
28 maart Captainsavond Competitie 

3 april Openingstoernooi & Pasjesdag 

14 maart Algemene Ledenvergadering 

14 mei Pinkstertoernooi 

Februari 2016



Bestuur en contactpersonen commissies 2016  

Voorzitter Rafiq Ritzen 
voorzitter@tvschaarsbergen.nl 

rafiqritzen@hotmail.com 
06 54658088 

Sponsoring Annet van Dijk aannetvandijk@gmail.com   

Secretaris Paul Linnartz 
Johannes Vermeerstraat 23 
6814JS Arnhem 

secretariaat@tvschaarsbergen.nl 
026 4438754 

Redactie Info 

Jetty Altena 
Patty Struik 
Annet van Dijk 
Eddo Neuteboom 

Redactie-tennis-
schaarsbergen@live.nl 

026 4433850 
026 3793150 
026 4454189 

 

Webmaster 
  
Stefan van Hezewijk 
  

s.j.m.vanhezewijk@chello.nl 06 46161412 

Penningmeester Aart Schrevel aart.schrevel@wur.nl 06 44810668 

Ledenadministratie Jeannette de Vries 
Het Lage Erf 1, 6816 RK  Arnhem 

jeannettenacht@gmail.com 
026 4424460 

Bestuurslid Facilitei-
ten 

Wim Bongers wmbhb@planet.nl 026 4423190 

Groundsman Ton de Vries tonvries@kpnplanet.nl 06 23420628 

Barcommissie Kris Snelder kris3@chello.nl 06 19544911 

Bestuurslid Tennis- 
Zaken 

Ria Weise fam.weise@planet.nl 026 3511400 

Commissie competitie 
Brent Bongers 
Paul Velthoven 

brentbongers@chello.nl 06 30618127 

Commissie Jeugd vacature     

Tennislessen 
Tennisschool XXL 
Brandtennis 
Pim Brand 

Bachlaan 3, 6815 DD Arnhem 
pim@brandtennis.nl 
www.brandtennis.nl 

06 36410420 

Tennispark   
Kemperbergerweg 671a 
www.tvschaarsbergen.nl 

06 14236525 

Rafiq Ria Wim Paul Aart 
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Van de Voorzitter  

Ten eerste wil ik – liever laat dan nooit –jullie allemaal een heel goed en tennisbaar 2016 wensen. 

Terwijl ik dit schrijf liggen de banen er kaal bij. De netten zijn verwijderd en als je toch besluit voeten op de 

baan te zetten heb k begrepen dat je er tot je enkels in zakt. Ik wilde het proberen maar ik heb net nieuwe 

tennisschoenen van mijn vrouw gekregen en durfde de mogelijke ruzie niet aan. 

De oplettende lezer heeft gezien dat er wel kaal staat maar niet verlaten. De banen zijn niet verlaten.  Ton 

de Vries en zijn team van machtige vrijwilligers zijn al begonnen met het klaarmaken van de banen voor 

seizoen 2016. Afgelopen jaar zijn onze banen weer uitstekend beoordeeld door de KNLTB en ik heb er het 

volste vertrouwen in dat dat dit jaar ook weer gebeurt.  

Sowieso wordt het een mooi jaar. Ook dit jaar staat er weer veel competitie- en toernooispel op de plan-

ning. Om niet in herhaling te vallen verwijs ik alvast naar de kalender verder in dit blad. Ook gaan we door 

met de samenwerking met TV de Hoogkamp. De zondagochtendwedstrijdjes lopen aardig en we gaan on-

ze toernooien openstellen voor deelnemers van de Hoogkamp en vice versa. Dit zal beginnen met het 

toernooi van 27 februari in de hal van Beekhuizen.  

Helaas heeft aan het eind van afgelopen seizoen weer een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. Nog 

steeds zakt het ledental. Weliswaar heel langzaam maar wel gestaag. Als jullie dus vrienden hebben die 

het leuk lijkt een balletje te leren slaan, neem ze dan rustig mee. Drie maal kennismaken is gratis.  

Zo gauw de banen weer bespeelbaar zijn zal ik er ook weer staan, jullie ook? 

Hartelijke groet, 

Rafiq Ritzen 
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EEN ZONNIG SLOT VAN HET SEIZOEN 
Veel mooi weer hadden we in oktober nog niet gehad. De banen stonden regelmatig onder water en de 
temperatuur kwam soms gevaarlijk dicht bij het nulpunt. De vooruitzichten op een leuk slot van het ten-

nisseizoen waren daarom niet al te rooskleurig. 

Maar toch, toen we op zondag 25 oktober opstonden, scheen de zon volop door 
de ramen. Dat zou de hele dag zo blijven en op die manier werd die dag de eerste 
dag van oktober waarop we heerlijk in het zonnetje op het terras konden zitten. 
Tussen die terraspauzes door werd er natuurlijk ook 
nog getennist! 

De drie dames van het organiserende comité, Her-
mien Nieuwenhuizen, Jetty Altena en Ria Weise had-
den er voor deze gelegenheid een waar culinair festijn 
van gemaakt. Toen we binnenkwamen stonden er 
drie soorten soep op tafel, aangevuld met stokbrood 
en andere heerlijkheden. Pas nadat we daarvan ge-

smuld hadden, mochten we de baan op. 

Er werd door twintig man op vijf banen gespeeld. En dat drie maal drie kwar-
tier. Telkens met een andere partner en andere tegenstanders. Op die manier 

kwamen de cracks vanzelf boven drijven. Het was name-
lijk de bedoeling om zo veel mogelijk games te winnen. 
Aan het eind van de dag bleek dat Herman Boesveld 
daar het meest bedreven in was en hij kreeg dan ook de beker mee naar huis. Con-
ny van Til volgde hem, qua aantal games, op eerbiedige afstand. De poedelprijs, een 
zeer begeerd kleinood, was voor good old Maarten Bax. 

Maar de echte hoofdprijs ging natuurlijk naar alle deelnemers samen. Die hadden 
met z’n allen genoten van een fantastische middag. Na afloop van de wedstrijden 
werd er door hen op het terras genoten van glaasjes wijn en pulletjes bier, aange-
vuld met allerlei lekkere hapjes van het culinaire trio. Wat ons betreft voor herha-
ling vatbaar. Met heel veel dank aan de drie dames. 

