
Wist u dat ....

ALV 26 februari .... 20.00 uur
clubhuis

"Het is de bedoeling dat u even goed naar deze foto
kijkt. Datkijken moet leiden tot de gedachte hoe heer- 
lijk het is om weer lekker buiten op de gravelbaan te
staan. Nog een paar weekjes en dan is het weer
zover. Maar eerst nog even vergaderen op 26 fe- 
bruari. Niet vergeten !"

De volgende info verschijnt

De volgende info verschijnt op 21 maart. U kunt u
kopij voor 7 maart mailen naar tielvuur@wxs.nl

Jaargang 2008, nummer 1, 27 januari 2008



Gegevens Bestuur en Kader
Bestuur
Voorzitter 
Eddo Neuteboom voorzitter@tvschaarsbergen.nl 442 12 89
Vice voorzitter met portefeuillen parkbeheer
Henk Hendricks h.hendricks@reval.umcn.nl 442 95 18
Penningmeester
Matthijs Hendriks penningmeester@tvschaarsbergen.nl 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
Info & Communicatie
Margarethe Hilhorst info@p-oint.nl 445 89 00
Secretaris
Elleke van Berckel e.vanberckel@tiscali.nl 351 52 21
Jacob Marislaan 74, 6813 JX Arnhem

Technische Commissie

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

Competitiezaken & clubkamioenschappen
Cefas van Eekelen
Brent Bongers brentgongers@chello.nl 0648927702

Evenementen
Tilja Harts tiljaharts@hotmail.com 351 20 05

Kader

Tennislessen
Tennisschool XXL info@tennis-xxl.nl 0343456070
www.tennis-xxl.nl Postbus 66, 3910 AB Rhenen

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 info@p-oint.nl 445 89 00

Tennispark
Kemperbergerweg 671a 443 02 84

www.tvschaarsbergen.nl

pagina 2



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,--

Bedankt!!

"Twee trouwe leden die jarenlang op onze banen te
vinden waren en ook als vrijwilliger de handen uit
de mouwen hebben gestoken hebben om ge- 
zondheidsredenen hun lidmaatschap van T.V.S. op
moeten zeggen. Het zijn Hans van Baalen en
Gerard Feldbrugge. De laatste is zelfs een paar jaar
voorzitter van onze club geweest. Wij zouden willen
zeggen : "Heren bedankt en het ga u goed. Kom
nog eens naar ons kijken. U bent altijd welkom".

Vrijwillers,
Allereerst de beste wensen voor iedereen voor 2008.
Laten we er met elkaar weer een mooi tennisjaar van
maken. 
Dit is hem dan - de eerste Info van het nieuwe jaar met
daarin de stukken voor de Algemene Ledenvergadering
op 26 februari 2008. Hierin is te lezen wat er het afge- 
lopen jaar is gebeurd en welke plannen het bestuur ont- 
wikkeld heeft om een goede toekomst van TV Schaars- 
bergen te waarborgen. In de Ledenvergadering komt het
allemaal ter sprake. 
Laten we echter goed voor ogen houden, dat één ding
altijd van groot belang is geweest en zal blijven: TVS zou
TVS niet zijn zonder de inzet van de vele vrijwilligers
voor alle mogelijke taken. In de toekomst zal dat niet
anders zijn - we blijven een vereniging zonder be- 
roepskrachten in loondienst. Alleen dan is het mogelijk
het lidmaatschap betaalbaar te houden voor de leden. 
Momenteel zijn er diverse posten niet bezet door gebrek
aan kandidaten. Daarom hierbij mijn oproep aan ieder,
om na te gaan of er naast baan, opleiding, huishouding,
etc. nog tijd over is, om een rol als vrijwilliger in TVS op
zich te nemen. Of het nu gaat om bardienst, baan- 
onderhoud of bestuur, er is een heleboel te doen. Meld
je dus aan en help je eigen TVS! 
Tot ziens allemaal op de ledenvergadering op 26 febru- 
ari. 

Eddo Neuteboom
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VAN DE REDACTIE 

Waarschijnlijk bent u allemaal wel van mening dat de Info er de laatste tijd “gelikt” uitziet, zoals 

dat tegenwoordig heet. Dat betreft dan vooral de buitenkant van ons blad. Als nieuwe redactie 

willen wij in het komende seizoen ook aan de inhoud ervan graag meer aandacht gaan besteden. 

Op initiatief van de secretaris van het bestuur, Elleke van Berckel, is een redactiecommissie in 

het leven geroepen die uit een viertal mensen bestaat. In de eerste plaats is dat natuurlijk 

Margarethe Hilhorst. Zij blijft voorlopig zorgen voor de opmaak en de lay-out van ons blad zoals 

ze dat in de afgelopen tijd ook al heeft gedaan. Verder: Hermien Nieuwenhuijsen die regelmatig 

clubleden zal aansporen  om iets in het blad te schrijven, Elleke van Berckel die als secretaris van 

het bestuur de input van bestuurszijde voor haar rekening neemt en tenslotte Hans Tielemans 

die er als eindredacteur zorg voor zal dragen dat alle aangeleverde artikelen op de juiste wijze in 

de uitgave terechtkomen. 

Deze commissie, die op de komende jaarvergadering nog officieel benoemd moet worden, heeft 

vooruitlopend op deze formaliteit  al een vergadering belegd. Hierin is al een aantal afspraken 

gemaakt en de commissie gaat dus alvast aan de slag. 

Wat gaat er gebeuren en wat mag u verwachten ? 

