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Van de voorzitter 

Zo sneeuwt het en zo begint het seizoen alweer bijna. Als u dit leest is dit het eerste en tevens het laatste nummer 

van  het clubblad van dit jaar. Net zoals de rest van de maatschappij worden wij links en rechts ingehaald door de 

elektrische snelweg en kunnen wij niet anders dan op deze rijdende trein springen. 

In deze editie staan de notulen van de vorige ALV, het jaarplan voor komend jaar, de evenementenkalender en de 

indeling voor de competitieteams.  Voorwaar een editie om te bewaren die in de toekomst waarschijnlijk veel 

waard zal zijn voor de bibliofielen onder ons (zoals u leest ben ik gedurende de winter niet veel buiten geweest en 

heb ik voornamelijk mijn pen ter hand genomen).  

Terug naar de snelweg. Alle communicatie zal plaatsvinden via de nieuwsbrief en de website. Planningen en uitno-

digingen voor toernooien zullen per elektronische post verzonden worden (sommigen noemen dat e-mail) middels 

de nieuwsbrief. Wij gaan proberen om de nieuwsbrief ook te koppelen aan de website zodat daar dezelfde infor-

matie op komt. 

Ook willen we op de website verslagen van toernooien en dergelijke publiceren maar daarvoor hebben we uw hulp 

nodig. Wij zijn immers afhankelijk van inhoud. Als u foto’s van evenementen heeft of een leuk stuk erover wil schrij-

ven dan kan dat.  

Afgelopen anderhalf jaar hebben we een samenwerkingsverband gehad met de Hoogkamp dat tot op heden tot 

(bijna) alle tevredenheid verloopt. Wel zijn wij als bestuur van mening dat een fusie tussen ons en de Hoogkamp 

geen optie is. Wij zijn een kleine gezellige vereniging die openstaat voor anderen maar die haar eigen identiteit niet 

gaat opgeven.  

Wat wel een optie is, is om lessen samen te volgen met leden van de Hoogkamp of om een gemengd team samen 

te stellen. Als u behoefte heeft aan lessen en het gevoel heeft dat uw behoefte niet gestild kan worden binnen de 

mogelijkheden die de club u op dit moment biedt neem dan contact op met Ria Weise; zij gaat over de lessen. 

Mijn stuk hierboven herlezend weet ik dat het tijd is. Tijd om de ganzenveder te vervangen door het tennisracket. 

Ik hoop u allen weer in goed gezondheid op de baan te mogen zien.  

Rafiq Ritzen 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 
Tennisvereniging Schaarsbergen 

 

Beste leden van TVS 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Tennisvereniging Schaarsbergen (TVS) 

Deze wordt gehouden op 

maandag 20 maart 2017 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. 

 

De agenda: 
 

Ontvangst met kopje koffie of thee. 

1. Opening 

2. Verslag ALV TVS d.d. 14 maart 2016 

3. Mededelingen 

4. Jaarverslag 2016 

5. Jaarrekening 2016 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

7. Begroting 2017 

8. Vaststelling contributie 2017 

9. Verkiezing Penningmeester 2017-2020 

10. Jaarplan 2017 o.a.: Samenwerking met TV de Hoogkamp (TVH) 

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.  

Onze penningmeester, Aart Schrevel, heeft zijn eerste termijn van drie jaar erop zitten. Conform de 

reglementen wordt tijdens de ALV een penningmeester gekozen. Aart heeft aangegeven graag voor een 

tweede termijn te gaan. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij de secretaris tot uiterlijk 1 dag 

voor de ALV dan wel kunnen zij zich tijdens de ALV in persoon melden. Indien er meerdere kandidaten zijn 

wordt tijdens de ALV gestemd en wordt de nieuwe penningmeester benoemd.   

De financiële stukken, jaarrekening 2016 en begroting 2017, 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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Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 

Datum 
vergadering: 

14 maart 2016, van 20.00 uur tot circa 22.15 , clubhuis TVS 

Genodigden Alle leden TVSchaarsbergen 

Aanwezig Wilma de Neeff, Han Soons, Harrie Geerding, Stefan Hezewijk, Tamara Linnartz, 
Ries van Dijk, Klaas Altena, Carlo Knuppe, Eddo Neuteboom, Ton de Vries, Henk 
Hendricks, Hans Tielemans, Jeannette de Vries, Natasja Kapitein-Boekema, 
Willem Rosier, Lianne Konings, Ria Weise, Aart Schrevel, Rafiq Ritzen 
(voorzitter), Wim Bongers en Paul Linnartz(verslag) 

Verhinderd met 
kennisgeving 

Ruud Schwartz, Monique Schippers,  

  

1. Opening 
Rafiq opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 21 leden aanwezig, volgens onze statuten te 

weinig voor een ALV. Rafiq sluit de vergadering. Rafiq opent de geagendeerde tweede ALV. Voor deze 

vergadering is geen quorum vereist.  

2. Notulen ALV TVS d.d. 2 maart 2015 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  

3. Mededelingen 
Er is een vraag over de opening van het seizoen op 3 april: Zijn de banen dan wel gereed? Ton legt uit, dat 

hij en zijn mensen circa 200 uur achter lopen. Of dat nog in te halen is, is geheel afhankelijk van de 

komende dagen. Als er geen vorst is en weinig regen, dan lukt het wel, anders niet. Aan het eind van de 

week is er meer duidelijkheid. De competitie begint 8 april, een weekje speling. Hopelijk gaat het lukken, 

anders moet het openingstoernooi uitgesteld worden.  