Maar eerst moeten we nu de winter weer zien te overleven. De donkere dagen, de kou, mist en regen die 
nu eenmaal bij de winter horen, komen er onvermijdelijk weer aan. De hal van Molenbeke zal wel enig 
soelaas bieden maar uiteindelijk kijken we allemaal weer uit naar de maand april. Want dan begint het 
hele circus weer opnieuw. 

Sterkte dus allemaal en tot ziens op de jaarvergadering in maart.  

Hans Tielemans 

HERFSTTOERNOOI 25 OKTOBER 
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Integratietoernooi 8 november 
 

Zondag 8 november was het tegen enen gezellig 
druk bij TV de Hoogkamp; 59 deelnemers maak-
ten zich op voor het integratietoernooi.  
Na een lekkere lunch, waarbij al over en weer 
kennis werd gemaakt, werd iedereen welkom 
geheten door Rafiq Ritzen.  
Annemieke en Sven legden vervolgens uit hoe 
het kleurige spelschema werkte en daarna kon 
iedereen de baan op. Eerst natuurlijk een war-
ming up; onder leiding van de tennistrainers van 
beide clubs werden de spieren losgemaakt en de 
kennismaking in spelvorm voortgezet. 

Na drie rondes dames-, heren- en mixed-dubbels werd er afscheid 
genomen van de Hoogkamp en op de fiets of in de auto gestapt. 
Op naar TV Schaarsbergen! 

Na nog eens drie rondes tennis, waarbij spelen op banen met ver-
lichting voor een aantal spelers een nieuwe dimensie aan tennis 
gaf, werd de middag afgesloten op het terras. De weergoden wa-
ren ons namelijk zo goed gezind dat het zelfs op deze november-
dag hier nog prima toeven was. En mochten sommigen het al iets 
frisser gevonden hebben dan zorgden de soep en de Zweedse fak-
kels wel voor de nodig warmte. 

Na nog een drankje, en een drankje en een ………. konden alle 59 
deelnemers terugkijken op een geslaagde tennismiddag. 
Annemieke, Natasja en Sven bedankt!  
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Zomeravondcompetitie 2016 

Ook in 2016 organiseert de KNLTB voor het Dis-
trict Gelderland de zomeravondcompetitie voor 
senioren. 

In de maanden mei en juni wordt op de woens-
dagavond weer de zomeravondcompetitie gehou-
den. Een dubbelcompetitie die vooral gekenmerkt 
wordt door gezelligheid. Leuke rally’s zijn belang-
rijker dan een 6-0 6-0 overwinning en je kunt niet 
promoveren of degraderen. Deelname is mogelijk 
voor spelers vanaf 17 jaar met een speelsterkte 
van maximaal 5. 

Er zijn gemengd dubbel, dames dubbel en heren 
dubbel teams, bestaande uit minimaal 4 spe-
lers. Er wordt gespeeld in verschillende klassen. 
Indeling in een klasse gebeurt op basis van de ge-
middelde speelsterkte van een team. 

De 6 of 7 speeldagen zijn op woensdagavond van-
af 19.00 uur (bij thuiswedstrijden om 18.45 uur 
aanwezig zijn): woensdagavond 11, 18 en 25 mei, 
1, 8, 15 en 22 juni 2016 

Opgeven bij voorkeur als team van 4 of 5 spelers, 
maar individueel kan ook. Dan gaan we kijken of 
we je in een team kunnen plaatsen of met de indi-
viduele inschrijvingen een team kunnen formeren. 
Maar dit gebeurt uiteraard in overleg. 

Competitiebijdrage is € 110,- per team. 

Geef je nu op! Je kunt je inschrijven voor de zo-
meravondcompetitie 2016 tot uiterlijk 28 februari. 
Inschrijven kan op het volgende mailadres: brent-
bongers@chello.nl 

Meer informatie over de zomeravondcompetitie 
vind je op de website van de KNLTB. 

Als er desondanks nog vragen zijn hoor ik het 
graag. 

Groeten Brent, 06 30618127 

Pagina 6



1 UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISVERENIGING 

SCHAARSBERGEN 

Beste leden van TVS 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 14 
maart om 20.00 uur in het clubhuis van 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 2e vergadering plaatsvinden, waarvoor u 
eveneens bent uitgenodigd. 

Agenda ALV TVS d.d. maandag 14 maart 2016: 

Plaats: clubhuis TVS 

Tijd: 20.00 – 21.30 uur 

Ontvangst met kopje koffie of thee. 

1. Opening 

2. Notulen ALV TVS d.d. 2 maart 2015 

3. Mededelingen 

4. Jaarverslag 2015 

5. Jaarrekening 2015 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

7. Begroting 2016 

8. Vaststelling contributie 2016 

9. Aftreden/benoeming nieuwe bestuursleden: Agendapunt vervalt omdat er dit jaar geen 
vacatures zijn.  

10.  Jaarplan 2015 o.a.: Samenwerking met TV de Hoogkamp 

11. Rondvraag 

12. Sluiting  

Na de vergadering nodigen wij iedereen van harte uit om nog bij een hapje en een drankje de avond af te 
sluiten.  

De financiële stukken, jaarrekening 2015 en begroting 2016, worden niet gepubliceerd. Deze kunnen 
desgewenst bij de penningmeester worden opgevraagd. De stukken worden tijdens de vergadering 
uitgereikt.  

Namens het bestuur, Paul Linnartz, secretaris 
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2 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISVERENIGING 

SCHAARSBERGEN D.D. MAANDAG 2 MAART 2015 

Aanwezige bestuursleden: Stefan van Hezewijk, Aart Schrevel, Klaas Altena, Ria Weise-Beekman (verslag)
  

Aantal leden aanwezig: 16 (namen op presentielijst) 

Opgave verhindering: 2 leden 

2.1 OPENING 
In verband met het ontbreken van het quorum opent, sluit en heropent de voorzitter de vergadering. 

2.2 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVS DD. 27 JANUARI 2014 
De notulen worden goedgekeurd. 

