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Het Bestuur
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Christoph Hrachovec c.hrachovec@chello.nl 351 53 54
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Conny van Til ig.vantil@chello.nl 351 18 61

Breitnerstraat 23, 6813 HN Arnhem

Penningmeester

Tanja van Dinteren 370 28 99

Bankrek.nr. TVS 96.27.51.413 
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Margerethe Hilhorst m.hilhorst@hehne.com 445 89 00

Lid met portefeuille Park- & Groenbeheer

Henk Hendricks h.hendricks@reval.umcn.nl 442 95 18

Lid met portefeuille Clubhuisbeheer & Horeca

Joost van den Kamp bogmans.vdkamp@planet.nl 339 15 10

Lid met portefeuille Technische Zaken

Mapp Schaake mgwmschaake@cs.com 442 21 28

De algemene bestuursverantwoordelijkheden staan omschreven in de statuten

TV Schaarsbergen. De statuten zijn op te vragen bij de secretaris.

De Technische Commissie

Waarnemend Voorzitter 

Mapp Schaake mgwmschaake@cs.com 442 21 28

Secretaris met portefeuille Clubkampioenschappen

Wilfried Spekreyse wilfried.spekreyse@achmea.nl 443 46 22

Jan Vethstraat 10, 6813 HL Arnhem

Lid met portefeuille Competitievakature

tijdelijke waarneming door Mapp Schaake

Lid met portefeuille Jeugdzaken

Tanja Gerdes tanmart@hacom.nl 445 83 02

Lid met portefeuille Evenementen

Tilja Harts TVSevenementen@hotmail.com 351 20 05

Kader

Tennislessen

Tennisschool XXL Postbus 66, 3910 AB Rhenen

www.tennischool-xxl.nl info@tennisschool-xxl.nl 0343-456 070

Ledenadministratie

Jeannette 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 m.hilhorst@hehne.com 445 89 00

Kastanjelaan 22, 6828 GL Arnhem

Tennispark

Kemperbergerweg 671a 443 02 84

VOORWOORD BESTUUR

Beste tennisvrienden,

Het jaar 2005 zit er weer op. Het bestuur hoopt dat jullie veel 
tennisplezier hebben gehad als leden van onze vereniging. Het 
weer was, zoals in Nederland gebruikelijk, wel wisselend, maar de 
banen lagen er dit jaar zeer goed bij. Onze complimenten en onze 
dank hiervoor gaan ook dit jaar uit naar Gerrit Hengeveld en zijn 
clubje trouwe medewerkers, die er alles aan gedaan hebben om de 
banen weer mooi en speelklaar te maken.

Het ledenaantal van de TVS is weer een beetje geslonken, omdat 
de concurrentie groot is: de concurrentie van andere 
sportverenigingen, maar ook van andere vormen van vrije 
tijdsbesteding en vertier. In de komende ledenvergadering op 21 
februari 2006 zullen wij met jullie nadenken hoe wij dit tij kunnen 
keren.

Heel bijzonder was uiteraard ons feest ter gelegenheid van ons 25-
jarig bestaan. Wij hopen dat velen van jullie met het bestuur genoten 
hebben van de gezelligheid op de feestavond en van alle activiteiten 
die werden georganiseerd. En ook het jubileumboekje mocht er 
uiteraard zijn!

Het bestuur kijkt terug op een goed jaar 2005. Naast alle lopende 
zaken hebben wij de voorbereidingen getroffen voor een 
meerjarenbeleidplan, dat wij in de komende ledenvergadering met 
jullie zullen bespreken en aan jullie ter goedkeuring voor zullen 
leggen. 

Wij hopen jullie allen ook in het nieuwe jaar als leden van de TVS 
welkom te mogen heten!

Christoph Hrachovec
Voorzitter



PARKBEHEER EN TENNISBANEN

Het parkbeheer in 2005 kon volledig uitgevoerd worden door 
eigen clubleden. In 2004 werden nog een 3-tal zaterdag-
ochtenden georganiseerd voor de grote snoeiwerkzaamheden. 
Afgelopen jaar was dat niet nodig. Herman Boesveld en Ton de 
Vries waren gedurende het hele seizoen actief om het park fraai te 
houden. En dat is gelukt. De status van het park ten tijde van het 
jubileumfeest moge nog even in herinnering worden geroepen.

Grote onkosten deden zich niet voor. Standaard tuingereedschap 
(elektrische heggenschaar, grasmaaimachine) werden aan-
geschaft. Voor de komende jaren wacht wel een grote renovatie. 
Zoals vorig jaar reeds gemeld dient de stabilisatie van de banen 4 
en 6 ten opzichte van de belendende weg vervangen te worden 
door betonplaten. Ook moet nogmaals de schaduwwerking van 
de bomen aan de parkeerplaats zijde beschouwd worden. Binnen 
dit kader zouden de bomen opgesnoeid moeten worden. Deze 
relatief grote investeringen werden vorig jaar nog direct ge-
koppeld aan het verdere beleid ten aanzien van de tennisbanen. 
De visie betreffende tennisbanen is zich verder uitgekristalliseerd.

De tennisbanen! In 2004 kwam er binnen het bestuur een 
discussie op gang betreffende de toekomst van de tennisbanen 
(zie notitie Hendricks in de INFO van februari 2005). Deze 
discussie was ingegeven door een vermeende tanende 
achteruitgang van de kwaliteit van de banen. De gravelbanen 
leken gedateerd, een grote renovatie had immers nooit 
plaatsgevonden. In het afgelopen tennisjaar 2005 werden deze 
constateringen echter min of meer gelogenstraft. Ondanks forse 
regenval lagen de banen er uitstekend bij. Hiervoor de 
complimenten aan Gerrit Hengeveld en zijn kompanen.