In de komende Info kunt u de start meemaken van een medische rubriek. Deskundige leden van 

onze vereniging zullen u daar voorzien van tips op dit gebied. De eerste aflevering geeft tips over 

de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Later zal aandacht geschonken worden aan kwetsbare 

lichaamsdelen die u bij het tennissen toch graag heel wilt houden: knie, schouder, arm, rug, 

enkel en wellicht nog andere onderdelen. Kortom: een rubriek die in een behoefte gaat 

voorzien. 

Vervolgens komen er een paar rubrieken waarin we u kennis laten maken met alle 

bestuursleden die daarin gaan vertellen wat ze in dat bestuur allemaal voor ons doen, met 

vrijwilligers die allerlei noodzakelijke werkzaamheden verrichten, met onze sponsors die ervoor 

zorgen dat onze contributie betaalbaar blijft en met  alle anderen die belangrijk zijn voor het wel 

en wee van onze club, zoals bijvoorbeeld de mensen van de tennisschool. 

Het kan dus zomaar gebeuren dat er iemand bij u langs komt om een gesprek met u te voeren 

dat dan op een later tijdstip in de Info terecht komt. Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt om 

zelf eens wat te schrijven, bijvoorbeeld over een competitie waar u aan hebt deelgenomen, een 

toernooi, een open dag, een kampioenschap, een heren- of damesdag, een openings- of 

slottoernooi…. U kunt deze lijst naar believen verder uitbreiden. 
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Verder mag iedereen die iets te melden heeft en dat in de Info wil laten plaatsen, zijn /haar 

informatie naar de eindredacteur sturen. Die zorgt er dan voor dat zo’n stukje wordt geplaatst. 

Dat mag over alles gaan wat met onze sport te maken heeft. Voorbeelden? U hebt als 

toeschouwer een belangrijk tournooi bijgewoond. Niet alleen Wimbledon, Roland Garros of het 

ABN-AMRO-toernooi, ook een challenger kan heel leuk zijn om eens bij te wonen. Geef ons daar 

eens een verslag of impressie van. 

Hebt u ergens in het buitenland een tennisvakantie gehad ? Leuk om daar eens iets over te 

schrijven. Bent u zelf niet zo’n scribent ? Geen nood. Vraag om hulp bij de redactiecommissie. 

Die helpt u beslist uit de brand. 

Tenslotte komt er nog een rubriek die “Wist u dat….” gaat heten. Korte nieuwtjes, vragen, 

opmerkingen en mededelingen. 

Wij hopen dat u ons hebt begrepen. Wij willen graag een verenigingsblad gaan maken dat de 

moeite waard is om te lezen en dat de onderlinge band tussen de leden gaat versterken.We 

hebben er zin in. Helpt u ons een beetje? 

Alle stukken, stukjes, foto’s(!),  verhalen, opmerkingen, vragen en suggesties kunt u mailen naar 

tielvuur@planet.nl 

De redactie zorgt dan dat daar iets mee gedaan wordt. 

Hans Tielemans 

 

Ook een mooi plaatje!  

 

pagina 5



Voor al uw projecten, organisatie van evenementen, 
interim, netwerk en trainingsactiviteiten. www.p-oint.nl

Wist u dat ....Van 't medische front

De Enkelverzwikking
Bijna iedereen heeft het, in meer of mindere mate, wel
eens meegemaakt. Het verzwikken van de enkel. Vrijwel
altijd ga je er naar de buitenkant doorheen en verrek je
de banden en het kapsel aan de buitenzijde van je enkel. 
De ernst van het letsel kan variëren van een verrekking
van een paar vezeltjes, zonder echte schade, tot het vol- 
ledig afscheuren van de band en wellicht zelfs een be- 
schadiging van het bot. Bij de laatste vorm hoor je het
vaak ook knappen en moet je gelijk naar het ziekenhuis
voor foto’s. 
In geval van een verrekking zonder weefselschade is er
natuurlijk wel de pijnscheut maar treedt er geen zwelling
op. Wandel dan even een paar keer op en neer om de
coördinatie te hervinden en de pijn zal snel afzakken. 
Is er wel sprake van een weefselbeschadiging, dan zal je
enkel al snel dikker gaan worden. Dit zwellen kun je pro- 
beren te beperken door direct te koelen met ijs, het been
in rust hoog te leggen en vooral zorgen dat je je voet per- 
manent in 90 graden houdt (brace of tapebandage). Zo
kan enerzijds je enkel niet verstijven (je kunt dus op je
hak nog redelijk normaal lopen) en anderzijds ontlast je
de verrekte band. Zodra je je voet toch in een zoge- 
naamde “spitsstand” houdt, belemmer je een goede ge- 
nezing en revalidatie, en is er een vergrote kans op blij- 
vend een “zwakke” enkel. 

Pim de Neeff 

Noot redactie: 
Pim de Neeff is in Schaarsbergen een erkend en ge- 
respecteerd fysiotherapeut die alles weet van blessures
bij tennissers omdat hij al vele jaren zelf speelt bij T.V.S.

.........
Wist je dat…………….. 