2.3 MEDEDELINGEN 
Bij de bespreking van het jaarplan zullen Koen Dekker en Jene v.d. Heide het één en ander vertellen over 
ledenbehoud en werving; mede n.a.v. hun gesprek met een vertegenwoordiger van de KNLTB. 

2.4 JAARVERSLAG 2014 
Eddo Neuteboom vraagt zich af of samenwerking met tennisvereniging de Hoogkamp nog perspectief biedt. 
De voorzitter kan meedelen dat de open toss van afgelopen jaar nauwelijks tot geen leden van de 
Hoogkamp heeft getrokken; enkele leden van Schaarsbergen doen mee aan de wintercompetitie die door 
de Hoogkamp wordt georganiseerd. 

Komend jaar zullen enkele leden van TVS zich buigen over dit onderwerp; een gezamenlijk toernooi 
organiseren, voortzetting van de open toss avond, eventueel dubbellidmaatschap behoren tot de 
mogelijkheden. Ton de Vries benadrukt dat het hekwerk rond de banen hersteld moet worden. Staat 
inmiddels op de to-do lijst van bestuurslid facilitaire zaken. De voorzitter licht nog eens toe dat het plan om 
meer leden te werven in 2014 nauwelijks gelukt is. Ledenbehoud krijgt nu vooral prioriteit. Op de vraag of 
zich al donateurs gemeld hebben in 2014 moet de voorzitter meedelen dat dit niet het geval is. 

2.5 JAARREKENING 2014 
De penningmeester geeft een toelichting op zowel de begroting als de realisatie daarvan over het boekjaar 
2014. Het positieve resultaat van € 7497 zal aan de reserves worden toegevoegd. De wijze waarop de 
afdracht aan de KNLTB genoteerd staat op de financiële overzichten schept wat onduidelijkheid door het – 
teken. Er is reëel €500, - meer afgedragen dan begroot. Ton de Vries vindt de waardering voor de 
onroerende zaken onjuist. De penningmeester heeft echter de taxatiewaarde van de OZB aanslag van de 
Gemeente Arnhem gevolgd. 

Komend jaar zal door het bestuur (aangemoedigd door de aanwezige leden) uitgezocht gaan worden of het 
bedrag van de OZB-aanslag omlaag kan; hangt samen met een juiste taxering van gronden en opstallen. 
Klaas Altena heeft na enig naspeuren ontdekt dat er in diverse gemeenten een zgn. compensatieregeling 
voor sportclubs bestaat waardoor minder OZB-belasting hoeft te worden betaald.  

De penningmeester heeft dit jaar gezorgd voor een gewijzigd (een andere weergave van posten “Algemene 
Reserve” en “Voorziening Onderhoud”) maar duidelijk balansoverzicht waarop goed zichtbaar is hoe de 
club er financieel voorstaat; wat er aan liquide middelen is. Hij vraagt toestemming aan de leden om deze 
werkwijze te mogen continueren. De penningmeester krijgt deze. 

Op een vraag van Hans Tielemans antwoordt de penningmeester dat het inderdaad beter is de spaargelden 
op een rentegevende rekening te storten. Dit gaat dus ook gebeuren. De penningmeester maakt duidelijk 
wat de gezamenlijke rekening met tennisvereniging Malburgen betekent. TVS heeft voor een deel “recht” 
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op dat bedrag maar de gelden worden waarschijnlijk dit jaar gebruikt voor een te organiseren toernooi t.b.v. 
diverse Arnhemse tennisverenigingen. 

2.6 VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING KASCOMMISSIE 
Eddo Neuteboom leest mede namens Harry Geerdink het verslag van de kascommissie voor. Hij bedankt de 
penningmeester voor zijn inspanningen. De kascommissie heeft de jaarrekening van 2014 met de 
penningmeester besproken en gecontroleerd. De kascommissie doet twee aanbevelingen naar de 
penningmeester q.q. het bestuur:  

1. Zorg voor een spoedige implementatie van het beheers- en verantwoordingsysteem voor de 
overdracht van contante inkomsten. Van belang is dat een dergelijk systeem simpel te hanteren, 
niet bureaucratisch en transparant is; 

2. Vraag goedkeuring aan de ledenvergadering voor de aanpassing van de balans, zoals bij 
agendapunt 5 aangegeven.  

De kascommissie heeft de jaarrekening akkoord bevonden en voorzien van een handtekening. De nieuwe 
kascommissie wordt benoemd: Harry Geerdink en Stefan van Hezewijk 

2.7 BEGROTING 2015 
De penningmeester licht enkele zaken toe. De kosten voor de vaste telefoon komen vanaf 2015 te 
vervallen; het telefoonabonnement is opgezegd. Er wordt vanaf nu gebruik gemaakt van een mobiele 
telefoon met een prepaid abonnement. Het nieuwe nummer zal spoedig op de website en in het clubblad 
staan en aan de leden kenbaar worden gemaakt. Het bedrag op de begroting t.b.v. het AED-apparaat is niet 
bestemd voor huur maar voor onderhoud. De kosten die gemaakt worden voor ophalen van afval zijn vrij 
hoog. Ton de Vries deelt mee dat de groene container niet gebruikt wordt. De penningmeester gaat 
uitzoeken of de kosten omlaag gebracht kunnen worden. 

Het bestuur zal zich buigen over het al dan niet verzekeren voor bestuursaansprakelijkheid. De KNLTB heeft 
een aantrekkelijke verzekering. De vraag moet onderzocht worden of een dergelijke verzekering zinvol is. 

De voorzitter geeft een toelichting op de besteding van de reserves in de toekomst. Enkele jaren terug is 
met de leden gesproken over een mogelijke vervanging van gravelbanen door all-weatherbanen. Aangezien 
de reserves de komende jaren niet zo hard zullen groeien is waarschijnlijk een aanpassing van de 
toekomstplannen nodig; handhaving van de gravelbanen en reserves besteden aan goed onderhoud 
daarvan zou dan het alternatief kunnen zijn. Conny van Til is nog steeds voorstandster van kunstbanen; 
voordeel dat bij regen door getennist kan worden en dan hoeven toernooien niet gecanceld te worden. 
Eddo Neuteboom raadt het bestuur aan eens bij te houden hoe vaak toernooien/evenementen afgeblazen 
worden vanwege de regen. Rafiq Ritzen heeft nog een vraag m.b.t. het bedrag dat begroot is voor 
onderhoud park/banen. Klaas Altena legt uit dat afgelopen jaar door twee onvoorziene onkostenposten 
meer is uitgegeven dan begroot was. Daarom kan in 2015 weer hetzelfde bedrag op de begroting gezet 
worden als op de begroting van 2014. De begroting wordt door de leden akkoord verklaard. 