N.a.v. de oproep in de nieuwsbrief om te reageren op de agenda, heeft Klaas Altena een brief gestuurd, 

waarin hij aangeeft, dat het openstellen van onze faciliteiten aan TVH-leden, um sonst, in strijd is met de 

notulen. Het bestuur is het daar niet mee eens. Wordt verder besproken bij jaarplan. 

4. Jaarverslag 2015 
N.a.v. het jaarverslag wordt gesproken over de ledenterugloop. Ook dit jaar zijn er circa 20 opzeggingen 

meer dan aanmeldingen en gaan we richting de 160 leden. Waar ligt de ondergrens? Het bestuur wordt 

dringend verzocht om ook na te denken over een plan B, waarbij we moeten kijken naar de situatie dat we 

zo weinig leden hebben, dat we niet zelfstandig kunnen overleven. Het bestuur zegt toe hiernaar te kijken. 

5. Jaarrekening 2015 
Aart Schrevel licht de jaarrekening toe. Ook in 2015 konden we een kleine 10.000 euro aan de reserve 

toevoegen. De WOZ-waarde is naar beneden bijgesteld (positief), maar de Ecotaks gaat vervallen. Klaas 

Altena merkt op, dat hij vindt dat het bestuur veel meer vaart moet zetten met het aankaarten bij de 

gemeente, dat TVS als vereniging niet als bedrijf gekenmerkt moet worden. Nú is volgens Klaas de WOZ-

aanslag 200%, alleen omdat we als vereniging niet een particulier zijn. Maar we zijn toch ook geen bedrijf? 

Wim Bongers geeft aan, dat dit nog niet opgepakt is. Klaas vindt dat jammer, het gaat om veel geld.  

Aart geeft nog aan, dat er wordt nagegaan, of de WOZ-waarde ook voor de afgelopen 10 jaren naar 

beneden bijgesteld kan worden. Die procedure loopt nog.  
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6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Stefan Hezewijk en Willem Rosier. Willem heeft Harrie Geerding vervangen, 

die op vakantie was. Stefan en Willem hebben met Aart op 17 februari aan tafel gezeten en zijn tevreden 

over het werk van de penningmeester. Zij doen een aantal aanbevelingen: 

• Splits bar, kosten gebouw en kosten banen zowel bij inkomsten als bij uitgaven, dan wordt de 

‘opbrengst’ duidelijker. 

• Zorg dat ook andere bestuursleden bankzaken kunnen regelen (pasjes, handtekeningen etc.) 

De kascommissie voor 2016 wordt benoemd op voordracht van de kandidaten: Stefan en Harrie. De 

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

7. Begroting 2016 
Aart: de begroting 2016 volgt die van vorig jaar. Er wordt wederom een positief resultaat geprognosticeerd. 

Er zijn diverse vragen en suggesties: 

Ries: Afvalverwerking, kan dat niet minder? Aart: Daar is aan gewerkt. Wim: We zitten al op een aardig 

minimum.  

Ries: Info en website? Is die Info nog wel nodig? Aart: Voorlopig wel, we hebben als bestuur met de 

redactie overlegd. De uitgaven dekken ongeveer de inkomsten. Wel zijn we (stilletjes) van 4 naar 3 uitgaven 

per jaar teruggegaan. Aart: Er zijn wel sponsoren die zich teruggetrokken hebben. Annette van Dijk gaat als 

opvolgster van Gerrie Rood met sponsoring aan de slag.  

Tamara Linnartz: Verwarming is een behoorlijke post. Betalen de bridgers wel genoeg? Ria: Zij betalen € 25 

per maand in de winter.  

Stefan: Gebruik van het clubhuis door derden, dat kan helpen inkomen te genereren. Ria: We leggen elk 

verzoek voor aan het bestuur en besluiten per verzoek. 

Harrie: Energiekosten terugbrengen door over te stappen is met name voor particulieren gunstig ivm 

instappremie. Voor een vereniging is dit doorgaans niet van toepassing. Wim geeft aan, dat er met een 

bedrijf wordt nagegaan, of we in het kader van duurzaamheid iets kunnen doen. Lianne Konings suggereert 

nog, dat je ook als club zonnepanelen kunt adopteren.  

De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd. Aart geeft aan, dat hij in een van de komende nieuwsbrieven 

informatie zal verstrekken over de verzekeringen die wij hebben afgesloten. Dat kan belangrijk zijn voor 

eenieder.  

8. Vaststelling contributie 2016 
Aart: Voorstel van het bestuur is de contributie niet te wijzigen. We hebben een toenemende reserve, de 

banen zijn prima en kunnen nog lang mee, onze bezittingen zijn verzekerd. Ries vindt trendmatige 

verhoging wenselijk. Na discussie gaat de ALV akkoord met voorstel van het bestuur. 