Een van de eerdere conclusies van het bestuur met betrekking tot 
de tennisbanen was evaluatie van de kwaliteit van het gravel per 
jaar en studeren op mogelijke alternatieven. De ervaringen van 
2005 waren dermate positief dat vernieuwing van de banen op dit 
moment niet optioneel is. Het bestuur zal de kwaliteit van de 
banen nauwlettend volgen en jaarlijks evalueren met Gerrit 
Hengeveld en de technische commissie.  Voor de langere termijn 
worden de alternatieven nauwlettend gevolgd, uitgaande van de 
eerder geformuleerde uitgangspunten (zie notitie Hendricks in de 
INFO van februari 2005 en het beleidsplan).

COMMUNICATIE EN PR

Het jaar 2005 stond in het teken van zoeken en experimenteren. 
De nieuwe “info TV Schaarsbergen, informatie over de mail, de 
introductie van het nieuwe logo, digitale PR rond het 25 jarig 
jubileum, contact met de pers en het voornemen om een website 
in de lucht te hebben. Ondanks het hoge ambitieniveau zijn we er 
toch in geslaagd om een communicatiekoers uit te zetten die we 
graag in 2006 consolideren. Deze koers is: anticiperen op de 
nieuwe mediale mogelijkheden met in achtneming van de 
samenstelling van de leden (oud en jong). We hebben het eerste 
jaar van de “info nieuwe stijl” achter de rug. Voor de een mag de 
info ' meer sprankelend, voor de ander volstaat ie in zijn 
functionaliteit van feitelijke informatieoverdracht. Helaas is de 
website van TV Schaarsbergen in 2005 niet in de lucht gegaan. 
Ziekte van de eerste vrijwilliger die de site zou bouwen en 
vervolgens het gebrek aan overige vrijwilligers ligt hieraan ten 
grondslag. Het bestuur is daarom des te meer verheugd om te 
melden dat de website ten tijde van de ALV 2006 de lucht in gaat. 
Het onderwerp kwetsbaarheid door gebrek aan vrijwillige 
inspanning komt in dit jaarverslag meerdere malen ter sprake. Dit 
geldt ook voor het dossier communicatie en PR. Dit dossier ligt 
momenteel in handen van 1 persoon; te kwetsbaar. 
Dit is geen oproep maar een feitelijke constatering gebaseerd op 
ervaring in 2005. De keus is aan u! U bepaalt of de koers wordt 
geconsolideerd. 



Wat betreft de ontwikkelingen binnen de baractiviteiten zijn er een 
paar dingen gebeurd. Zo werd de oude cv-installatie vervangen, 
door een HR-ketel. Ook is er een nieuwe koeling geplaatst naast 
de bar waaruit mensen zelf de petflessen kunnen pakken. Het 

TECHNISCHE ZAKEN assortiment dranken heeft weinig veranderingen ondergaan. 
Alleen de dranken die echt dreigen over datum te gaan, vanwege 
de minimale afzet, zijn eruit gehaald (tomatensap bijvoorbeeld). De TC is afgelopen jaar voortgegaan op de eerder ingeslagen 
Het meest opvallende is geweest de vervanging van de oude weg om met een klein team haar taken uit te voeren. Om zo te 
tapinstallatie door een David tap. Een eenvoudig te bedienen kunnen werken, moeten we wat soberder en doelmatiger te werk 
systeem, waarbij de kosten voor onderhoud tot nul zijn gaan en vooral op veel ondersteuning van de leden kunnen 
gereduceerd en de uitval van bier tot een minimum wordt beperkt. terugvallen. Met dat laatste beogen wij ook de betrokkenheid van 

de leden bij het tot stand komen van activiteiten te vergroten; meer 
Tevens is de Keuringsdienst van Waren tweemaal langs geweest. nog te verbreden. 
Zij hebben de algehele hygiëne beoordeeld en het frituurvet is 
gecontroleerd. Voor wat betreft de algehele hygiëne gaan de U en wij kennen de vele - mede door uw inzet en/of deelname - 
complimenten naar onze schoonmaakster Nel! Hoe het financieel geslaagde activiteiten, die wij ook dit nieuwe jaar zullen 
is gegaan kan uit de cijfers van onze penningmeester worden koesteren. De minder succesvol verlopen evenementen leerden 
verkregen, maar zoals ieder jaar zijn de kosten en opbrengsten ons, dat we in vervolg bij onvoldoende belangstelling en/of vrij-
vrij stabiel.willigers een geplande tennisactiviteit beter kunnen schrappen.

In ons streven de kosten te beperken zijn wij geslaagd. Alle HET BOEKJAAR 2005 (JAARREKENING)
tennisactiviteiten worden inmiddels door de deelnemers zelf 
bekostigd en komen derhalve niet meer ten laste van de Het boekjaar 2005 is op 31 oktober 2005 afgesloten. Tijdens de 
vereniging(-skas). Financiële tegenvallers als in voorgaande algemene ledenvergadering van 2004 is besloten het boekjaar te 
jaren hebben zich - mede door andere betalingswijzen, een verkorten naar 31 oktober. Eind 2005 hebben Evert Valkengoed 
gewijzigd inkoopbeleid, alsook uitbesteding van de tennislessen - en Gusta Hagdorn de jaarrekening gecontroleerd en kan deze 
niet voorgedaan. dus opgenomen worden bij de uitnodiging voor de algemene 

ledenvergadering 2005 in de INFO.
Energie en enthousiasme aangewend om nieuwe jeugdleden te 
verwerven werden in verhouding tot het resultaat helaas Afgelopen jaar is in financieel opzicht een normaal jaar geweest. 
onvoldoende beloond. Toch wordt ook dit jaar gepoogd, eventueel Er hebben zich geen grote investeringen voorgedaan. Echter op 
met behulp van derden, om “jeugd” binnen onze vereniging de valreep van het jaar kwam de gemeente met de aanslagen 
“actief” te houden. Terugloop van het algehele ledenbestand is voor de onroerende zaakbelasting 2003, 2004 en 2005. Deze zijn 
een punt van aandacht binnen het bestuur. helaas veel hoger uitgevallen dan geanticipeerd. Deze kwestie is 