2.8 VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2015 
Het bestuur heeft geen argument om de contributie te wijzigen dus blijven de bedragen ook voor 2015 
hetzelfde. Vanuit de leden wordt voorgesteld de contributie voor jeugdleden, zeker als hun ouders 
betalende leden zijn, aan te passen. Het bestuur zal zich komend jaar hierover buigen en op de ALV van 
2016 een voorstel doen. 

2.9 AFTREDEN EN BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld; dat betekent dat het voorstel van het bestuur 
aangenomen wordt. Benoemd worden: 

Rafiq Ritzen: voorzitter 

Paul Linnartz: secretaris 

Wim Bongers: bestuurslid facilitaire zaken 
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Ria Weise: bestuurslid tenniszaken 

Er wordt afscheid genomen van Klaas Altena. Hij wordt toegesproken door de voorzitter Stefan die hem 
bedankt voor al zijn inspanningen voor de club. Vervolgens nemen we afscheid van Stefan Hezewijk, die 
wordt toegesproken door de penningmeester. Beide heren ontvangen als dank voor hun vele werk een 
cadeaubon en een fles wijn. Eddo Neuteboom bedankt Stefan voor zijn inzet bij het verkrijgen van een 
vergunning t.b.v. de lichtinstallatie. Hans Tielemans heeft nog een woordje van dank voor de secretaris. 

De nieuwe voorzitter wordt symbolisch geïnstalleerd door het ontvangen van een pen met inscriptie 
(reclamecadeautje van een bepaalde firma). 

2.10 JAARPLAN 2015 
De voorzitter haalt enkele punten uit het jaarplan naar voren. Zaterdag 28 maart zal het openingstoernooi 
gehouden worden. Tevens halen de leden dan hun spelerspas op. 

3 JAARVERSLAG 2015 

3.1 INLEIDING 
In 2011 hebben wij als vereniging een beleidsplan 2012-2016 opgesteld. De hierin opgenomen acties zijn in 
2015 verder uitgevoerd. 

3.2 ALGEMEEN 

3.2.1 Speerpuntenbeleid 2015 
In 2011 hebben wij als vereniging een beleidsplan 2012-2016 opgesteld. Hierin zijn de volgende 
speerpunten onderkend: 

 Maatregelen ter versterking van het ledental 

 Maatregelen ter verbetering van de accommodatie 

 Maatregelen om een breed scala van activiteiten te kunnen bieden 

 Diversen, te weten sponsorbeleid, contacten met de buren onderhouden en contacten met de 
leden behouden. 

Ledental vindt u verder in § 3.2.2 uitgewerkt. 

Het oppakken van maatregelen om de accommodatie te verbeteren is goed ter hand genomen, zie § 3.4. 
Door samenwerking met de Hoogkamp is er ruimere keus uit de activiteiten. Het sponsorbeleid dient meer 
aandacht, zie ook § 6.2.5. Contacten met de leden worden o.a. geïntensiveerd door het in het leven roepen 
van de nieuwsbrieven als nieuwe bron van communicatie. We hebben ook een nieuwe website, die begin 
2016 verder wordt ingericht en in gebruik genomen. 

3.2.2 Ledenverloop, -behoud en –werving 
Het ledenaantal nam ook in 2015 verder af. Het bestuur heeft, bijgestaan door Koen Dekker en Jene van 
der Heiden, het afnemende ledenaantal op al haar agenda’s van de bestuursvergadering geplaatst en ook 
de KNLTB biedt steun met diverse activiteiten. Maar we hebben nog geen oplossing om te ontkomen aan 
de maatschappelijke trend dat verenigingen leden verliezen.  

3.2.3 Samenwerking met TV de Hoogkamp 
Vanaf september hebben TV de Hoogkamp en TV Schaarsbergen de handen ineen geslagen om op beide 
tennisparken meer activiteit te genereren. Zowel TV de Hoogkamp als wij kampen met een teruglopend 
ledenaantal en een teruglopend aantal vrijwilligers. Omdat zowel bij ons als bij TV de Hoogkamp zelden alle 
banen bezet zijn hebben wij als besturen onderling besloten de grenzen open te gooien en te zien wat er 
van komt. Zonder de activiteiten van Stefan van Hezewijk, Annemiek Molster en Natasja Kaptein was hier 
niet veel van gekomen. 8 november 2015 is er een groot integratietoernooi gehouden dat een groot succes 
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was. 27 februari is dit gevolgd door een indoor mix toernooi. Bij het ter perse gaan van dit stuk was dat nog 
niet geweest maar hierover meer op de ALV.  

3.2.4 Sponsoren 
Het aantal bedrijven dat een advertentie plaatste en/of met een winddoek onze vereniging sponsort, is in 
2015 licht gedaald. Het blijkt niet makkelijk te zijn bedrijven aan de club te binden en er wordt blijkbaar 
meer op de centjes gelet. Wij waren in 2015 op zoek naar vervanging van Gerrie Rood, die na jarenlange 
succesvolle marketing van de club te kennen gaf het stokje te willen oversteken. Annet van Dijk gaat dit 
overnemen.  

3.2.5 Website 
Een goede vereniging kan niet zonder goede website. Jarenlang heeft Stefan zich hiervoor ingezet, waarbij 
er voor 2015 naar gestreefd werd om een nieuwe site op te zetten. Eerste plan was om dat zelf te doen, 
daarna zijn we een tijd op de lijn gaan zitten om het te kopiëren van een andere vereniging (uiteraard 
gesteund door de instemming van die vereniging) en ergens in de zomer van 2015 zijn wij ingegaan op het 
aanbod van Jaap Groenedijk om voor ons een website te bouwen. Daarin is iets vertraging geslopen, maar 
de nieuwe site is klaar en we gaan deze vullen en gebruiken.  