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

10. Jaarplan 2016 o.a.: Samenwerking met TV de Hoogkamp 
Opnieuw discussie over het teruglopen van het ledental. Koen en Jene zijn op cursus geweest bij de KNLTB 

en hebben vooral geleerd, dat ledenwerving niet simpel is. Cursus richtte zich sterk op het ledenbehoud: als 

mensen eenmaal lid zijn, laat ze dan niet ontglippen. Zorg voor een zachte landing en betrek mensen bij de 

club. Waarom zeggen mensen op? Jeannette de Vries: vooral medische problemen, verhuizing en 

algemeen: leeftijd. Ries: we moeten veel meer de wijk in: zoek de leden! Volgens Henk Hendricks hebben 

we dat veel gedaan zonder dat daar veel resultaat uit kwam. Natasja Kaptein geeft aan dat het 

TVHoogkamp wel lukt om met, speciale op de jeugd gerichte acties, belangstellenden (en daarmee leden) 

te trekken. Volgens Henk is onze beste troef de toss. Daar moeten we op inzetten. Stefan: zet je eigen 

Pagina 6



netwerk in en iedereen die een keertje meekomt tennissen of tossen: welkom. Vergeet de financiën, alles 

wat kan resulteren in een nieuw lid is toegestaan. Wellicht moet het bestuur ook nog eens een mooie actie 

bedenken.  

De proef met de Hoogkamp. We zijn september 2015 gestart met het idee eind van het lopende seizoen de 

proef te beëindigen en te evalueren. Klaas heeft schriftelijk laten weten, en zegt dit ook op de ALV, dat hij 

het principieel niet ermee eens is, dat we onze faciliteiten gratis ter beschikking stellen van de Hoogkamp. 

Stefan benadrukt, dat het om een proef gaat. Anderen uiten zorgen over het evenwicht: THV is veel groter. 

Rafiq geeft aan, dat het belangrijk is om eerst de proef af te maken en daarna goed te evalueren. Er wordt 

een evaluatiecommissie ingesteld: Stefan, Natasja en Rafiq. De commissie komt met een voorstel over hoe 

de evaluatie uitgevoerd zal worden bij het bestuur. In de ALV wordt aangedrongen hierbij inzichtelijk te 

maken hoeveel leden wederzijds van elkaars banen gebruik maken, hoeveel de extra banenbezetting is en 

of en hoeveel er meer elektriciteit gebruikt wordt. De ALV dringt aan op het organiseren van een enquête 

(of andere werkvorm) om t.z.t. de mening te peilen van zoveel mogelijk leden.  

In de uitloop van de bespreking wordt door verschillende aanwezigen aangegeven dat op termijn een fusie 

zeker niet uit te sluiten is.  

11. Rondvraag 
Stefan: We hebben een nieuwe website. Die is niet alleen mooier maar vooral ook, beter te onderhouden. 

Stefan is de webmaster. Hij staat graag toe dat leden redacteur worden, zodat we samen de inhoud kunnen 

maken. In eerste instantie loopt dit via Stefan.  

Wilma: Er is een probleem met de bardienst op donderdagavond. Er zijn nog slechts twee vrijwilligers. Het 

bestuur gaat met de bridgers (Dick Kleinholte) opnemen, dat zij zelf voor de bar gaan zorgen.  

Eddo: Wat doen we met de facebook pagina. Besluit: we gaan ermee door.  

Jeannette: Welke APP van de KNLTB gaan we gebruiken: er is een gratis versie met de basisfuncties en een 

betaalde versie, met uitgebreide mogelijkheden, ook voor communicatie, laddercompetitie etc. Besluit: 

gratis versie.  

Paul geeft aan, dat hij de ledenlijst zal rondsturen. Let wel op de privacy. 

12. Sluiting 
Rafiq sluit de vergadering rond kwart over tien.  

Jaarverslag 2016 

1. Inleiding 
In 2011 hebben wij als vereniging een beleidsplan 2012-2016 opgesteld. De hierin opgenomen acties zijn in 

2016 verder uitgevoerd. 

2. Algemeen 
Speerpunten beleid 2016 

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. 
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Samenwerking met TV de Hoogkamp 
Vanaf september 2015 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. Afgelopen jaar is er steeds meer onderling 

getennist, met name tijdens toernooien. Weinig leden van TV de Hoogkamp maken gebruik van de toss-

activiteiten. Daarnaast is het enige leden opgevallen dat leden van de Hoogkamp weliswaar gebruik maken 

van de banen maar niet daarna nog even een drankje drinken in het clubhuis.  Medio 2016 is er een digitale 

enquête naar leden van zowel de Hoogkamp als van ons verstuurd. Op basis van wat door onze leden is 

ingevuld is af te leiden dat de wens er is om samen te blijven werken. In het jaarplan 2017 wordt dit nog 

nader toegelicht. 

3. Secretarieel 

Ledenbestand 
Ons ledental loopt al jaren terug. In 2015 hadden we nog 185 leden, in 2016 nog 170 en nu, begin 2017 

hebben we er 164. Komt er een eind aan de daling? Best mogelijk. Ook in 2016 waren er wederom leden, 

die hun lidmaatschap beëindigden, soms door verhuizing maar ook doordat men als gevolg van blessures 

minder tot spelen kwam. TVS leden zijn trouw, maar als je niet speelt, dan zeg je vroeg of laat je 

lidmaatschap op. 

Gelukkig werd het aantal afmelding vrijwel geheel goed gemaakt doordat we 10 nieuwe leden in 2016 

konden verwelkomen: 

voornaam achternaam primair emailadres 
speelsterkte 

enkel dubbel 

Pieter Jan Stallen pj.stallen@upcmail.nl 7 7 

Ernest Hansen ernesthansen@hotmail.com 8 8 

Ruben Konings ruben.konings@planet.nl 2 2 

Pauline Verhoeven harold.paulien@gmail.com 7 6 

Arthur Neher a.neher@chello.nl 8 7 

Marianne Visser mlvisser@xs4all.nl 8 8 

Fred Bosman f.bosman7@chello.nl 8 8 

Martine Sjollema-Leusink martineleusink@hotmail.com 9 9 

Francis Groenwold groenwoldf@gmail.com 8 8 

Elsje Dijxhoorn edijxhoorn@hotmail.com 8 7 

 

De gemiddelde leeftijd van onze leden (peildatum 7 februari 2017) is 57, de oudste is 86 en de jongste 13. 