………………..Sietske Annema vorig jaar een paar
nieuwe tennisschoenen heeft gekocht van het merk
Kwiss, Maat 39-40, maar dat in praktijk bleek dat de
schoenen haar niet goed pasten. Ze heeft ze maar een- 
maal gedragen en wil ze nu verkopen. De schoenen zijn
geschikt voor het spelen op gravel. Ze vraagt de helft
van de koopprijs en beschikt nog over de aankoopbon.
Als je interesse hebt, wees er dan snel bij want het is
een eenmalige aanbieding ! Haar e-mailadres is sijts- 
ke@versatel.nl 

………………we het erg leuk zouden vinden als je ons
korte mededelingen stuurt voor deze rubriek; het mag
over serieuze zaken gaan, een miniadvertentie zoals hier- 
boven, een grapje, of iets anders wat te klein is voor een
artikel maar waarvan je denkt dat het leuk is als een
ander tennislid het weet. 

…………….. we met de Lotto Clubactie € 300 hebben op- 
gehaald! Wordt dus lid en verdien geld voor de club!
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  
 
Beste leden van TVS, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van TVS. Deze wordt gehouden op 
dinsdag 26 februari 2008 om 20.00 uur in het Clubhuis TVS. 
Als tijdens de vergadering blijkt dat er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor 
het nemen van besluiten, wordt de vergadering gesloten. Aansluitend zal een tweede 
vergadering plaatsvinden, waarvoor u hierbij eveneens bent uitgenodigd. 
 
Agenda ALV TVS d.d. dinsdag 26 februari 2008 
 
Plaats:  Clubhuis TVS 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
 

1. Opening 
2. Notulen algemene ledenvergadering TVS d.d. 13 februari 2007  
3. Jaarrekening 2007        
4. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 
5. Begroting 2008 
6. Vaststelling contributie 2008 
 

PAUZE (21.00 – 21.10 uur) 
 

7. Evaluatie beleidsplan 2007*) 
8. Aftreden en benoeming bestuursleden 
9. Jaarplan 2008 
10. Rondvraag 
11. Sluiting om 22.00 uur met aansluitend borrel 

 
*) De evaluatie van het beleidsplan 2007 betreft het jaarverslag 2007 
 

Namens het bestuur, 
 
Elleke van Berckel 
secretaris 
 
toelichtingen op de agenda: 
 
3. Jaarrekening 2007 
Zowel de Verlies en Winstrekening als het kasstroomoverzicht laten een positief resultaat zien 
over boekjaar 2007. Gezien de toename van de liquide middelen met meer dan € 3.000, is de 
reserve onderhoud banen dit boekjaar met € 3.000 verhoogd. De inkomsten zijn lager dan 
begroot vanwege een afname van het ledental t.o.v. het jaar ervoor. Dit heeft met name effect op 
de contributie en kantine inkomsten. Er zijn in het boekjaar wat extra kosten geweest voor het 
onderhoud aan de machines voor de banen en de aanschaf van een nieuwe vaatwasser.  
 
4. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 
De jaarrekening zal door Evert Veldhuis en Hans Tielemans worden gecontroleerd en schriftelijk 
op de algemene ledenvergadering worden bevestigd.  
 
5. Begroting 2008 
Voor het komende jaar verwachten we een gelijkblijvend of stijgend ledenaantal. Op financieel 
gebied zal het vergelijkbaar zijn met het boekjaar 2007.  
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6. Vaststelling contributie 2008 
Het bestuur stelt voor de sinds 2006 geldende contributie voor senioren en voor senioren in bezit 
van een OV-jaarkaart (met dit laatste worden studenten bedoeld) in 2008 te handhaven.  
In 2007 heeft het bestuur als eenmalige actie de contributie voor jeugdleden sterk gereduceerd 
met de bedoeling kinderen die elders lid zijn en van wie de ouders lid zijn bij TVS de 
mogelijkheid te bieden tegen aanvaardbare kosten lid te zijn van twee verenigingen. Deze 
regeling bleek in 2007 een groot succes, gezien de toename van het aantal jeugdleden. Het 
bestuur stelt voor om deze gereduceerde tarieven voor jeugdleden als zodanig definitief te 
handhaven.  
De contributie wordt derhalve als volgt samengesteld: 
 
TVS Contributie met staffel 2008  
   

  Contributie Inschrijving 
      
Senior  '89 of eerder per kalenderjaar: 145 22,50 
Bij aanvang lidmaatschap per:      
1 april  145 22,50 
1 mei 145 22,50 
1 juni 100 22,50 
1 juli 80 22,50 
1 augustus 50 22,50 
1 september 10 22,50 
1 oktober 0 22,50 

      

Senior (studenten) met OV - jaarkaart 90  11,50 

      

Junior '90 t/m '94 35,00 11,50 

Junior '94 en later 25,00 11,50 
 
Het bestuur heeft de mogelijkheid de contributie voor senioren naar beneden bij te stellen in het 
kader van ledenwervingsacties. 
 
8. Aftreden en benoeming bestuursleden 
Volgens rooster van aftreden treden Margarethe Hilhorst, Henk Hendricks, Mapp Schaake en 
Matthijs Hendriks af na de ALV 2008. Bart Jan Sol heeft aangegeven zijn bestuursfunctie 
voortijdig te willen beëindigen.  
Zoals aangegeven in de toelichting op het jaarplan 2008 stelt het bestuur voor de omvang terug 
te brengen van zeven naar vijf leden. In dat kader wordt de functie van Margarethe 
(communicatie) ondergebracht bij de secretaris en worden de portefeuilles Parkbeheer (Henk 
Hendricks) en Clubhuisbeheer (Bart Jan Sol) gecombineerd in één portefeuille 
Faciliteitenbeheer. 
Mapp en Matthijs hebben zich bereid verklaard zich nog een jaar beschikbaar te stellen als 
bestuurslid. 
Op het moment dat deze Info gedrukt wordt, is nog niet bekend wie kandidaat is voor de functie 
van Faciliteitenbeheer. Kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering 
worden aangemeld bij het bestuur. 
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VELDMAN SPORT