3.2.6 Info 
De Info is in 2015 voor het eerst 3 keer uitgekomen in plaats van de gebruikelijke 4. Met het terugbrengen 
van de frequentie wordt het gemis aan advertenties gecompenseerd. Met de nieuwsbrieven proberen we 
vooral actuele informatie onder de aandacht te brengen. Het blad blijft een waardevolle manier om op 
ontspannen wijze nieuws en nieuwtjes met elkaar te delen. 

3.2.7 Nieuwsbrieven 
Nieuw in 2015 was de introductie van de nieuwsbrief. We hanteren dit medium om te communiceren over 
actuele zaken. Getracht wordt om de informatie kort en bondig te houden, ook omdat veel mensen zo’n 
bericht waarschijnlijk op hun telefoon lezen. Het programma dat wij hiervoor gebruiken ondersteunt het 
gebruik van smartphones overigens prima. Alles staat en valt natuurlijk met het bereiken van de juiste 
mensen. Op dit moment is ruim 95% van de leden elektronisch bereikbaar, maar mogelijk zijn niet alle 
email adressen ook daadwerkelijk nog in gebruik.  

3.3 DE PENNINGEN VAN TVS 

3.3.1 Financiële staat van TVS 
Het boekjaar 2015 hebben we kunnen afsluiten met een positief saldo. Zoals op de beginbalans 2016 te 
zien is – wordt uitgereikt op de ALV – hebben we wederom een bedrag aan de reserves kunnen toevoegen. 
De hoogte van het bedrag is in de orde van grootte als in voorgaande jaren. Er hebben zich nauwelijks 
verrassingen voorgedaan. Het goede nieuws is dat de WOZ-waardering aanzienlijk omlaag gegaan is, na een 
bezwaarschrift van onze kant, en dat we dus minder OZB-belasting betalen. Daar zullen we nog vele jaren 
plezier van hebben. Daartegenover staat dat we dit jaar voor het laatst de ecotax terug hebben gekregen. 
De desbetreffende regeling is opgeheven.  

3.3.2 Kosten en baten 
De kosten van het onderhoud aan het park en ons clubhuis zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. De 
cijfers voor de exploitatie van het clubhuis – lees: bar – zijn niet goed te vergelijken met die van vorig jaar. 
Toen werd nog, zoals ook in de jaren daarvoor, de winst zichtbaar gemaakt bij de baten, en werden de 
uitgaven én inkomsten geboekt onder de lasten. Dat heeft de penningmeester dit jaar anders gedaan. Nu 
zijn de kosten allemaal ondergebracht bij de lasten en de inkomsten van de bar bij de baten. Het batig saldo 
wordt toegevoegd aan het kapitaal van TVS. Verder is het zinvol op te merken dat we een spaarrekening 
geopend hebben bij onze bank (SNS-bank). Die levert rente op en dat is om die reden zinvol.  

3.3.3 Verzekeringen 
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar de verzekeringen van de vereniging tegen het licht gehouden en 
aangepast. De bestaande verzekeringen waren voldoende. Wat nieuw is, is dat we nu gebruik maken van 
een paar collectieve verzekeringen die door de KNLTB aangeboden worden.  

De conclusie moet dus zijn dat de financiën van de club het tennisplezier niet in de weg hoeven te staan. 
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3.4 FACILITEITEN 

3.4.1 Baanonderhoud 
Dit jaar zijn veel complimenten ontvangen over de kwaliteit van de banen. De hardheid was prima en de 
lijnen lagen er mooi vlak in. Deze deels subjectieve waarnemingen worden nog ondersteund door de 
objectieve waarnemingen van de KLNTB. Vanuit de bond zijn de banen in het najaar gekeurd. Minutieus is 
door een controleur op heel veel plaatsen de dikte van de gravel gemeten, is gekeken naar de 
doorlaatbaarheid en vlakheid van de banen en de ligging van de lijnen. De eindconclusie luidde: De banen 
verkeren in een prima conditie en kunnen zeker nog een aantal jaren mee. Deze complimenten komen ten 
goede aan al die mensen die geholpen hebben met de banen klaar te maken in het voorjaar en naar onze 
onvolprezen groundsman Ton de Vries. 

3.4.2 Keukenrenovatie 
Begin van het jaar is de keuken gerenoveerd met dank aan Jan van Dijk, die daarvoor keurig werk geleverd 
heeft. Eind 2015 jaar bleek de ijskast defect. Gelukkig kregen we juist op dat moment van een verhuizend 
lid een nog prima werkende ijskast aangeboden. Voor het clubhuis kwam dat goed uit maar wij zullen 
Elleke en Dirk-Jan van Berckel als actieve leden wel missen.  

3.4.3 Schilderwerk buitenkant 
Het lakwerk aan buitenkant van het gebouw begon op diverse plekken kale plekken te vertonen vooral aan 
de boeiborden maar ook bij de entree. Met een aantal vrijwilligers/aspirant schilders is hier nog voor de 
winter een nieuwe laklaag opgezet zodat het clubhuis ook weer een tijd mee kan.  

3.4.4 Groen 
Het groen op ons park is in haar uitbundigheid ook beteugeld door een grote groep vrijwilligers die met hun 
groene vingers toch hebben gezorgd dat het een park bleef. 
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3.5 ACTIVITEITEN 

3.5.1 Enthousiasme troef 
In het algemeen kunnen we zeggen dat onze leden nog steeds met enthousiasme meedoen aan de vele 
activiteiten die georganiseerd worden. Wat opvalt, is dat de aankleding van de toernooien en/of 
evenementen dikwijls “opgeleukt“ wordt om de leden een hoop plezier te bezorgen. 

3.5.2 Toernooien 
Het openingstoernooi vindt al enkele jaren plaats in de “hippiestijl“; dames- en herfsttoernooi zijn dit jaar 
gestart met allereerst een gezonde lunch; de competitiedeelnemers sloten hun seizoen af met een 
barbecue en vervolgens nog een tenniswedstrijdje; de herendag ging ondanks de vele plassen water toch 
door en de dag werd afgesloten met een muzikaal optreden dat in de verre omgeving te horen was. 
Kortom: dit zijn maar enkele voorbeelden van de wijze waarop er vele mensen bezig geweest zijn om 2015 
te maken tot een sportief en gezellig jaar. Complimenten voor de organisatoren. 
We zagen wat vaker mensen van buiten bij de activiteiten. Inschrijving voor menig evenement stond/staat 
open voor kennissen, vrienden, familieleden. 