In een leeftijdsopbouw diagram: 
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Maar liefst 38% van onze leden zet zich als vrijwilliger in voor de club. Ik heb geen landelijke cijfers, maar 
volgens mij is een ruim deel van de verenigingen hier jaloers op!  
In onze administratie staan ook 11 niet clubleden. Zij zijn lid van een andere vereniging (doorgaans TVH) en 

spelen met onze leden in een competitieteam. De competitieadministratie loopt dan via onze vereniging.  

Sinds de zomer gebruiken wij de nieuwe KNLTB leden administratie app.  

Info 
Evenals in 2015 werden er in 2016 drie Info’s uitgebracht. Hoewel wij weten, dat deze met veel plezier 

gelezen worden, is het ook duidelijk, dat de animo onder de leden om aan de inhoud bij te dragen niet 

groot is. Het aantal adverteerders is in 2016 licht gedaald, zodat de netto kosten voor het produceren en 

verzenden van het blad iets gestegen zijn.  

Website 
In 2016 heeft Stefan van Hezewijk de website geheel vernieuwd. Tijdens de vrijwilligersavond op 4 

november j.l. werd de website officieel in gebruik genomen.  

Nieuwsbrieven 
Communicatie per nieuwsbrief blijkt effectief. In 2016 zijn er negen nieuwsbrieven verstuurd, waarbij wij 

niet alleen onze eigen activiteiten onder de aandacht brengen, maar ook die van TVH, die voor onze leden 

zijn opgesteld. 

4. Facilitair 
Door de inzet van veel enthousiaste clubleden is het ook weer in 2016 voor iedereen mogelijk geweest om 

heerlijk te spelen. De banen werden in het voorjaar weer met man en macht klaar gemaakt voor de start 

van het seizoen op 3 april. Daarna kon dankzij het reguliere onderhoud van de banen en het groen tot in 

november gespeeld worden. Een karwei waar al jaren tegen aangehikt werd is dit jaar tot een goed einde 

gebracht: het verbeteren van het hekwerk rond de banen. Een forse klus die we op het conto van Ton de 

Vries en Eddo Neuteboom mogen schrijven. 

Voor de bediening achter de bar en wat erbij komt kijken, hebben zich opnieuw velen ingezet. Het beheer 

van de voorraden drank en snoep, koffie en thee en al de andere versnaperingen is ook dit jaar weer 

gedaan door Kris Snelder in samenwerking met Willem Kampscheur /Marijke Mulder en Ries van Dijk. Met 

dank voor de inzet van al deze vrijwilligers kunnen we terugkijken op een prima jaar. 

5. De penningen van TVS in 2016 
Het afgelopen seizoen hebben we weer met een positief afgesloten. We schrijven iets meer dan €2000 bij 

op de reserverekening. We hadden een aantal meevallers en tegenvallers. De meevallers waren min of 

meer verwacht. De Gemeente Arnhem heeft ons met terugwerkende kracht te veel betaalde WOZ-

belasting gerestitueerd. Totaal gaat het om een bedrag van ongeveer €3000. Ook met terugwerkende 

kracht waren de rekeningen van Waterschap, tot een totaalbedrag van bijna €3000. Het bleek dat we 

jarenlang geen rekeningen van het waterschap hadden ontvangen en dus ook die belasting niet hadden 

betaald. Voor het overige hebben we de begroting aardig kunnen volgen. De energiekosten en de kosten 

voor het onderhoud van ons park vielen hoger uit, andere kosten, zoals kosten afvalverwerking, vielen lager 

uit.  

6. Tennisactiviteiten 

Toernooien 
In het algemeen kunnen we zeggen dat onze leden nog steeds met enthousiasme meedoen aan de vele 

eendaagse toernooien die georganiseerd worden. We zagen wat vaker mensen van buiten bij de 

activiteiten. Inschrijving voor menig toernooi stond/staat open voor kennissen, vrienden, familieleden. Wat 

opvalt is dat de aankleding van de toernooien goed verzorgd wordt. Denk aan gezonde lunches, borreltafel 
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met de meest uiteenlopende hapjes, barbecue en muziek. Van elk toernooi werd een verslag gepubliceerd 

in het clubblad zodat de lezers nog eens konden nagenieten of spijt hadden niet te hebben meegedaan. 

Kortom: vele mensen zijn bezig geweest  om 2016 te maken tot een sportief  en gezellig jaar. 

Complimenten voor de organisatoren. Helaas was het niet mogelijk de organisatie rond te krijgen van het 

welbekende open toernooi. Dit meerdaagse toernooi is dus in 2016 komen te vervallen. 

Samenwerking met De Hoogkamp 
Door de voortzetting van samenwerking met de Hoogkamp zijn de speelmogelijkheden er alleen maar op 

vooruitgegaan. Er bestaat een mixed competitieteam, er is wintertennis voor leden van beide clubs; TVS-

leden nemen deel aan het 4 weekendentoernooi bij de Hoogkamp. We komen wat vaker tennissers van de 

Hoogkamp tegen op onze banen. 