Veldman Sport
Rozendaalselaan 7
6881 KX Velp
Tel: 026 - 3619010

- Bespanning vanaf €10,-
- Gratis racket testen
- Leverancier van teamkleding
- Ruime sortering  tennisrackets
- Grote collectie
  tenniskleding 
  en schoenen

Ready
for
tennis

Vervolg Agenda ALV
Rooster van aftreden: 

Functie Naam Jaar van aftreden 

Voorzitter Eddo Neuteboom 2010 
Secretaris Elleke van Berckel 2010 
Penningmeester Matthijs Hendriks 2009 
Bestuurslid technische zaken Mapp Schaake 2009 
Bestuurslid faciliteitenbeheer vacature 2011
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Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. Schaarsbergen d.d. 13-2-07 
 
Bestuursleden: Christoph Hrachovec (voorzitter), Matthijs Hendriks, Henk Hendricks, Mapp 
Schaake, Margarethe Hilhorst, Bart Jan Sol, Conny van Til (notulist) 
Aanwezig: 18 leden 
Afwezig met kennisgeving: Elleke van Berckel, Gerrit Groters, Ite van Til, Adriaan Wijt Sr., Gerrit 
Hengeveld, Tilja Harts, Nikee Harts, Hilde Bongers, Ernst Hehne. 
 
Ad. 1: 
De voorzitter opent en heropent de vergadering, dit i.v.m. met in eerste instantie te weinig 
aanwezige leden om beslissingen te nemen. 
 
Ad. 2: 
Notulen ALV 2006: Na beantwoording van enige vragen: geen op-/aanmerkingen en worden 
goedgekeurd. 
 
Ad. 3, 4 en 9: Jaarverslag 2006, jaarrekening 2006, begroting 2007 en kascommissie: 
De penningmeester Matthijs Hendriks geeft een toelichting bij het jaarverslag-,jaarrekening 2006 
en begroting 2007 en antwoordt op de vragen die hieromtrent gesteld werden. 

• Het bezwaarschrift dat vorig jaar is opgesteld inzake de verlate aanslagen OGB 
2003/2004/2005 is goedgekeurd, waardoor de WOZ-waarde van het tennispark met 
enkele duizenden euro’s naar beneden is bijgesteld. De flinke achterstallige belasting is 
nagenoeg betaald, resteert nog ca. 700 euro. 

• De kascommissie (Evert Valkengoed/Gusta Hagdorn) heeft de jaarrekening en de verlies- 
en winstrekening 2006 gecontroleerd en goedgekeurd. 

• De kascommissie voor het komende jaar zal bestaan uit Evert Veldhuis en Hans 
Tielemans. 

• Al met al is er dit jaar meer binnengekomen dat uitgegaan: positief saldo van ca. 3700 
euro. 

• Een verhoging van de contributie is niet nodig. 
 

Ad. 5/6/7: Rooster aftredende- en voordracht/benoeming nieuwe bestuursleden: 
Rooster van aftreden zoals in de Info vermeld, wordt voorgelegd aan de vergadering en de ALV 
stemt hiermee in. 
Christoph Hrachovec treedt tijdens deze ALV af als bestuurslid (voorzitter) en Eddo Neuteboom 
zal hem in deze functie per direct vervangen. 
Conny van Til treedt tijdens deze ALV af als bestuurslid (secretaris) en Elleke van Berckel (door 
privé omstandigheden niet aanwezig) zal haar in deze functie per direct vervangen. 
De ALV stemt hiermee in. 
 
Ad. 8: Meerjarenbeleidsplan: Daar dit onderdeel gericht is op de toekomst, zit vanaf dit punt 
Eddo Neuteboom de vergadering voor. 
Het belangrijkste punt van dit beleidsplan is tot nu toe gericht op het vergroten van het aantal 
leden en, niet onbelangrijk, het vasthouden van onze leden. Wat moet er gedaan worden om het 
ledenaantal boven de 300 te krijgen? 
De nieuwe voorzitter zet uiteen dat er weer op diverse manieren geworven zal worden, net als 
afgelopen jaar, maar benadrukt dat je ook moet zorgen om de leden te behouden door o.a. een 
goede gastheer/vrouw te zijn als je bardienst draait of de toss of toernooien organiseert. 
Enkele leden gaven wat suggesties: 
In de wijkkrant “Craneveer”adverteren/ nieuwe leden in de Info vermelden/ ledenlijst aan de 
nieuwe leden geven/ nieuwe leden voor het openingstoernooi persoonlijk uitnodigen. 
Wat de ondergrond van de banen betreft, wordt aangegeven dat de toestand van de banen nog 
steeds goed te noemen is, maar dat neemt niet weg dat men in de nabije toekomst zal blijven 
brainstormen of wij deze ondergrond moeten blijven behouden. 
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Notulen ALV 2007 (vervolg)
De ALV stemt in met het beleidsplan en zijn bereid er
hun steentje aan bij te dragen. 

Ad. W.v.t.t.k.: 
Herman Boesveld: Het IVN heeft zijn bezwaar inge- 
trokken, dus zal TVS sterker staan in het behoud van de
verlichting. Het zal nog in de Raad besproken worden,
maar de voorzitter geeft ook aan dat hij alles eerst
zwart-op-wit moet zien. 