3.5.3 Samen met De Hoogkamp 
Door een begin van samenwerking met de Hoogkamp zijn er enkele activiteiten bijgekomen in 2015. 
Dat waren: gemixte competitie, twee groepen dames van beide clubs die een zgn. recreatieve competitie 
hebben gespeeld, in november een gezamenlijk toernooi op beide clubs; wintertennis voor leden van beide 
clubs; we komen wat vaker tennissers van de Hoogkamp tegen op onze vereniging.  

3.5.4 Clinics, toss, competitie 
Daarnaast heeft de tennisleraar zowel tennislessen verzorgd als 5 tennisclinics. De toss werd goed bezocht; 
er werd vooral op de dinsdagavond nog tot einde december doorgespeeld. Een unicum. 
Er is een grote groep leden die meespeelt in de competitie.  
Samenvattend kunnen we zeggen: de club floreert; vele mensen voelen zich geroepen iets te organiseren 
voor de vereniging en we hopen deze lijn te kunnen voortzetten. 

4 VASTSTELLING CONTRIBUTIE EN STAFFEL 2016 

Het bestuur heeft eind 2015 besloten om de contributie voor 2016 ongewijzigd te laten. Aart zal dit in de 
vergadering nader toelichten.  

In onderstaande tabel staan de prijzen van het lidmaatschap. 

  Contributie Inschrijfgeld 

Senior (geboren vóór 1 januari 1998) 164 22,50 

Lidmaatschap ingaande op of na:   

            1 mei 160 22,50 

            1 juni 135 22,50 

          15 juni 115 22,50 

            1 juli 95 22,50 

          15 juli 80 22,50 

           1 aug 65 22,50 

           1 sept 30 22,50 

           1 okt 0 22,50 

Senior (student met Ov-jaarkaart) 94  11,50 

Junior, geboortejaar 1998 t/m 2001 41,50 11,50 

Junior, geboortejaar 2002 en later 31,50 11,50 
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5 AFTREDEN EN BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN 

In onderstaande tabel staat het Rooster van aftreden.  

Functie Naam Jaar van aftreden 

Voorzitter Rafiq Ritzen 2018 

Faciliteiten Wim Bongers 2018 

Secretaris Paul Linnartz 2018 

Penningmeester Aart Schrevel 2017 

Technische zaken Ria Weise 2018 

Het bestuur is volledig en er zijn geen bestuursleden die te kennen hebben gegeven te willen 
stoppen. Er zijn dit jaar dus geen vacatures.  

6 JAARPLAN 2016 

6.1 INLEIDING 
In onderstaande paragrafen staan kort de plannen die wij als bestuur hebben voor 2016. U vindt 
achtereenvolgens 

 Algemene zaken 

 Financiën 

 Faciliteiten  

 Activiteiten  

6.2 ALGEMEEN 
Het beleidsplan 2011-2016 gaat zijn laatste jaar in. Ontegenzeggelijk blijven de genoemde speerpunten 
actueel. Wij zullen in 2016 een nieuw vijfjaren plan opstellen en dat op de volgende ALV bespreken.  

6.2.1 Speerpunten 
Ledenbehoud en samenwerking met de Hoogkamp blijven speerpunten, naast het ervoor zorgen dat we 
alle bestaande toernooien en activiteiten zoveel mogelijk continueren. Wij merken dat leden het in 
toenemende mate druk hebben en er tegenop zien om zich te committeren aan de organisatie van een 
toernooi. Uiteraard zetten we de toss door. 

6.2.2 Ledenwerving 
Het aantal leden is ook in het afgelopen jaar teruggelopen. We richten ons wederom op het stoppen van 
deze trend en zetten vooral in op het behoud van de bestaande leden en het op een goede manier 
opvangen van de nieuwelingen. Helaas is dit een landelijke trend en is het moeilijk dit te stoppen. Als er 
vrijwilligers zijn die een plan van aanpak om de daling van het aantal leden tegen te gaan willen opstellen, 
dan nodigen we hen van harte uit met ons mee te denken. Als u nog vrienden heeft die twijfelen, laat ze 
dan eerst 3 maal gratis meespelen. 

Laten we vooral blijven wat we al jaren zijn: een vereniging waar je elkaar kent en waar volop getennist 
wordt en waar we nog trots mogen zijn op onze vrijwilligers. 

6.2.3 Samenwerking Hoogkamp 
Speerpunt is de samenwerking met TV de Hoogkamp. Op het moment van schrijven ligt het groot 
integratietoernooi van 8 november 2015 al geruime tijd achter ons en volgt op 27 februari het indoor 
midwintertoernooi. Wij hopen dat dat net zo’n eclatant succes was als het integratietoernooi. Tot op heden 
verloopt de samenwerking met de Hoogkamp zeer soepel. Er is een gemengde 
zondagochtendwintercompetitie de geen competitie is en er is al één gemengd team. Daarnaast zal er een 

Pagina 14



gemengde laddercompetitie van start gaan. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een door de KNLTB 
ontwikkelde app. Tot slot wordt ook onderzocht of er trainingen door de trainer van de Hoogkamp kunnen 
worden gegeven op ons complex. 

Besloten is dat de samenwerking met de Hoogkamp voorlopig doorloopt tenzij er vanuit de leden – dat zijn 
jullie – zwaarwegende bezwaren komen. Het moge duidelijk zijn dat wij van Schaarsbergen een eigen club 
met een eigen identiteit zijn en dat wij dus ook te allen tijde voorrang aan onze eigen activiteiten zullen 
blijven geven. Denk aan onze eigen competitieteams en de drukbezochte tossmomenten. 

6.2.4 Communicatie 
In 2016 hopen wij onze nieuwe website in gebruik te kunnen nemen. Wij zullen de mogelijkheden 
onderzoeken om de website, de Info en de Nieuwsbrieven een gelijke uitstraling te geven. Daar gaat nog 
wel wat werk in zitten, maar voor elke vereniging geldt dat je zo goed mogelijk je leden moet informeren 
naar wat er te halen valt (als je dat zo mag zeggen).  