7. Tennisleraar, toss, competitie 
Ook afgelopen jaar heeft de tennisleraar zowel tennislessen verzorgd als 5 tennisclinics. Komend jaar zal dit 

gecontinueerd worden. De toss werd redelijk tot goed bezocht; er werd met name op de dinsdagavond nog 

tot einde december doorgespeeld. Er is een grote groep leden die meespeelde in de competitie; 1 

damesteam op de dinsdag; 4 teams op de vrijdagavond, 2 teams op de zaterdag, 2 vutteams op de vrijdag 

en de woensdagavondteams nog. Samenvattend kunnen we zeggen: de clubleden waren actief zowel met 

tennis als het organiseren van de toernooien en we hopen deze lijn te kunnen voortzetten. 

Contributie en Staffel 2017 

1. Voorstel bestuur TVS 
Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie vast te stellen conform onderstaande tabel. 

  Contributie Inschrijfgeld 

    
Senior (geboren vóór 1 januari 1997) 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 voltijdse opleiding) 94 11,50 

   
Junior, geboortejaar 1997 t/m 2000 41,50 11,50 

Junior, geboortejaar 2001 en later 31,50 11,50 

2. Vergelijking andere Arnhemse tennisverenigingen 
Met een contributie van €164 per seizoen loopt TVS min of meer in de pas met de andere verenigingen in 

Arnhem en omstreken: Hoogkamp €175, Beekhuizen €205,- (+ winterbanen), Groene Kamer €167,- (+  

winterbanen), Elden €163,50, Duno €235 (+ winterbanen), Doorwerth  €175, Malburgen €148, 50, 

Presikhaaf €175,- (+ winterbanen). 
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Verkiezing Bestuursleden 2017 

1. 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 

2. Benoeming penningmeester 
Aart heeft zich herkiesbaar gesteld. Andere kandidaten voor deze functie kunnen zich tot aan de 

behandeling van dit agendapunt op de ALV verkiesbaar stellen. Dit kan schriftelijk bij de secretaris of in 

persoon tijdens de ALV.  

Jaarplan 2017 

1. Inleiding 
In dit jaarplan vindt u hoe het bestuur van TVS tegen de toekomst aankijkt. Er is nog geen meerjarenplan 

opgesteld, in dit plan zijn de hierin op te nemen elementen wel benoemd.  

2. Algemeen 

Speerpunten beleid 2017 
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. 

Ledenverloop, -behoud en –verwerving 
Het aantal leden is ook in het afgelopen jaar iets 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 ledenverlies 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 nodig ik 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. 

Samenwerking met TV de Hoogkamp 
Speerpunt is de samenwerking met TV de Hoogkamp. Tot op heden verloopt de samenwerking met de 

Hoogkamp soepel. Ook dit jaar was er een gemengde zondagochtendwintercompetitie en nog steeds is er 

één gemengd team. Er is ruimte voor meerdere gemengde teams. Ook willen wij als bestuur onderzoeken 

of er een wens is om samen lessen te gaan geven. Medio 2016 is er een digitale enquête verstuurd naar alle 

leden van de Hoogkamp en van ons. Uit de door onze leden gegeven antwoorden is af te leiden dat 

samenwerking gewaardeerd wordt en dat er de wens ligt om de samenwerking niet te beëindigen. Hierbij 

willen we wel een aantal kanttekeningen zetten. 45 van onze leden hebben de enquête ingevuld en 

daarvan is 80 % vóór voortzetting. Dit houdt in dat wij als bestuur van de overige leden niet weten of zij de 
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mening van de anderen delen en dat het dus nog niet helemaal duidelijk is of de samenwerking inderdaad 

zo breed gedragen is als wij uit dit kleine statistiekje kunnen afleiden. Natasja Kaptein en Stefan van 

Hezewijk hebben aangeboden dit intern verder te evalueren maar als jullie aanbieden hiermee te helpen 

dan zijn we hier heel blij mee.  

Vanuit de Hoogkamp kwam de vraag of hun competitieteams op onze banen mogen spelen. Hierop hebben 

wij geantwoord dat wij in geval van calamiteiten altijd voor de ander klaarstaan maar dat het niet zo mag 

zijn hun competitie op onze banen gespeeld wordt. Voor gemengde teams is dit vanzelfsprekend anders, 

deze mogen kiezen waar ze spelen.  

Ditzelfde geldt voor lessen. Wij willen als bestuur onderzoeken of er draagvlak is om de lessen samen te 

verzorgen. Dit kan als voordeel hebben dat als je als eenling les wilt nemen je bij een groepje met mensen 

met een gelijk niveau geplaatst kan worden. Wij zijn wel van mening dat het niet zo mag zijn dat een groep 

leden van de Hoogkamp zich samen inschrijft om op onze banen les te krijgen.  

Besloten is dat de samenwerking met de Hoogkamp voorlopig doorloopt maar dat we niet aansturen op 

een fusie. Wij als bestuur zijn van mening dat er op dit moment geen noodzaak is te fuseren en zien hier 

ook geen meerwaarde in. Misschien dat dat in de toekomst verandert.  

Het moge duidelijk zijn dat wij van Schaarsbergen een eigen club met een eigen identiteit zijn en dat we 

vooral moeten behouden wat goed is. Wij zijn een kleine club met goede faciliteiten op een aantrekkelijk 

locatie. Tot de goede faciliteiten rekenen wij onze keurig onderhouden gravelbanen, die nog verlicht zijn 

bovendien, en ons clubhuis met de bar in eigen beheer.  En de locatie is zoals wij allen die kennen: 

schitterend, tussen de bomen. Wij zijn ook een gezellige club met verschillende categorieën van leden. 