Henk van Hunen: Roy Boesveld (makelaar) had aan- 
gegeven TVS te willen sponsoren, maar wil als tegen- 
prestatie hier kunnen tennissen met mensen van zijn be- 
drijf. 
Het bestuur geeft aan deze insteek van sponsoring niet
te honoreren, daar wij gekozen hebben voor “leden- 
werving” (zie beleidsplan), waarbij de heer Boesveld
(e.a.) liever lid kan worden en dan mensen kan intro- 
duceren. Daarnaast is er niemand op het park (wij
hebben geen uitbater achter de bar) die overdag een
oogje in het zeil kan houden. Als er iets gebeurt, is TVS
aansprakelijk en dat is niet de bedoeling. Tevens heeft
de ALV enkele jaren geleden besloten tot 1 sponsor per
branche en daar wij reeds Petra de Kleermaeker als spon- 
sor hebben, is een andere makelaar erbij uitgesloten. 

Pim de Neeff: Diverse mensen die bardiensten in het ver- 
leden moesten draaien, hebben vaak diverse excuses
om niet op te komen dagen. Hij ergert zich daaraan. Is
het niet mogelijk er iets tegenover te zetten voor de
mensen die wel bardiensten draaien? Misschien de
mensen die geen bardienst willen draaien iets meer lid- 
maatschap laten betalen? 
Dit is al vaker geopperd. De ALV is hierover verdeeld.
Wij zullen hier onze gedachten nog over laten gaan. 
Gusta Hagdoorn benadrukt dit ook en geeft aan dat er
niet veel aandacht aan de vrijwilligers besteed wordt. 

Henk Hendricks, vice voorzitter, dankt Christoph en
Conny voor hun werkzaamheden in het bestuur en be- 
geleidt zijn woorden met een lekker flesje wijn en een
bos bloemen. 

De nieuwe voorzitter bedankt hierna de aanwezigen en
sluit de vergadering.
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Evaluatie beleidsplan 2007 TV Schaarsbergen 
 
In het clubblad van 17 januari 2007 heeft u het beleidsplan van TVS kunnen lezen. Dit 
beleidsplan is in de algemene ledenvergadering in 2007 goedgekeurd. Deze notitie is een 
evaluatie van dit beleidsplan. Het geeft met name aan op welke punten het bestuur zich 
afgelopen jaar gericht heeft en wat er is bereikt. 
 

1. Als wervingsactie voor nieuwe leden zijn in het voorjaar van 2007 in verschillende wijken 
flyers verspreid.  Dit heeft 42 nieuwe leden opgeleverd (incl. jeugd). 
Door het lidmaatschapsgeld voor junioren drastisch te verlagen, hebben we 17 nieuwe 
jeugdleden kunnen verwelkomen. 

2. Ter vergroting van de naamsbekendheid en betere bereikbaarheid is bewegwijzering 
aangebracht, en er is op beperkte schaal geadverteerd en gepubliceerd (dorpskrant, 
politiewijzer).  

3. Om gezamenlijke belangen beter te kunnen behartigen, zijn de contacten met andere 
Arnhemse tennisverenigingen aangehaald, en is er initiatief genomen om zitting te nemen 
in het bestuur van de Arnhemse Sport Federatie (zie toelichting elders). Ook hebben 
deze contacten geleid tot afspraken over gezamenlijke sportieve activiteiten in 2008. 

4. Er is aandacht besteed aan de persoonlijke contacten met sponsoren, o.a. in de vorm 
van een sponsoravond, en de overeenkomsten zijn geüniformeerd. Er zijn 6 nieuwe 
sponsors gevonden.  

5. Er is gewerkt aan een voorstel voor een andere bestuursstructuur om de organisatie 
efficiënter te laten verlopen. In het kort betekent dit: minder bestuurlijke portefeuilles, 
meer aansturing op commissies. Elders in deze info leest u de uitwerking hiervan. 

6. Het bestuur heeft zich georiënteerd op de ontwikkeling van nieuwe banen en verlichting 
i.v.m. het bestemmingsplan Arnhem Noord. De stand van zaken hiervan staat elders in 
deze info beschreven. 

7. Met tennisschool XXL zijn heldere afspraken gemaakt m.b.t. het aanbieden van 
tennislessen voor onze leden. Steekproefsgewijze navraag onder leden heeft positieve 
kritieken opgeleverd t.a.v. het lesgeven. Ook XXL heeft in een evaluatiegesprek 
aangegeven tevreden te zijn over de samenwerking met TVS. 

 
Bovenstaande punten zijn concrete acties die afgelopen jaar uitgevoerd zijn. De speerpunten 
voor volgend jaar staan beschreven in het jaarplan 2008. 
 
toelichtingen op Evaluatie beleidsplan 2007 
 
3. Samenwerking met andere verenigingen 
 
In de loop van 2007 bleken bij meerdere tennisverenigingen in en om Arnhem nieuwe 
bestuursleden zijn aangetreden. In het verleden werd onderlinge samenwerking als een 
bedreiging gezien, maar nu bleek in ruime mate een uitgesproken bereidheid tot samenwerking 
te bestaan. Het bestuur van TVS heeft het initiatief genomen om de Arnhemse 
tennisverenigingen uit te nodigen voor een oriënterend overleg. Aanleiding is mede de situatie 
rondom tennisvereniging De Groene Kamer. Ondanks andere adviezen heeft de politiek 
besloten, dat die vereniging de huidige locatie moet opgeven en verhuizen naar een andere 
locatie. Door een gestructureerd overleg tussen de verenigingen en een gezamenlijke 
vertegenwoordiging naar beleidsmakers hopen we in de toekomst in dergelijke situaties 
effectieve invloed te kunnen uitoefenen. 
Het overleg heeft er intussen toe geleid, dat de gezamenlijke tennisverenigingen een kandidaat 
zullen voordragen voor het in 2008 te vormen bestuur van de Arnhemse Sport Federatie. 
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Behalve overleg tussen de Arnhemse verenigingen wordt ook gekeken naar samenwerking met 
verenigingen in buurgemeenten. Het doel is vooral te komen tot een gezamenlijk initiatief voor de 
promotie van tennis in het algemeen.  
 