De Info zal drie maal verschijnen. Het aantal nieuwsbrieven blijft afhankelijk van de wenselijkheid tot 
communicatie. In toenemende mate krijgen wij ook de activiteiten van de Hoogkamp door en brengen die 
ook in onze communicatie naar buiten. 

6.2.5 Sponsoring 
We gaan in 2016 verder op zoek naar sponsoren. Annet van Dijk gaat hierin een cruciale rol spelen.  

6.3 FINANCIËN 

6.3.1 Begroting 
De begroting van 2016 is in wezen gelijk aan die van 2015. De penningmeester heeft alle uitgaven iets 
ruimer begroot en alle inkomsten iets lager. Het begrote batig saldo valt daarom lager uit.  

6.3.2 Contributie 
Het bestuur stelt voor de contributie gelijk te houden, voor het derde achtereenvolgende jaar. Onze 
reserve is aanzienlijk en voldoende om eventueel groot onderhoud uit te voeren. We denken dat het niet 
zinvol is om in nieuwe banen te investeren, als was het alleen maar vanwege het feit dat de recente 
inspectie van de banen door een deskundige heeft uitgewezen dat de banen er nog uitstekend bijliggen.  

6.4 FACILITEITEN 

6.4.1 Banen 
Nu we dit schrijven zijn de banen echt onbespeelbaar; ze zijn super zacht. Willen we 1 april weer kunnen 
spelen, dan moet er veel gebeuren Gelukkig kunnen we weer op een grote groep vrijwilligers rekenen die 
de banen klaar gaan maken onder leiding van onze groundsman Ton de Vries. Om de banen nog vlakker te 
krijgen wordt een egalisatiebalk aangeschaft. Wat zal het mooi worden. 

Dit winterseizoen hebben we op 4 banen de netten laten hangen. De indruk is evenwel dat van deze 
mogelijkheid tot meer spelen weinig gebruik is gemaakt. Als bestuur zullen we gedurende komend jaar 
inventariseren of er tussen december en maart behoefte is aan de mogelijkheid om spelen. Mocht deze 
behoefte er zijn dan zal er ook gekeken worden hoeveel banen er noodzakelijk zijn. 

6.4.2 Clubhuis 
Afgelopen najaar heeft het clubhuis een kleine verfbeurt ondergaan. De vaak al kale plekken zijn nog voor 
de winter gelakt. Dit jaar staat op het programma om het gehele gebouw in de lak te zetten. De 
"deskundigen" kennen we al, we hopen opnieuw op hun inzet. 

Verder staat er op het programma om ook nog eens kritisch naar het hekwerk te kijken. Hoe krijgen we dat 
wat strakker. 

Inpandig voldoet de keuken, na de lichte renovatie, prima, waarbij gemeld kan worden dat we uit een 
schenking een nieuwe koelkast hebben ontvangen. Precies op tijd voor vervanging van de oude die het liet 
afweten. 
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6.4.3 Groen 
Het groen rond de baan zal binnenkort in grote en omvang weer toe gaan nemen. We prijzen ons gelukkig 
met al de groene vingers die eraan werken om deze ontwikkeling in toom te houden en wel dusdanig dat 
de tennisbanen in een tennispark komen te liggen. 

6.4.4 Vrijwilligers 
Naast al voornoemde activiteiten zijn er natuurlijk ook de leden die weekdiensten en bardiensten 
verrichten. Zeker noemenswaardig, want zij leveren toch hun bijdrage aan de gezelligheid op de club. 

"Vele handen maken licht werk" is een gezegde. We hopen en gaan er eigenlijk ook wel vanuit dat iedereen 
zijn/haar steentje bijdraagt om de club voor iedereen genoeglijk te maken.  

6.5 ACTIVITEITEN 

6.5.1 Activiteiten kalender 
Uiteraard probeert het bestuur de lopende activiteiten te continueren. Daarbij is de inzet van leden 
onontbeerlijk. Zoals te zien op de activiteitenkalender, zal het bestuur zich moeten inzetten om 
organisatoren te werven voor de diverse activiteiten. 

6.5.2 Tennis Brand 
We zetten de samenwerking met onze tennisleraar Pim Brand voort en hopen vele leden enthousiast te 
maken voor zijn lessen en clinics 

6.5.3 Gebruik clubhuis 
Ons clubhuis wordt ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals de bridge. Het bestuur krijgt dikwijls 
aanvragen binnen om de ruimte te mogen gebruiken als startlocatie van bv de Warnsborncross of om te 
vergaderen. Per verzoek bekijkt het bestuur of de aanvraag gehonoreerd kan worden.  

 

Tennislessen 2016 

Het is weer mogelijk je op te geven voor de 
zomer tennislessen. 

In feite is alles mogelijk: privéles, duoles of 
groepsles. 

Als het weer het toelaat beginnen we vanaf april 
met de tennislessen. 

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

Ook is het mogelijk om te kiezen voor minder 
lessen: bv. 10 of 5 stuks. In overleg kunnen we dit 
dan inplannen. Geef dit dan op 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 lessen 
inplannen. De hoeveelheid van deze lessen is 
afhankelijk van de vordering. 

 

Thema-clinics (workshops) 

Wat verder in het seizoen (na de competitie) 
gaan we wederom thema-clinics inplannen op 
zaterdagochtenden en eventueel op 
vrijdagavonden. 

Deze clinics hebben 1 thema: bv. "topspin 
service". 

Via een aparte nieuwsbrief word je op de hoogte 
gehouden van de planning van deze inloop- 
clinics. 

Als je je wilt inschrijven voor de tennislessen kun 
je dat doen via de website: "inschrijven 
zomerlessen 2016"  

Voor meer informatie: 

Brandtennis 
Pim Brand 
06-36410420 
pim@brandtennis.nl 
www.brandtennis.nl 
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PINKSTERTOERNOOI 

Als jullie niet met de caravan erop uit gaan o.i.d., organiseren 
wij voor jullie een leuk Pinkstertoernooi op 

ZATERDAG 14 MEI A.S. 