Ouderen die graag seniorencompetitie spelen, tossen, of met elkaar afspreken. Spelers van gemiddelde 

leeftijd die toernooien spelen, ook komen tossen, competitie spelen of met elkaar spelen. En ook nog jonge 

spelers. Jeugd hebben we niet. En het leuke is dat er geen strikte waterscheiding bestaat tussen deze 

categorieën. Iedereen speelt met elkaar. Dat maakt het gezellig. En het feit dat velen zich inzetten voor de 

club en er gedurende het hele seizoen van alles wordt georganiseerd.  

Onderzoek toekomst voor de tennissport in Arnhem Noord-West  
Samen met Klaas Altena en in overleg met de Hoogkamp is Wim Bongers in 2016 in gesprek gegaan met de 

gemeente om te kijken naar een lange-termijn visie op basis waarvan eventueel acties ondernomen zouden 

kunnen worden om de tennissport in Arnhem Noord-West te blijven faciliteren. Hiervoor zal een beeld 

geschetst moeten worden van de te verwachten behoefte aan het kunnen tennissen in Arnhem Noord-

West. Daarbij aansluitend zal worden gekeken hoe de situatie is als het beleid ongewijzigd blijft en waar 

dan de verschillen kunnen komen te liggen tussen vraag en aanbod. In de tweede fase zal dan gekeken 

moeten worden naar mogelijke geconstateerde pijnpunten en het verschil tussen vraag en aanbod. Tot slot 

zal dan gekeken worden op welke wijze vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen 

worden.  

3. Secretarieel 

Info 
De redactie van de Info en het bestuur van TVS hebben besloten, dat er vanaf 2017 slechts één gedrukte 

Info zal verschijnen. Hierin staan de stukken voor de ALV, de Colofon en de activiteiten kalender. Om de 

kosten te drukken, worden advertenties geplaatst. En groot deel van de huidige adverteerders zijn akkoord 

met het nog slechts eenmalig verschijnen van de advertentie, er wordt nog uitgezocht in hoeverre op de 

website en in nieuwsbrieven aandacht voor hun bedrijf gegeven kan worden.  

Website en Nieuwsbrieven 
In 2017 willen wij de website en de nieuwsbrieven integreren. Doel hiervan is om de website actueel te 

houden en het aantal bezoekers te doen stijgen. Indien mogelijk plaatsen wij bij elk onderwerp in de 
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nieuwsbrief een link naar de website. Ook zullen wij vrijwilligers trachten te verleiden, hun steentje bij te 

dragen aan de inhoud van de website.  

4. Facilitair 
Zuurstof en water zorgen op deze aarde dat alles vergankelijk is; dus ook het komende jaar liggen er weer 

uitdagingen genoeg om ons park in stand te houden. Vooral als je kijkt hoe de banen er nu (begin februari) 

bij liggen, wordt het een forse klus om ze weer bespeelbaar te krijgen. Op 2 april staat immers het 

openingstoernooi gepland! 

Gebeurde het klaar maken van de banen en het onderhoud door het jaar heen onder de "strakke" maar 

vooral bezielende leiding van Ton de Vries, daarin komt dit jaar verandering. Ton heeft aangegeven het wat 

rustiger aan te willen doen. Het beheer zal dit jaar geregeld worden binnen een driemanschap: Ton de 

Vries, Eddo Neuteboom en Ruud Schwartz. Ton houdt daarbij wel de supervisie, met name ook voor het 

klaarmaken van de banen in het voorjaar. Door het seizoen heen worden door de heren weekdiensten 

gedraaid: dus één week de zorg en twee weken vrij. Een prachtige oplossing die minder kwetsbaar is en 

voor de drie heren ook ruimte geeft. Door deze oplossing wordt vooral Ton minder belast na de vele jaren 

trouwe dienst. 

Als de banen er dan na alle inspanningen binnenkort prachtig bijliggen zullen deze nog extra verfraaid 

worden door de nieuwe winddoeken die dan aangebracht zijn. De huidige zijn vies en hier en daar kapot. 

Bovendien kloppen de adverteerders die erop staan niet meer met de boekhouding. Helaas is het aantal 

sponsoren op de winddoeken gezakt naar drie, maar misschien leidt dat ook minder af en levert het beter 

spel . 

Ten aanzien van de barvoorraden is dit jaar het voornemen om voorraad en evenementen beter op elkaar 

af te stemmen. Tot slot, met de bijdrage van iedereen, op welke manier dan ook, hopen we dat het weer 

een prachtig tennisjaar wordt.    

5. De penningen van TVS in 2017 en daarna 

Contributie 2017 
Het draait natuurlijk allemaal om de contributies, dat is veruit de grootste post op de begroting. De 

contributie voor senior leden – we hebben bijna geen junior leden of studentleden – is al jaren €164. Ook 

voor het seizoen 2017 stelt het bestuur voor om de contributie op €164 te houden. We kunnen onze kosten 

nog steeds betalen en bovendien, als alles loopt zoals voorzien, een bedrag toevoegen aan de reserves. 