5. De nieuwe structuur van het bestuur 
 
In de afgelopen jaren is de samenstelling van het bestuur uitgebreid van 5 naar 7 leden. De 
reden was, dat er toen veel zaken op bestuursniveau moesten worden geregeld. De praktijk 
heeft het afgelopen jaar geleerd, dat er door deze opzet naar verhouding veel routinezaken door 
het bestuur moeten worden besproken en afgedaan. Dit komt doordat een aantal bestuursleden 
zich met dagelijkse gang van zaken rondom het reilen en zeilen van de vereniging bezighoudt.  
De statuten van de vereniging geven aan, dat een bestuur uit een oneven aantal personen moet 
bestaan, met een minimum van vijf. 
Het bestuur stelt nu voor, om het aantal bestuursleden weer terug te brengen van zeven naar 
vijf, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. Het bestuur zal zich meer 
bezighouden met de beleidsmatige zaken, terwijl de dagelijkse gang van zaken voornamelijk 
wordt behartigd door commissies. De commissies komen grotendeels voort uit de “oude” 
commissies, zoals voor onderhoud van banen en tuin, het besturen van bar en clubhuis en de 
sportieve activiteiten. Nieuw zijn een redactiecommissie en een sponsorcommissie. 
Veel vrijwilligers zijn ook het afgelopen jaar weer actief geweest, en het bestuur wil van deze 
gelegenheid gebruik maken om hen dank te zeggen voor alle inspanningen t.b.v. de vereniging. 
Een bredere basis van vrijwilligers is echter noodzakelijk. Het is van cruciaal belang, dat de 
commissies voldoende zijn bezet om hun werk goed te kunnen uitvoeren en dat er goede 
communicatie bestaat tussen commissies en bestuur. 
Hierbij treft u het schema aan van de voorgestelde opzet.  
 

Functie Aandachtsgebied uitvoerende commissies/functies 
• Algemene zaken • Bestuur 
• Externe 

vertegenwoordiging 
• Ondersteuning door (bestuurs-) leden  

• sponsoring • sponsorcommissie 

Voorzitter 

• Specifieke portefeuilles • Ad-hoc ondersteuning door (bestuurs-)leden met 
kennis van de onderhanden materie 

• Secretariaat  Secretaris 
• Pr en communicatie • redactie commissie voor van Info, Nieuwsflits en 

Website  

• Financiële zaken  
• Verzekeringen  

Penningmeester 

• Ledenadministratie • Ledenadministratrice 

• Commissie Faciliteiten Beheer, bestaande uit: 

o cie baanonderhoud 
o cie onderhoud clubhuis 
o cie parkonderhoud 
o barcommissie 

Bestuurslid 
Faciliteiten 

• Faciliteitenbeheer 

o projecten 

• Technische commissie, bestaande uit: 

o cie competitiezaken 
o cie toernooien 
o cie toss 
o cie evenementen 
o cie jeugd *) 

Bestuurslid 
Technische Zaken 

• Technische zaken 

o tennisschool 
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6. Toekomst van de banen en de verlichting 
 
1.1.1 Inleiding 

Het bestuur handhaaft onverkort de eerdere opmerkingen over de kwaliteit van de huidige 
gravelbanen. Ondanks het feit dat de banen al oud zijn, volstaat de kwaliteit vooralsnog, en dat 
zal ook de komende jaren gelden. Daarom is een renovatie op korte termijn niet noodzakelijk. Dit 
laat onverlet dat de gravelbanen ooit vervangen moeten gaan worden.  

Het bestuur is van mening, dat het de voorkeur verdient om (een deel van) de huidige 
gravelbanen te vervangen door een baantype, dat het hele jaar door bespeeld kan worden. De 
gebruiksperiode van het park wordt daarmee aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke voorwaarde 
daarbij is, dat de verlichting ook in de winter mag worden gebruikt. 

 
1.1.2 De keuze van het baantype 

In 2007 is een voorstudie uitgevoerd naar een aantal baantypen: 

• Smash Court  
Smash Court is relatief nieuw, pas sedert 2005 in Nederland geregistreerd als reguliere 
tennisbaan Deze baansoort ligt momenteel bij ALTB. Het speelt fraai, benadert gravel in 
hoge mate, wel iets trager. Het is relatief relatief duur in onderhoud. Goede evaluatie is 
nog niet mogelijk, we zullen de eerste winter bij ALTB nauwgezet gadeslaan. In het 
najaar van 2007 werd een globale offerte aangevraagd bij de firma Arcadis.  

• Kunstgras 
Kunstgras is natuurlijk al langer bekend. Met name de nieuwste generatie lijkt perspectief 
te bieden; de kwaliteit schijnt steeds beter te worden, relatief goedkoop, helemaal 
goedkoop tav onderhoud. Speeleigenschappen toch beduidend anders dan gravel. Voor 
kunstgras werd eveneens een offerte aangevraagd.  