door de twee voor te dragen bestuursleden opgepakt en de te 
Op de valreep naar het nieuwe jaar hebben we ons TC-team nog benoemen nieuwe penningmeester heeft hiervoor begin januari 
kunnen versterken en zullen u over persoon en taak(-verdeling) 2006 een gefundeerd bezwaarschrift ingediend bij de gemeente.
nog nader informeren. Eind van aankomend seizoen stelt een 
“ouwe getrouwe” zijn plaats in de TC geheel vrijwillig ter beschik- 2005 is voor mij het laatste jaar als penningmeester van de 
king aan aanstormend talent. Deze positie willen wij al in vroeg tennisvereniging. Na de vorige ledenvergadering heeft Matthijs 
stadium invulling geven ten behoeve van een goede overdracht. Hendriks aangeboden de functie van penningmeester op zich te 

willen nemen. Vanaf dat moment is Matthijs aanwezig geweest bij 
Dank aan alle vrijwilligers die ons - ook afgelopen jubileumjaar - bestuursvergaderingen en hebben Matthijs en ik regelmatig 
weer op en rond de banen hebben gesteund! overleg gehad over de financiële gang van zaken. Ik heb er dan 

De leden van de Jeugdcommissie en ook het volste vertrouwen in dat de overgang van de taken van mij 
Evenementencommissie naar Matthijs zonder problemen zal verlopen.
Organisatoren van de Clubkampioenschappen en de Toss
Vut-competitie en Open 40+toernooi en Open Herendag De tennisvereniging zal in 2006 hoogstwaarschijnlijk een zwaar 
Degenen die de bardiensten regelen, uitvoeren en voor financieel jaar tegemoet gaan. Dit als gevolg van een ultiem laag 
schoonmaak, onderhoud en inkoop zorgdragen ledenaantal bij gelijkblijvende lasten. Derhalve heb ik geen 
Onze Groundsmen en de Groencommissie voorstel tot een begroting 2006 gedaan. Tijdens de algemene 
Onze Ledenadministratie ledenvergadering willen wij als bestuur met de leden in overleg 
De captains van de Competitieteams en de treden over de hoogte van de contributie voor het komende 
Competitieleiders seizoen. Een reden temeer dus om bij de algemene 
Onze Sponsors ledenvergadering aanwezig te zijn! Verder zal de wijze van inning 
De makers van INFO van de contributie een wijziging gaan ondervinden. Wij hebben als 
De Tennisschool en hun leraar vereniging altijd gebruik gemaakt van acceptgiro's. Bij betaling 
En vooral die leden die onopgemerkt en geruisloos hun van de contributie via acceptgiro verstuurde Interpay een kopie 
bijdrage leverden van de ingezonden acceptgiro teneinde de bijgeschreven 

contributie te kunnen
Ons voornemen luidt tezamen met u een nieuw en mooi lustrum 
toe te voegen aan het zojuist gevierde 25-jarig jubileum van onze koppelen aan het betalende lid. Aangezien steeds meer mensen 
vereniging en wel te beginnen met 2006. gebruik maken van het internet, heeft Interpay besloten deze 

service met ingang van 2007 te stoppen. Hierdoor zal de 
Sportieve groet, tennisvereniging over gaan op automatische incasso's van de 
Mapp Schaake contributiegelden. De vertrouwde acceptgiro wordt komend jaar 

vergezeld van een incassoformulier en een begeleidend 
HORECA schrijven. Mochten er dan nog vragen over blijven, kunt u contact 

opnemen met het bestuur of tijdens één van de bestuurs-
vergaderingen in het clubhuis even binnen lopen.Eén groot feest moest het worden en dat werd het ook. Het 25-

jarig jubileum van de TVS was een weerzien van nieuwe en oude 
leden, onder het genot van een hapje en een drankje en heerlijke 
muziek. 



Balans TV Schaarsbergen
(EUR)

ACTIVA

Grond 89.296 89.296

Tennisbanen - -

Clubhuis 6.580 6.580

Installaties 1.977 1.367

Totaal vaste activa 97.853 97.243

Voorraden 1.134 1.134

Te ontvangen middelen (1) 1.275 9.271

Vooruitbetaalde kosten 1.324 746

Liquide middelen (2) 26.440 16.130

Totaal activa 128.027     124.524

PASSIVA

Algemene reserve 25.539

       

9.178

      

Resultaat boekjaar 16.134

       

19.861

    

Reserve onderhoud banen 13.614

       

13.614

    

Totaal eigen vermogen 55.287

       

42.653

Leningen SNS 67.185

       

79.156

Te betalen kosten (3) 5.555

         

2.715

Totaal passiva 128.027     124.524

* 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.
   Daar de activiteiten van de vereniging met name in de periode maart tot en met september
   plaatsvinden, heeft dit geen wijziging van het beeld tot gevolg.

(1) Sponsors 1.275 2.652

Lesgeld 6.619
1.275 9.271

(2) Kas 845 1.109

Bank 5.076 5.874
Giro 20.519 9.148

26.440 16.130

(3) Active Life 515

Sleutels 80 100
INFO 286
Verzekeringen 198

OGB 4.655 2.100
Verlichting 336

5.555 2.715

31-10-2005 * 30-11-2004

Verlies en Winstrekening TV Schaarsbergen
(EUR)

Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk 

2005 2005 * 2004 2003

Opbrengsten

Contributies 36.400 38.465 43.646 39.994

Kantine 6.500 5.847 7.949 9.885

Huur 0 40 410 665

Lotto 250 311 298 366

Sponsoring/advertenties 0 2.440 1.822 2.622

Totaal opbrengsten 43.150 47.103 54.126 53.532

Kosten

Rente leningen 1.500 1.333 1.974 5.972

Energie 4.500 4.157 3.615 2.702

Telefoon 400 260 859 373

Verenigingskosten 8.000 7.310 6.562 -2.061

OGB 700 2.889 700 1.400

KNLTB 5.000 4.867 4.625 5.040

Verzekeringen 2.000 1.194 2.005 1.448

Technische/jeugd commissie 0 -178 -554 1.577

Redaktie 1.500 2.100 501 804

Park- groencommissie 8.000 6.458 7.690 22.173

Afschrijvingen 580 580 6.287 16.128

Reservering onderhoud banen 4.538

Totaal kosten 32.180 30.969 34.265 60.093

Resultaat boekjaar 10.970 16.134 19.861 -6.560

* 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 met name in de periode maart tot en met september
   plaatsvinden, heeft dit geen wijziging van het beeld tot gevolg.