12.30 UUR: KOFFIE 
13.00-CA. 16.30 UUR: TENNIS 

Jullie kunnen je opgeven in de: 

Flower-divisie: speelsterkte 7-8/toss/recreatief (lekker een 
balletje slaan) 

of de 

Power-divisie: speelsterkte 5-6-7 (tennis is oorlog) 

Je kunt je individueel of als dubbel opgeven. Inschrijfgeld bedraagt € 5,--. 

Neem gerust tennissers van “ buiten” mee, ze zijn welkom, maar wel van tevoren opgeven. 
Vanaf april hangt er een affiche in het clubhuis om je op te geven. Telefonisch of per mail aan ons is ook 
mogelijk: 

026-35 11 861 of 06-386 16 964 (Conny) of i.til4@upcmail.nl 

Wij hopen op veel deelnemers! 
Ite en Conny van Til 
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TVS voorjaarscompetitie 2016 
In april en mei vindt de voorjaarscompetitie weer plaats. Namens TVS nemen 7 teams deel. Onder-

staand een overzicht van de teams. Ten opzichte van vorig jaar heeft er een verschuiving plaatsgevon-

den. Er zijn 2 teams overgestapt van de zaterdagmiddag naar de vrijdagavond. Helaas zijn de speel-

schema's nog niet bekend. Maar deze worden half maart gepubliceerd op mijnknltb.nl. 

Op maandagavond 28 maart is van 20:00 tot 20:30 uur de captainsavond in het clubhuis. De captains 

ontvangen dan de competitiestukken en ballen. 

 

Zaterdagmiddag 3e klasse Gemengd 17+ Vrijdagavond 2e klasse Gemengd dubbel 17+ 

  

Spelers Spelers 

Sven Huyben Cor-Louise Gubbels 

Jaap Groenendijk Ger Gubbels 

Martijn Kruisweg Stefan van Hezewijk © 

Mireille Hulshof Willem Rosier 

Annemieke Molster © Aart Schrevel 

Natasja Kapitein Gerbrich Koers 

  

Vrijdagavond 3e klasse Gemengd dubbel 17+ Vrijdagavond 2e klasse Dames dubbel 17+ 

  

Spelers Spelers 

Robbert de Koning Hilde Bongers 

Hanneke Jansen Sandra Broertjes 

Willem Kampschreur Marieke Bouwman © 

Marijke Mulder © Wilma de Neeff 

  

Vrijdagavond 1e klasse Heren dubbel 17+ Vrijdagavond 4e klasse Dames dubbel 35+ 

  

Spelers Spelers 

Paul van Velthoven © Lianne Konings 

Charles van der Horst Marleen Middelman 

Pim de Neeff Leny Brouwer 

Kris Snelder Toos Waegemaekers © 

Jene van der Heide Jenny Brouwer 

Ruben Kampschreur  

Brent Bongers  

  

  

Dinsdagmorgen 2e klasse Dames dubbel 17+ Invallers: 

  

Spelers Bert Messing 

Dorien van Benten René Spoor 

Carla Sluiter  

Ria Weise  

Jetty Altena ©  
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TENNISACTIVITEITEN 2016 
Activiteiten Planning Organisatie (coördinerend) lid 

Openingstoernooi + 
Pasjesdag 

Zondag 3april  
Hans Tielemans & ???? 

Bestuur TVS 

Voorjaarscompetities 
KNLTB Regio Midden 
Start : begin april 

1 Zaterdagteam; captain: Annemieke 
Molster 

1 Dinsdagteam; captain: Jetty Altena 

5 Vrijdagavondteams; captains: Marieke 
Bouwman, Marijke Mulder, Toos 
Waegemaekers, Stefan van Hezewijk, Paul 
van Velthoven 

Competitieleiders 

Brent Bongers & Paul van Velthoven 

Zomeravondcompetitie 
KNLTB Regio Midden 
…  teams; Start  mei 

Woensdagavond  

 

Competitieleiders 

Brent Bongers & Paul van Velthoven 

Vutcompetitie  
Start 15 april en 26 
augustus 

Vrijdagochtend  

1 of 2 herenteams; Captains: Wim Bongers 
& Eddo Neuteboom  

Ton de Vries  

Pinkster familie-& 
vriendentoernooi  

Zaterdag 14 mei vanaf 12.30 

 
Conny en Ite van Til 

Afsluiting competitie Vrijdagavond 10 juni  
Annemieke Molster, Natasja 
Kapitein 

Open 35+- dubbel-
toernooi of alternatief  

? ?  

Schaarsbergencup Vrijdagavond 2 september Stefan van Hezewijk & ? 

Herendag Zondag 11 september  Conny en Ite van Til 

Damesdag  Zondag 25  september vanaf 13.00 uur  
Lianne Konings & Toos 
Waegemaekers 

Herfsttoernooi  Zondag 30 oktober   
Hermien Nieuwenhuijsen, Ria 
Weise, Jetty Altena 

Toss 

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur Hans Tielemans & Jacques Hendriks 

Dinsdagavond vanaf 19.30 uur Ries van Dijk & Jan van Dijk 

Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur 

Jacques Hendriks & Hans Tielemans 

Vrijdagavond voor wedstrijdspelers 
aanvang in juni na de voorjaarscompetitie 

Gerbrich Koers; tossleiding bij 
toerbeurt 

Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur 
Elsbeth Dijkstra, Harry en Marijke 
Geerdink 

Lessen: In principe elke maandag t/m zaterdag één bespeelbare baan beschikbaar voor de lessen, 
behoudens in de schoolvakanties. Tennisschool Brandtennis; www.brandtennis.nl 

Enkele opmerkingen 
 Gebruik van vrije banen tijdens bovenstaande activiteiten in overleg met de leiding ter plaatse 

 Doorgang afhankelijk van weersomstandigheden, bespeelbaarheid & beschikbaarheid van de 
banen en voldoende deelnemers & vrijwilligers  

 Eventuele wijzigingen in deze kalender worden aan u bekend gemaakt via Info, website, e-mail 
en/of het mededelingenbord 
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schaarsbergen

•
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Ten Broeke schilderwerken is de ideale partij voor 
onderhoud, renovatie en verfraaiing van uw vastgoed.

schilderwerken  •  glaszetten  •  behangen  •  tel 026 - 848 17 66
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