze club. Moeten wij de volgende keer ook aan
denken.

En een lol dat ze hadden. Er werd stevig getennist, maar
tussendoor hadden ze allerlei grappen en grollen. Ze sloe- 
gen best goed en vèr…. Dat kunnen bij ons alleen de
herten en de everzwijnen. En ze lieten elkaar lópen, niet
mooi meer. 

Na een tijdje stopten ze even om soep en brood te eten.
Daarna gingen ze weer verder, maar zo te zien hadden
ze misschien beter niet kunnen stoppen, want nu ging
het niet zo goed meer. Dat vonden ze zelf blijkbaar ook,
want na een tijdje stopten ze er helemaal mee, om op
het terras te gaan zitten drinken en lekkere dingen te
gaan eten. Yummie! 

We hebben nog even meegeluisterd, wat ze allemaal
nog te vertellen hadden. Eéntje beweerde dat het mis- 
schien wat vroeg is om om half drie aan de borrel te zit- 
ten, maar dat dat wel passend is, als je vroeg bent op- 
gestaan. Ze noemden deze gebeurtenis het Slottournooi
van het seizoen. Maar die club van jullie is toch niet zo
klein, dat er dan maar acht mensen meedoen? Vooral
als je weet hoe gezellig zo’n tournooi is. Want gezellig
was het, dat kon je aan hun snoeten wel zien. Boffen
jullie even met zo’n evenementencommissie – dat
vonden jullie zelf ook, dat was duidelijk.

Om drie uur gingen ze allemaal weg, iedereen terug naar
z’n eigen hol. Wij hebben daarna toch nog even lekker
voluit kunnen spelen – we waren weer helemaal alleen
op de baan.

Met dank aan de twee boskonijntjes Flip en Flop, lid van
de Kleine TVS.

Eddo Neuteboom
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Verstand van computers en opmaakprogrammatuur
hoeven de samenstellers van het clubblad niet te heb- 
ben. Het enige wat zij hoeven te doen is inloggen op de
SMIC-account van de vereniging, gewoon thuis of waar
dan ook en via een normale internetverbinding.

Na het inloggen kunnen alle leden die daarvoor speciale
toegang hebben gekregen, toegang krijgen tot die delen
van het clubblad waaraan zij hun medewerking verlenen.
Meer dan het oversturen van teksten en plaatjes is niet
nodig. Vooraf is namelijk nauwkeurig de huisstijl van het
blad vastgelegd. Leden hoeven zich dus zelfs niet te be- 
kommeren om het juiste lettertype en de lay-out van de
pagina.

Daarnaast is het mogelijk een ledenbestand te koppelen,
zodat het clubblad direct wordt voorzien van adres- 
gegevens. Nadat de eindredactie haar werk heeft ge- 
daan, wordt het blad gedrukt op een HP Indigo pers en
kan het blad desgewenst via Selekt Mail zeer goedkoop
verzonden worden.

Wij hebben een softwareoplossing bedacht die het
maken van clubbladen een stuk eenvoudiger maakt. Het
stencilapparaat is niet meer nodig en ook de bereid- 
willigheid van clubleden die een avondje komen vouwen,
nieten en stickers plakken, zal niet langer op de proef
worden gesteld. 

Een professioneel uitziend clubblad maken was tot nu
toe veelal een tijdrovend karwei. Met behulp van de mid- 
delen die SMIC daartoe aanreikt, wordt de opmaak een
stuk eenvoudiger en efficiënter. 

Doordat SMIC ook het drukken en versturen van de
bladen verzorgt wordt bovendien nog eens extra tijd be- 
spaard. Toch zijn de gezamenlijke kosten lager dan op
de traditionele manier.

Een clubblad maken was nog nooit
zo eenvoudig en goedkoop

Kies voor kleur!
www.smic.nl
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