.Vlamoven 20  6826 TN  ARNHEM
.T. 026 - 442 92 23  F. 026 - 442 94 70

E. info@multicopyarnhem.nl



VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2005:
De contributie wordt voor komend jaar verhoogd tot € 130,--.

VERKIEZING VOORZITTER EN BESTUURSLEDEN:
UITNODIGING: Penningmeester Tanja van Dinteren geeft aan volgend jaar ermee 

te stoppen.ALGEMENE LEDENVERGADERING TVS
De andere bestuursleden hebben de instemming van de 
aanwezigen om weer 1 jaar verder te gaan.Plaats : Clubhuis TVS
Het rooster van aftreden zal bij de volgende ALV bekend worden Datum : 21 februari 2006
gemaakt.Tijd : 20.30 uur

VOORSTELLEN BESTUURSLEDEN:Als tijdens de vergadering blijkt dat er onvoldoende leden 
De bestuursleden Mapp Schaake (TC), Joost van de Kamp aanwezig zijn voor het nemen van besluiten zal de vergadering 
(bargebeuren,tennisleraren), Tanja van Dinteren (financiën), worden gesloten. Aansluitend zal een tweede vergadering plaats 
Margarethe Hilhorst (PR en Info) stellen zich voor en geven aan vinden, waarvoor u eveneens bent uitgenodigd.
wat hun werkzaamheden afgelopen jaar waren.

AGENDA:
BESTUURSMEDEDELINGEN:
Christoph kreeg telefonisch de toezegging van de Gemeente dat 1) Opening door de voorzitter
wij in 2005 het licht mogen gebruiken onder de zelfde condities als 2) Notulen Ledenvergadering  14 februari 2005
afgelopen jaar.3) Het jaarverslag 2005, inclusief de jaarrekening 2005
Nieuw plan voor uitbreiding c.q. modernisering van de lichtmasten 4) Het verslag van de kascommissie
zal ingediend worden indien in de loop van het jaar er meer 5) Vaststelling contributie 2006
duidelijkheid zal zijn omtrent de lichtproblemen (Milieuvereniging/ 6) Begroting 2006
Gemeente).7) Benoeming bestuursleden
Wat betreft definitieve plannen maken voor de eventueel all-8) Discussie concept meerjaren beleidsplan
weather-banen, zal afhankelijk zijn van het lichtprobleem.9) Wat verder ter tafel komt

10) Rondvraag & sluiting
RONDVRAAG:
Bart-Jan Sol betreffende speelaccomodatie voor kinderen: wij De voorzitter, 
zien ervan af daar het aan wettelijke eisen moet voldoen en dat is namens het bestuur
een kostbare zaak.

C.G. Hrachovec
Henk van Hunen betreffende het gemis van Coca-Cola: Joost laat 
weten voor een ander bedrijf gekozen te hebben, daar hier meer 
voordelen bij lagen, en helaas hebben zij daar Pepsi Cola.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVS

D.D. 14 FEBRUARI 2005 Anita Evers' voorstel voor 25 jarig jubileum: Stal Mansoer en de 
Harmonie erbij betrekken.

AANWEZIG: ca. 43 leden
AFWEZIG MET KENNISGEVING: SLUITING:
Ebo Blokzijl, Henk Hendriks, Gerrit Groters, Christoph bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Evert van Valkengoed.           

OPENING:
Christoph opent de vergadering. In verband met het ontbreken 
van het voor het nemen van besluiten benodigde aantal leden, 
wordt de vergadering gesloten en wederom geopend zodat de 
eventueel op tafel komende besluiten alsnog genomen kunnen 
worden.

Christop dankt Ite voor zijn werkzaamheden in de TC gedurende 
de afgelopen 10 jaar en laat dit gepaard gaan met een 
bon/bloemetje.
Theo van Noesel werkzaamheden Info), Hein en Michel (trainers) 
worden ook bedankt, maar zijn helaas niet aanwezig.

NOTULEN ALV D.D. 5 FEBRUARI 2004:
Worden hiermee goedgekeurd, alsmede het jaarverslag 2004.

KASCOMMISSIE:
Teun Alblas en Evert van Valkengoed laten weten het financieel 
jaarverslag goed te keuren.
Teun Alblas zal in 2005 vervangen worden door Gusta Hagdorn.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2004 EN BEGROTING 2005:
Penningmeester Tanja van Dinteren geeft uitleg betreffende de 
jaarrekening 2004. De onkostenpost was o.a. te verklaren door de 
aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat, de verzekerings-
kosten die gestegen zijn, een bestuursaansprakelijkheids-
verzekering die afgesloten is, lesgelden die nog niet geïnd zijn, er 
afgelopen jaar weinig inkomsten uit de bar gekomen zijn (niet 
doorgaan van toenooien).

HEEFT U INTERESSE?

De eenmalige uitgave van het jubileumboekje “ 25 jaar 
TV Schaarsbergen” kunt u nog kopen voor € 2,00.

De boekjes zijn af te halen bij:

Jeanette de Vries Hans Tielemans
Het lage Erf 1 Kemperbergerweg 151
026 - 442 44 60 026 - 442 10 20

Teun Alblas
Bloylantweg 24
026 - 351 31 75

HEEFT U INTERESSE?