• French Court  
Dit baantype is relatief duur in aanleg en onderhoud, en de speeleigenschappen vallen 
tegen. Bij droogte zijn de banen enorm glad. 

Op basis van eerdere voorstudie en huidige inzichten lijken 2 baansoorten hoge ogen te gooien: 
Smash Court en kunstgras. French Court leek ook een goede optie, maar ervaringen bij andere 
clubs zijn ronduit negatief. Daarom wordt French Court verder buiten beschouwing gelaten. 

Ter oriëntatie zijn in 2007 offertes gevraagd voor de aanleg & onderhoud van zowel Smash 
Court als Kunstgras, hetgeen onderstaande vergelijking oplevert. 

 

 Smash Court Kunstgras 

Aanlegkosten per baan (offerte 2007) € 36700 € 32375 

Specialistisch Onderhoud per baan per jaar € 450 € 350 

 

1.1.3 De verlichting 

De verlichting van de banen 1 t/m 4 werd in april 1995 in gebruik genomen. Vrijwel direct daarna 
werd de bouwvergunning door de gemeente Arnhem echter weer ingetrokken. Wat volgde was 
een reeks juridische procedures, tot aan de Raad van State toe. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
een situatie, waarbij het gebruik van de verlichting door de gemeente Arnhem wordt gedoogd, in 
afwachting van de formele vaststelling van het Bestemmingsplan 
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Buitengebied Arnhem Noord, waar het terrein van onze vereniging deel van uitmaakt. Dit plan 
bevat gedetailleerde voorwaarden voor het gebruik van de verlichting. 

De verwachting is, dat het bestemmingsplan binnen afzienbare tijd definitief wordt vastgesteld en 
van toepassing wordt verklaard. Daaropvolgend zal een vergunning voor het gebruik van de 
verlichting conform dit plan moeten worden verkregen. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of het toekomstige gebruik gebaseerd zal zijn op de 
huidige gedoogde situatie, of dat er afwijkende eisen gesteld zullen worden. Het bestuur streeft 
in ieder geval naar een situatie, waar zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van de bestaande 
verlichting. 

 
1.1.1 Het vervolg 

Voordat TVS kan besluiten tot het al dan niet vernieuwen zullen een aantal aspecten nader 
moeten worden onderzocht dan wel geregeld. Denk name aan de definitieve gebruiksvergunning 
voor de baanverlichting, de selectie van een baantype en een wijze van financiering, die voor 
iedereen aanvaardbaar is.  

Bij dit alles staat zorgvuldigheid voorop; de grootte van dit project, de financiële dimensie en de 
baankeuze zijn van groot belang voor onze vereniging. Bovendien is dit alles niet in de laatste 
plaats van grote invloed op het speelplezier van alle leden. 

Verdere acties in 2008: 

1. Het bestuur zal in overleg met de gemeente het gebruik van de baanverlichting 
formaliseren. Streven is een situatie, waarbij het park in de toekomst zo optimaal 
mogelijk gebruikt kan worden. 

2. Er zal een commissie in het leven worden geroepen, die belast zal worden met het 
selecteren van een voor onze vereniging optimaal baantype.  

3. Door middel van het houden van een enquête zal de voorkeur worden gepeild bij alle 
leden.  

4. Het bestuur zal onderzoeken op welke wijze een eventuele vernieuwing van de banen 
gefinancierd kan worden. De financiering moet voor alle groepen leden aanvaardbaar 
zijn.  

De uitkomsten van deze studies zullen in de ALV van 2009 worden gepresenteerd, tezamen met 
een voorstel voor verdere actie. 

In principe wordt gestreefd naar een mogelijke ombouw na de winter van 2009-2010. 
 
 
Jaarplan 2008 TV Schaarsbergen 
 

Veel van de genoemde acties in de evaluatie van het beleidsplan 2007 krijgen een vervolg in 
2008. Concreet: 

1. De voorgestelde bestuursstructuur wordt gerealiseerd door vorming en aansturing van 
nieuwe commissies.  

2. Er zal een leden/vrijwilligersenquête uitgevoerd worden om de mening van de leden te 
horen over toekomstige keuzes. Ook zal geïnventariseerd worden wat er leeft onder 
andere doelgroepen zoals sponsoren en tennisschool. 

3. Meer aandacht wordt besteed aan de begeleiding van nieuwe leden. Ieder lid krijgt een 
welkomstbrief, en wordt na enige tijd gebeld om tevredenheid te polsen. 

4. Er wordt gezocht naar 2 nieuwe sponsors. Sponsors krijgen de mogelijkheid zich te 
presenteren in de Info. 
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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.