Hierbij moet aangetekend worden dat bij het opstellen van de begroting enige onduidelijkheid bestond 

over ons precieze aantal leden. Op de ALV zullen we de juiste aantallen presenteren. Dan ook zal de 

begroting en de balans rondgedeeld worden. En zoals gebruikelijk, als iemand de cijfers al voor de ALV wil 

inzien, dan voldoet een email aan de penningmeester om die opgestuurd te krijgen. 

Hoe gezond zijn we? 
Hoe gezond zijn de financiën van TVS eigenlijk? Op de ALV zal het bestuur een paar tabellen bespreken met 

projecties van kosten een uitgaven in de komende jaren. Hier vast de conclusies: 

Als vanaf nu elk jaar het aantal leden met 5 afneemt, in de komende jaren de contributie gelijk blijft, de 

kosten niet toenemen, en er geen groot onderhoud plaatsvindt, dan kunnen we 54 jaren interen totdat de 

reserve op is. 1ste Jaar van interen: 2020. 

Als hierboven, maar de kosten nemen jaarlijks toe met 2%: tot ten minste tot 2030 interen op onze reserve. 

1ste Jaar van interen: 2019. 

Als hierboven, maar de kosten nemen jaarlijks toe met 5%: in 2029 is de reserve opgesoupeerd. 1ste Jaar 

van interen: 2018. 

Het antwoord op de vraag hoe gezond we zijn is subjectief. Met bovenstaande aannames gaan we 

voorlopig niet failliet. Maar vinden we interen op reserves een gezonde situatie? Zo niet, dan moeten al in 
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2018 (als de kosten in 2017 toenemen met 5%) òf de inkomsten (lees: contributie) omhoog, òf de kosten 

omlaag. 

6. Tennisactiviteiten 

Toernooien, samen met TVH 
Uiteraard probeert het bestuur de bekende toernooien te continueren. Zowel aan de kant van 

tennisvereniging De Hoogkamp als aan de kant van onze vereniging willen we deelname aan elkaars 

activiteiten stimuleren. U zult in het clubblad de toernooikalender van TVS aantreffen en daarnaast een 

overzicht van toernooien bij De Hoogkamp die open staan voor leden van beide clubs. 

Tennisleraar, toss, competitie 
We zetten de samenwerking met onze tennisleraar Pim Brand voort en hopen vele leden enthousiast te 

maken voor zijn lessen en clinics. (Zie elders in het blad de verdere informatie hierover) 

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.  

 

 

Mag ik nog even een lege plek invullen met een klein beetje afscheid?  

Dit is de elfde Info, die ik heb samengesteld, een taak, die ik begin 2014 van Paul Linnartz 

heb overgenomen. 

Na het verzamelen van de diverse artikelen en foto’s en de jacht op adverteerders door 

Jetty, Annet en Patty is het steeds mijn beurt, om een en ander in te delen en tenslotte door 

te sturen naar de drukker. Dat laatste met de finale druk op de knop, met in het scherm de 

dreigende boodschap, dat er vervolgens geen weg meer terug is. Wat een macht heb je dan! 

Het resultaat ligt na enige tijd bij ieder huisadres op de deurmat. 

U hebt in het voorwoord van onze Voorzitter kunnen lezen hoe de toekomst van deze glossy 

er uitziet: één keer per jaar in de aanloop naar de jaarvergadering.  

Voelt de redactie enige heimwee? Misschien. Maar begrijp goed, dat het besluit om op een 

andere wijze met de leden te communiceren in goed overleg tussen redactie en bestuur tot 

stand is gekomen. De redactie deed dit werk steeds met veel plezier en enthousiasme, maar 

het bleek steeds moeilijker te worden om het blad vier keer per jaar (en het afgelopen jaar 

drie keer) met zinvolle artikelen te vullen. Deze ene editie als voorbereiding voor de 

Algemene Ledenvergadering in maart laat het wel zien: dit blad is voor meer dan de helft 

gevuld met de stukken voor die ALV. En dan blijft er nog ruimte over, die ik nu probeer zinvol 

op te vullen.  

Wat deze vorm van communicatie betreft: tot volgend jaar!  

Is dit een afscheid? Nee, de redactie blijft bestaan. We sluiten wel een lange periode af, 

waarin het clubblad de enige wijze van communicatie was. 

Ik wil deze bladvulling besluiten met iedereen te bedanken voor haar of zijn bijdrage aan de 

tot stand komen van het blad. En natuurlijk speciaal dank aan de mede redactie leden Jetty 

Altena, Patty Struik en Annet van Dijk.  

Eddo Neuteboom 
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Tweede Hoogkamp-Schaarsbergen 
indoor toernooi op 11 februari 

2017 op Beekhuizen 
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Tennis Activiteiten 2017 
Activiteiten Planning Organisatie (coördinerend lid) 

Openingstoernooi + pasjesdag Zondag 2 of zondag 9 april Hans Tielemans , Ineke  Klinge en Bestuur TVS 

Voorjaarscompetities KNLTB 
Regio Midden 

  
Competitieleiders Brent Bongers en Paul van Velt-
hoven 

2 teams Zaterdag  Start: 8 april Captains: Natasja Kapitein en Robbert de Koning 

1 team Dinsdag   Start: 11 april Captain: Jetty Altena 

4 teams Vrijdagavond, Start: 7 april 
Captains: Marijke Mulder , Stefan v. Hezewijk, Ma-
rieke Bouwman en Toos Waegemaekers 

Zomeravondcompetitie KNLTB 
Regio Midden 

   