De eenmalige uitgave van het jubileumboekje “ 25 jaar 
TV Schaarsbergen” kunt u nog kopen voor € 2,00.

De boekjes zijn af te halen bij:

Jeanette de Vries Hans Tielemans
Het lage Erf 1 Kemperbergerweg 151
026 - 442 44 60 026 - 442 10 20

Teun Alblas
Bloylantweg 24
026 - 351 31 75



Een grote renovatie, met vervanging van de lavalaag, heeft nog 
nooit plaats gevonden. In 2003 hebben we de banen laten 
inspecteren door een deskundige van de KNLTB. De banen 
bleken toen van goede kwaliteit. In 2005 was de algemene indruk 

BELEIDSPLAN  TV SCHAARSBERGEN  2006-2010  van het bestuur dat de leden tevreden waren met de kwaliteit van 
de banen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur informatie (CONCEPT ) 
ingewonnen over eventuele alternatieven voor onze gravelbanen. 
De hoge kosten zijn hier zeker een belemmering. De ombouw van 1 - VOORWOORD:
gravel naar French Court kost ongeveer euro 16.000.- per baan. 
Mede daarom stelt het bestuur voor de komende jaren de Voor u ligt een eerste aanzet voor een beleidsplan van de TVS. 
gravelbanen te behouden, maar geen al te grote investeringen Ieder verenigingsbestuurder weet in zijn achterhoofd dat het 
meer te doen. De banen zullen ieder jaar zorgvuldig belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Daarom is 
geïnspecteerd worden. Mocht de kwaliteit van de banen een beleidsplan ook voor een recreatieve vereniging zoals de 
onverhoopt snel achteruit gaan, zullen we op deze situatie TVS geen overbodige luxe. De dagelijkse gang van zaken neemt 
voorbereid moeten zijn. Aan de bosrand langs de banen 4 en 6 veel tijd in beslag, en het nadenken over de gewenste koers van 
liggen asbestplaten. Ze zouden verwijderd moeten worden, maar de vereniging dreigt er dan wel bij in te schieten. 
de kosten van de verwijdering van asbestplaten zijn hoog.

Hoewel de toekomst niet is te voorspellen, is het toch van belang 
De tennisbanen worden  richting oostzijde omgeven door om met elkaar na te denken over het soort vereniging dat wij nu en 
groenstroken. Achter het clubhuis bevindt zich een klein over een paar jaar willen zijn. Het bestuur heeft het initiatief 
grasveldje. Er is een tribune aangelegd aan de oostzijde van baan genomen en een concept opgesteld. Dit concept willen wij onder 
1. Het onderhoud geschiedt volledig door vrijwilligers. De kosten alle leden verspreiden met het verzoek om er op te reageren. 
voor onderhoud zijn laag.Tijdens de algemene ledenvergadering begin 2006 wil het bestuur 

met zo veel mogelijk leden in discussie gaan over dit concept, 
2.2 - DE LICHTINSTALLATIE:want het moet natuurlijk een plan worden voor de hele vereniging, 
De banen 1 tot en met 4 hebben op dit moment een lichtinstallatie, en niet beperkt blijven tot het bestuur. Naar aanleiding van de op- 
die in het zomerseizoen het spelen tot 23.00 uur mogelijk maakt. en aanmerkingen in de ledenvergadering zullen we de plannen 
Ondanks allerlei bestemmings-planwijzigingen wordt deze bijstellen en verder uitwerken. Al zal het plan formeel pas tijdens 
situatie door de gemeente nog steeds gedoogd. Een uitbreiding de ledenvergadering in 2007 vastgesteld worden, hoopt het 
van de lichtinstallatie voor de banen 5 en 6 zou  nog los van de bestuur toch dat er in 2006 al op hoofdlijnen gewerkt zal kunnen 
hoge kosten  wel eens een einde kunnen maken aan deze worden  volgens dit beleidsplan.
gedoogsituatie.
Het dure alternatief  namelijk moderne lichtbronnen op lage Het bestuur heeft er een aantal malen over gesproken en over 
masten  zou met de gemeente Arnhem besproken moeten nagedacht, ook samen met een vertegenwoordiger van de 
worden.KNLTB. Iedere portefeuillehouder heeft zijn eigen visie ingebracht 

over zijn portefeuille, maar ook over de toekomst van de 
2.3 - COMMUNICATIE:vereniging in zijn geheel. Daarom is het bestuur dan ook in zijn 
In 2005 hebben wij een nieuw INFO-blad gepresenteerd en met geheel verantwoordelijk voor het gepresenteerde concept.
enige regelmaat gepubliceerd. Helaas krijgen wij er weinig 
reacties, tips, en ingezonden stukken. Daarnaast zijn wij er in Vanwege de tijd en de leesbaarheid hebben we ons beperkt tot de 
geslaagd, enkele nieuwe sponsoren te werven.hoofdlijnen van het beleid. Uiteraard beseffen wij dat er heel veel 

dingen niet genoemd worden die zeer belangrijk zijn voor de 
2.4 - TENNISLESSEN EN LERAREN:dagelijkse gang van zaken en het tennisplezier van de leden. Het 
Vorig jaar hebben wij een contract afgesloten met de tennisschool perspectief over meerdere jaren maakt een beperking tot de 
XXL ten behoeve van de tennisleraren en tennislessen. De hoofdlijnen echter noodzakelijk. 
belangrijkste reden was, dat het voor het bestuur niet meer 
mogelijk was, de organisatie en administratie van de Met de presentatie van dit concept neemt het bestuur het eerste 
tennisleraren van  de TVS bij te houden. De eerste ervaringen zijn woord, maar het laatste woord is aan U, leden! We hopen dat u 
wisselend. De belangstelling voor tennislessen is gering, maar de allen wilt meedenken en meewerken om de koers van de TVS 
werkbelasting voor het bestuur is duidelijk afgenomen.voor de komende jaren te bepalen.