Evaluatie beleidsplan (vervolg pagina
5)
1. Er worden maatregelen getroffen om te voldoen aan
de huidige horecavergunning. 
2. Een voorstel voor baanvernieuwing wordt aan de
leden gepresenteerd en besproken in de algemene le- 
denvergadering. Een gedetailleerd plan (incl. finan- 
cieringsplan) wordt ontwikkeld en voorgelegd in de ALV
van 2009. 
3. De mogelijkheid tot het innen van lidmaatschapsgeld
d.m.v. automatische incasso wordt onderzocht.
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Kasstroomoverzicht TV Schaarsbergen
(EUR)

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk
2008 2007 2007 2006 2005 2004 2003

Inkomsten
1 Contributies 36.000 34.909 38.500 37.895 38.465 43.646 39.994
2 Kantine 5.000 5.026 6.000 6.305 7.425 6.240 7.905
3 Competitiegelden 1.700 1.643 1.750 1.743
4 Huur 0 0 50 49 40 410 665
5 Lotto 300 306 200 166 311 298 366
6 Sponsoring/advertenties 2.400 2.432 2.000 1.210 3.817 520 1.612
7 Sleutelgeld 0 80 0 0 -20 60 40

Totaal 45.400 44.396 48.500 47.367 50.039 51.175 50.582

Uitgaven
7 Rente leningen + aflossing 11.000 10.777 16.000 13.971 16.948 17.225 17.502
8 Energie 5.000 4.775 4.500 4.401 4.157 3.615 3.009
9 Telefoon 400 348 400 386 260 859 373
10 Verenigingskn (lesgeld/ 25 jr Jub.) 5.000 4.997 5.000 3.768 869 9.891 -972
11 OGB 3.000 3.081 2.800 5.668 335 0 0
12 KNLTB 4.000 3.994 4.500 4.276 4.867 4.625 8.729
13 Verzekeringen 3.000 2.009 2.800 2.836 1.034 2.005 1.448
14 Technische/jeugd commissie 1.000 1.008 500 291 337 1.377 1.128
15 Redaktie 2.000 1.991 1.600 1.580 1.814 501 804
16 Park & groencommissie 7.000 7.717 6.000 5.938 5.719 10.863 16.882
17 Verleende voorschotten 0 525 600 550 2.200 1.763
18 Investeringen 0 0 0 0 1.190
19 Vergunningen 1.000

42.400 41.222 44.700 43.667 39.728 52.724 48.903

Kas Bank Mutatie 3.000 3.174 3.800 3.700 10.310 -1.550 1.679

Stand LM begin boekjaar 30.142 26.441 16.131 17.680 16.001

Stand LM ultimo boekjaar 33.316 30.142 26.441 16.131 17.680

Mutatie 3.174 3.700 10.310 -1.549 1.679

Controle 0 0 0 -1 0

23-1-2008 1  -  1
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Verlies en Winstrekening TV Schaarsbergen
(EUR)

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk
2007 2006 2005 * 2004 2003 2002

Inkomsten
Contributies 34.909 37.895 38.465 43.646 39.994 37.193
Kantine 5.026 5.689 5.847 7.949 9.885 9.705
Competitiegelden 1.643 1.743
Huur 0 49 40 410 665 275
Lotto 306 166 311 298 366 339
Sponsoring/advertenties 2.367 1.817 2.440 1.822 2.622 1.937

Totaal 44.251 47.358 47.103 54.126 53.532 49.449

Kosten
Rente leningen 3.417 4.062 1.333 1.974 5.972 6.637
Energie 4.775 4.065 4.157 3.615 2.702 3.697
Telefoon 348 386 260 859 373 368
Verenigingskosten 4.997 3.767 7.310 6.562 -2.061 2.655
OGB 2.314 1.780 2.889 700 1.400 1.688
KNLTB 3.994 4.276 4.867 4.625 5.040 4.553
Verzekeringen 2.924 2.638 1.194 2.005 1.448 1.421
Technische/jeugd commissie 1.008 291 -178 -554 1.577 3.828
Redaktie 1.991 1.294 2.100 501 804 728
Park & groencommissie 8.267 7.069 6.458 7.690 22.173 10.317
Afschrijvingen 580 2.160 6.287 16.128 9.962
Reservering onderhoud banen 3.000 3.000 4.538 4.538

37.615 34.790 30.389 34.265 60.093 50.392

Resultaat 6.636 12.568 16.714 19.861 -6.560 -943

* Tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2005 is overeengekomen het boekjaar 
   te wijzigen naar 31 oktober. Uit efficiency overwegingen is besloten de vergelijkende cijfers
   niet te wijzigen. De resultatenrekening 2005 laat het resultaat zien van 11 maanden.
   Daar de activiteiten van de vereniging over het algemeen in de periode maart tot en met september
   plaatsvinden, zal dit nauwelijks een wijziging van het beeld opleveren.
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Balans TV Schaarsbergen
(EUR)

31-10-2007 31-10-2006

ACTIVA

Grond 89.296         89.296             
Tennisbanen -               -                   
Clubhuis 5.000           5.000               
Installaties 817              1.397               
Totaal vaste activa 95.113            95.693         

Voorraden 1.134              1.134           

Te ontvangen middelen (1) 1.817              1.882           

Vooruitbetaalde kosten 103                 128              

Liquide middelen (2) 33.316            30.142         

131.483          128.978       

PASSIVA

Algemene reserve 54.242         41.673             
Resultaat boekjaar 6.636           12.568             
Reserve onderhoud banen 19.614         16.614             

3.000       Totaal eigen vermogen 80.492            70.856         

Leningen SNS 49.916            57.276         

Te betalen kosten (3) 1.075              847              

131.483          128.978       

* Tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2005 is overeengekomen het boekjaar 
   te wijzigen naar 31 oktober. Uit efficiency overwegingen is besloten de vergelijkende cijfers
   niet te wijzigen.

1) Sponsors 1.817 1.882
1.817 1.882

2) Kas 3.431 1.041
Bank 14.431 17.356
Giro 15.455 11.745

33.316 30.142

3)
Sleutels 160 80
Verzekeringen 915 0
OGB 0 767

1.075 847
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