2  teams Woensdagavond    Start: 10 mei Captains: Klaas Altena en  Jip Peper 

Vutcompetitie voor- en najaar  Ton de Vries 

 2 herenteams 
Vrijdagochtend  start: 14 april en 
18 augustus 

Captain: Wim Bongers en Ruud Schwartz 

Pinkster familie- & vrienden- 
toernooi 

Zaterdag 3 juni Conny en Ite van Til 

Afsluiting competitie Vrijdagavond 16 juni Annemieke Molster en Natasja Kapitein 

Schaarsbergencup Vrijdagavond 30 juni Stefan van Hezewijk ea 

Clubkampioenschappen Hoog-
kamp singel en dubbel 

 3 juli t/m 9 juli Activiteitencommissie Hoogkamp 

Clubkampioenschappen Hoog-
kamp mixed 

 31 augustus t/m 3 september Activiteitencommissie Hoogkamp 

4-weekendentoernooi Hoog-
kamp 

Start: 16 september Activiteitencommissie Hoogkamp 

Herendag Zondag 10 september Conny en Ite van Til 

Damesdag Zondag  17 september Lianne Konings & Toos Waegemaekers 

Herfsttoernooi Zondag 29 oktober 
Hermien Nieuwenhuijsen,Ria Weise, Jetty Alte-
na,Jolanda Philipsen 

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 Hans Tielemans & Jacques Hendriks 

Vrijdagavond voor met name deelnemers aan de competi-
tie vanaf 19.30 uur 

 

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

Dinsdagavondtennis voor- en 
najaar Hoogkamp 

4 april t/m 27 juni Activiteitencommissie Hoogkamp 

Zondagochtendtennis Hoog-
kamp 

6 november t/m 26 maart Activiteitencommissie Hoogkamp 

Lessen 
In principe elke maandag t/m zaterdag één bespeelbare baan be-
schikbaar voor de lessen, behoudens in de schoolvakanties 

Tennisschool Brandtennis; 
www.brandtennis.nl 

Voor opmerkingen zie de volgende bladzijde 
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Enkele opmerkingen bij het Overzicht Tennisactiviteiten 2017: 

 De genoemde activiteiten van de Hoogkamp staan open voor seniorleden van TVS ;  er wordt gespeeld op  de 
banen van de Hoogkamp . 

 Voor elk toernooi of activiteit ontvangt u een mail met het programma en het opgaveadres 

 Doorgang afhankelijk van weersomstandigheden, bespeelbaarheid & beschikbaarheid van de banen en vol-
doende deelnemers & vrijwilligers 

 Eventuele wijzigingen in deze kalender worden aan u bekend gemaakt via nieuwsbrief, mail, website. 

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

Wintertennis 

Op het moment, dat ik bezig ben deze editie van ons 

clubblad samen te stellen heeft het weer stevig ge-

sneeuwd. Behalve, dat dat mooie plaatjes oplevert van 

de tuin, de stad en het bos zitten we ook met het feit, 

dat tennisbanen door de sneeuw onbespeelbaar zijn. 

Je zult er dan het beste van moeten maken, getuige 

deze plaatjes, die ik op het internet vond. 

Op Youtube kun je trouwens een filmpje vinden over 

het verloop van een “tenniswedstrijd” in de diepe 

sneeuw in Winnipeg—Manitoba. (https://

www.youtube.com/watch?v=ofMoQPqzmRU) 

De ballen met de mutsen op het voorblad vind je niet 

op internet. Hoe dàt zit leg ik op de Ledenvergadering op 20 

maart. Komen dus! 

Eddo Neuteboom 
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Tennislessen TV Schaarbergen starten 
weer vanaf maandag 4 april 

Wil je je techniek, tactiek en tennisconditie verbeteren 
maar je weet niet hoe, overweeg dan eens om (weer) 
les te nemen, of ga (weer) deelnemen aan de clinics. 

Vanaf maandag 4 april a.s. starten de zomertennisles-
sen weer.   

Je kunt je nu weer opgeven via de website van 
www.brandtennis.nl -> inschrijven tennisles. Degene 
die ooit les heeft gehad heeft inmiddels een uitnodi-
ging gehad per e-mail. 

Je kunt je opgeven voor privéles of groepsles van 2 of 4 
personen voor  10 of 20 lessen. Privéles stemmen we 
de hoeveelheid lessen af naar behoefte. 

Het doel is om alle lessen te concentreren op 1 dag, 
echter zullen we er naar streven rekening te houden 
met iedere wens qua tijd en dag. 

Competitietraining 

Ben je als team geïnteresseerd in competitietraining 
tijdens de competitieperiode, neem dan contact op. 
Tijdens deze trainingen wordt vooral aandacht besteed 
aan spelsystemen en tactieken in de singel en de dub-
bel. Daarnaast oefenen we veel van dit soort spelele-
menten. Er wordt beperkt aan techniek gewerkt om te 
voorkomen dat je in de war raakt en niet meer goed 
presteert. 

Clinics 

Ook deze zomer gaan er weer de nodige clinics verzor-
gen op de zaterdagochtenden. Hierover komt nog een 
aparte nieuwsbrief. Iedere clinic heeft een eigen item. 
Tijdens deze clinic kun je specifiek oefenen en meer 
kennis hierover  opdoen en het  daarna hopelijk in 
praktijk brengen  

Alvast veel tennisplezier en hopelijk tot ziens op de 
tennisbaan. 

Pim Brand 

Brandtennis 

Tel. 06-36410420 

E-mail  pim@brandtennis.nl 

www.brandtennis.nl 
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