2.5 - FINANCIËN:2 - DE HUIDIGE SITUATIE VAN DE TVS
De grootste inkomstenbronnen voor de TVS zijn de contributies 
en de kantineopbrengsten, gezien het teruglopende ledenaantal Onze vereniging is een kleine, gezellige tennisclub die ligt in een 
zullen deze inkomsten onder druk komen te staan. Daarom zou bosrijke omgeving. Deze lommerrijke ligging is prachtig, en is 
het ook financieel belangrijk zijn de ledenterugloop te stoppen, zeker ook een van de sterkste kanten van onze vereniging, maar 
zodat alle kosten uit eigen middelen kunnen worden bekostigd en heeft ook nadelen ten aanzien van de bereikbaarheid en de 
een positieve cash-flow behouden blijft. Afschrijvingen van vaste veiligheid. Het merendeel van de leden is van middelbare leeftijd, 
activa zijn er nauwelijks meer, dit zorgt voor een kostenreductie en het aantal jeugdleden is gering. Volgens de statistieken is er 
zolang er geen grote investeringen plaats vinden. De huidige sprake van een teruglopend ledenaantal, in november 2005 
kosten bestaan vooral uit uitgaven van de vereniging voor waren het er 290 leden, waarvan maar 13 jeugdleden. Deze 
energie, KNLTB lidmaatschap, parkonderhoud, inkopen voor de situatie is zorgelijk.
kantine en rente. Voor grotere investeringen zoals nieuwe banen 
wordt sinds 2005 via de contributie een bedrag van 4 euro 2.1 - DE ACCOMMODATIE:
gespaard per lid. Ondanks deze middelen zal een financiering van Onze tennisbanen liggen zijn ongeveer 22 jaar oud, de banen 1-4 
grotere investeringen uit eigen middelen niet haalbaar zijn.zijn enkele jaren ouder dan de banen 5 en 6. Elk jaar wordt in het 

voorjaar de oude bovenlaag afgeschraapt en vervangen door 
De financiële risico's van de tennislessen zijn sinds de nieuw gravel. Vanwege het makkelijke glijden en de vering is 
uitbesteding aan XXL komen te vervallen.gravel een gewrichtsvriendelijke ondergrond die over het 

algemeen zeer gewaardeerd wordt. Nadelen van gravel zijn 
echter de onderhoudsgevoeligheid, de hoge kosten voor het 
onderhoud en de onmogelijkheid om in de winter te spelen. 



2.6 - VRIJWILLIGERS:
Het wordt in toenemende mate moeilijker om voldoende 
vrijwilligers te vinden voor het bestuurs- en commissiewerk 
binnen onze vereniging. Met name in sommige commissies dreigt 
er soms een leegloop. 

2.7 - SAMENSTELLING BESTUUR:
Ook al zijn wij een kleine tennisvereniging, is er voldoende werk 
aan de winkel voor het bestuur. Daarom hebben wij drie jaar 
geleden er voor gekozen een bestuur van zeven leden te vormen, 
met portefeuilles te werken en zo de taken te verdelen. In 2005 
hebben twee bestuursleden aangekondigd, er mee op te houden, 
maar gelukkig zijn wij er in geslaagd, goede opvolgers binnen 
onze vereniging te vinden. Zo kunnen wij het jaar 2006, als de 
bestuursleden door de Algemene Ledenvergadering worden 
benoemd, op volle sterkte beginnen.

3 - DE TOEKOMSTIGE SITUATIE

3.1 - LEDENAANTAL EN BESTAND:
Wij zullen iets moeten doen aan het lage aantal jeugdleden, als wij 
niet in een permanent krimpscenario terecht willen komen.
De meest waarschijnlijke ontwikkeling is dat wij een kleine, maar 
gezellige tennisvereniging blijven. Maar ook daarvoor zullen wij 
moeten investeren in ons ledenbestand. In het verleden zijn er 
acties geweest om de jeugd te stimuleren en het aantal 
jeugdleden te vergroten. Misschien moeten wij dat herhalen.

3.2 - COMMUNICATIE:
Sinds 2002 kan de TVS rekenen op een redelijk trouwe schare 
van sponsoren, die vaak voortkomen uit de directe omgeving van 
de club en ook nog leden van de TVS zijn. Graag willen wij deze 
kring van sponsoren verbreden, omdat ook steeds meer leden 
niet uit Schaarsbergen, maar uit andere delen van Arnhem en 
omstreken komen. Het zou erg mooi zijn, als wij op termijn 10% 
van de begroting door sponsoren zouden kunnen opbrengen.

In de loop van 2006 hopen wij eindelijk een website in de lucht te 
hebben. Het ontbreken er van wordt door het bestuur als een 
groot gemis ervaren. De digitale bereikbaarheid van de TVS zal 
ook de reële bereikbaarheid vergroten. 

Uiteindelijk zouden wij ook graag met de leden zo veel mogelijk 
via e-mail communiceren. Wij hopen dat dit de komende jaren 
mogelijk zal worden. De snelheid van e-mail, de geringe kosten  
vergeleken met een papieren INFO, en het interactieve karakter 
zijn grote voordelen. Nadeel is wellicht, dat wij via e-mail niet 
100% van de leden zullen bereiken.

3.3 - MEERJARENONDERHOUDSPLAN:
Er zal meer planmatig over een aantal jaren gewerkt moeten 
worden aan het groot onderhoud van de banen en het park. 

4 - DOELSTELLINGEN TOT 2010

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



VERLATE FELICITATIES AAN EEN KAMPIOEN
eHet team Heren1  afgelopen seizoen uitkomende in 7  klasse van 

de Perry Sport KNLTB Landelijke Voorjaarscompetitie op de 
zondag  is toen kampioen geworden en gepromoveerd. 

VOORJAARSCOMPETITIE 2006
Voor de verschillende competities zijn onderstaande teams Dit alles zonder dat de betreffende competitieleider hier ook maar 
ingeschreven. enige aandacht aan heeft besteed en daardoor Bestuur, TC en 

leden niet in de gelegenheid heeft gesteld hun waardering aan 
Perry Sport KNLTB Landelijke Competitie op Zondag: deze kampioenen over te brengen. U zult begrijpen dat deze 

e eHeren1 / 6  klasse / capt.Nick de Keijzer, Dames 1 / 3  klasse / kwestie nog een staartje heeft gehad. 
ecapt. Francis Goosen, Dames 2 / 4  klasse / capt. Carla Francken, 

e eDames 3 / 4  klasse / capt. Tilja Harts en Gemengd 35+ / 2  klasse / Alsnog bieden wij het team van captain Nick de Keijzer onze 
capt. Conny van Til welgemeende en hartelijke felicitaties aan. 
Totaal 5 teams  
Speeldagen: 9, 17 en 23 april & 7, 14, 21 en 28 mei Het team is inmiddels toegezegd, dat bij een herhaling van dit 
Inhaaldagen: 30 april, 25 mei & 5 en 11 juni succes in het komend seizoen de platte wagen voor de rondtour 

door Schaarsbergen klaar zal staan en de champagne rijkelijk zal 
Competitie regio Midden op zaterdagmiddag: vloeien. Men was sportief genoeg om hiermee de zaak te willen 

e eHeren 1 / 2  klasse / capt. Bert Messing, Heren 2 / 2  klasse / capt. afdoen. 
e eGeert Ubink, Heren 3 / 3  klasse / capt. Pim de Neeff, Heren 4 / 4  

e
Succes heren!klasse / capt. Sander Evers, Heren 5 / 4  klasse / capt. Ernst 

eHehne en Heren 35+ / 3  klasse / capt. Evert Blokzijl  
Totaal 6 teams DOORSPELEN NÁ OKTOBER
Speeldagen: 8, 15 en 22 april & 6, 13, 20 en 27 mei / aanvang Ofschoon we nog moeten beginnen, willen we u ons antwoord op 
13.00u een vraag van één onzer leden hierover, niet onthouden. Dit luidt:
Inhaaldagen: 17 en 30 april (geen verplichte inhaaldag), 25 mei & 
3 en 5 juni “Ofschoon sprake is van een Slottoernooi, geldt bij onze 

vereniging dat het buitenseizoen eerst dan ophoudt wanneer de 
Competitie regio Midden op de dinsdagochtend: netten zijn verwijderd. 

eéén team DamesDubbelspel / 4  klasse / capt. Ineke Tiemens Dit laatste geschiedt op basis van weer(-sverwachting), 
Speeldagen: 11,18 en 25 april & 9, 16 ,23 en 30 mei / aanvang gesteldheid van de banen en eventueel noodzakelijke 
10.00u werkzaamheden aan de banen.
Inhaaldagen: 17 en 30 april, 2 en 25 mei & 7 juni (30 april & 2 mei Het kan zijn dat één of enkele banen al eerder buiten bedrijf 
geen verplichte inhaaldagen) worden gesteld, wanneer de  conditie hiertoe aanleiding geeft.

Er bestaat derhalve de mogelijkheid door te gaan, zolang onze 
Zomeravond Competitie op de woensdagavond: baanbeheerder dit verantwoord acht en nog geen aanleiding 
één Mixteam / capt. Tamara Linnartz heeft gezien de netten te verwijderen. 
Speeldagen: 17, 24 en 31 mei & 7, 14 en 21 juni / aanvang 19.00u Overigens met de restictie, dat ná 31 oktober geen 
Poules van 7 teams spelen een halve competitie (éénmaal tegen baanverlichting meer is toegestaan en het clubhuis gesloten is.”
elke tegenstander) en hebben 28 als extra speeldag, waarbij elk 
team 1 van de 7 speeldagen vrij is. In onderling overleg mag ook 
op een andere avond/dag worden gespeeld, mits dit vóór de 
oorspronkelijke speeldag gebeurt.
Inhalen: vóór de eerstvolgende speeldatum 

NB. Koninginnedag wordt dit jaar niet op (zondag), 30 maar op 
(zaterdag) 29 april gevierd.

Competitieleider komend seizoen is Mapp Schaake en bij 
absentie Wilfried Spekreyse. 
Voor de volgende seizoenen komt in deze situatie verandering, 
daar Wilfried eind van het komende seizoen terugtreedt uit de TC 
en Cefas van Eekelen binnenkort toetreedt.
Fijn dat Wilfried zijn vertrek een jaartje heeft uitgesteld!
Welkom Cefas!

eOver de gebruikelijke captainsavond (2  helft maart) zullen de 
captains nader per E-mail worden geïnformeerd.
U ontvangt dan ter plaatse van ons bescheiden en ballen; wij van 
u het inschrijfgeld.

OVERIGE TENNIS-ACTIVITEITEN 2006 
In de volgende publicatie van INFO hopen we u een (voorlopig) 
schema te kunnen voorleggen.

EMAIL-BESTAND LEDEN
Recent is begonnen met de aanleg hiervan, teneinde op een 
doeltreffende wijze contact met de leden te kunnen onderhouden.   
Wij stellen het op prijs, indien u uw digitale adressen via…. 
m.hilhorst@hehne.com ….aan ons kenbaar wilt maken. 



DE LAATSTE RONDE…
De kolom van de kastelein gaat natuurlijk over de laatste 
berichten van het tapfront. Echter, als de kastelein over zijn 'bar 
berichten' praat is het eigenlijk roddelen, want wat er aan de bar 
gezegd wordt is soms maar houdbaar tot 12 uur 's nachts. Laten 
we het hebben over 'in' en 'rond' de bar!

Eerst het slechte nieuws (misschien voor sommigen goed 
nieuws) is mij geleerd en ik val dan maar met de deur in huis; er 
ontstaat een vacature binnen het bestuur en wel de leukste van 
allemaal, de portefeuille bar en clubhuis komt in 2006 vacant. Het 
is tevens mijn laatste rondje TVS, ik ga een tijdje niet tennissen. 
Omdat ik privé en zakelijk gescheiden wil houden richt ik mij 
verder in deze kolom tot de bar en het clubhuis, immers 'the show 
must go on'! 

Het seizoen is nog lang niet voorbij maar ik gebruik deze ruimte 
vast voor een terugblik op 2005. Hoogtepunt was ons 25 jarig 
jubileum, waarover anderen schrijven en ik mij beperk tot de 
simpele conclusie dat het wat de bar betreft een super feest was. 
Ging het dan alleen om de inkomsten? Nee, natuurlijk niet, maar 
het is wel leuk als zo'n groot feest door zoveel mensen succesvol 
wordt gemaakt. Het grote feest was tevens een test voor onze 
nieuwe David tap en die heeft uitstekend werk gedaan. De 
tapkwaliteiten van iedere barman/vrouw zijn sinds zijn komst flink 
gestegen en dat was de bedoeling.

Tevens is er een nieuwe HR-ketel aangeschaft. Wie anders dan 
Gerrit Hengeveld heeft zich over de project ontfermt en dan hoef 
je je als bestuur geen zorgen te maken over de afloop, wederom 
uitstekend en Gerrit onze dank daarvoor.

Tijdens de jaarvergadering zal de baromzet bekend worden 
gemaakt en dat is waar de kastelein altijd zijn activiteiten mee 
afsluit, zonder inkomsten geen bestaan!

Dan toch het onvermijdelijke… WIE O WIE wil mijn functie in het 
bestuur overnemen en de zorg voor de bar en het clubhuis op zich 
nemen. Wil je weten hoeveel tijd het kost en waarom ik het zo 
ontzettend leuk vond, bel mij dan op 026 339 10 15 en ik vertel je 
graag het bargeheim van de kastelein.

De kastelein

OPROEP KINDERSPEELGOED 
Wie o wie heeft er nog leuk kinderspeelgoed? In de hoek van ons 
clubhuis willen we een gezellig hoekje maken voor de kinderen. 
Een tafel en een paar stoeltje staan er al en daar wordt gretig 
gebruik van gemaakt. Heb je nog wat over en wordt er niet meer 
mee gespeeld, doe dan de TVS-kinderen een groot plezier. Neem 
contact op met het nog te benoemen bestuurslid met de 
portefeuille Bar en Clubhuis, deze zal bij de jaarvergadering 
worden benoemd.

OPROEP CURSUS SOCIALE HYGIËNE
Wie o wie heeft er de cursus Sociale Hygiëne volbracht? Op dit 
moment zijn er 2 leden die de cursus hebben gevolgd, Adriaan 
Wijt sr. en Joost van de Kamp. Wettelijk moeten er 2 leden zijn die 
de cursus hebben gevolgd. Nu wil het geval dat Joost van de 
Kamp met ingang van 1 januari 2006 geen lid meer is. Wie wil zijn 
papieren voor dit goede doel beschikbaar stellen, mocht je de 
cursus willen volgen op kosten van de TVS, neem dan contact op 
met de secretaris. De secretaris zal dit verzoek vervolgens bij het 
nieuwe bestuurslid met de portefeuille Clubhuis en Bar 
neerleggen. 



 Aanmeldingsformulier  Tennisschool XXL  2006

  

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam                                                                                          M / V  
Adres

 

Postcode +
 

woonplaats 
 

E mail adres!

                                                               

@ 
Onze communicatie vindt plaats via dit e mail adres!

 

(rooster, nieuwsbrief etc.)

 

Telefoon overdag 

 

Telefoon 's avonds 

 

Leeftijd

  

Aantal jaren tennis  

 

Aantal jaren les 

 

Speelsterkte knltb pas 

 

Bondsnummer 

                                                                                        

De cursus start per week 14 en bestaat uit 17 lessen. Bij deelname aan de cursus dient men lid te zijn van de 
vereniging. Het cursusbedrag bij automatische incasso is € 179,--  en voor

 

bal & slagvaardigheid € 99, -- 
Voor algemene voorwaarden, annuleren, roosters etc. bezoekt u www.tennisschool-xxl.nl

Formulier opsturen aan:   Tennis XXL / Antwoordnummer 1003 /  3910 ZX Rhenen 

BESCHIKBAARHEID

 

VINK ( ? ) MINIMAAL 6 OF MEER BESCHIKBARE UREN AAN

 

       
 

 EXTRA

 

LES

 

MOGELIJKHEDEN WOENSDAGMIDDAG(keuze aankruisen)

 

0 Balvaardigheid voor eerste jaars 6 -8 jaar, op woensdag van 15.00 ?  16.00 u á ? 99, --  
0 Slagvaardigheid voor eerste jaars 8 - 10

 

jaar, op woensdag van 16.00 ?  17.00 u á  ?99, --  

MACHTIGING

 

éénmalige automatische incasso ten gunste van Tennis XXL van  ?179, -- /  ?99, -- 

                                     

(s.v.p. bedrag omcirkelen) 
Rekeningnummer     

               Naam rekeninghouder      

        Woonplaats

                             
Handtekening rekeninghouder        Datum 

Bij andere betalingswijze wordt  ?5, -- administratiekosten in rekening gebracht. 

 

1500 
1600  

1600 
1700  

1700 
1800  

1800 
1900  

1900 
2000  

2000 
2100  

2100 
2200  

2200 
2300  

        
DINSDAG XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX      
WOENSDAG

          
        
        ZATERDAG

 
09.00-10.00 U

 
10.00-11.00 U 11.00-12.00 U

 
12.00-13.00 U

     

 
 
 
 
 
 




