
 

(SNERT) LEDEN VERGADERING 

 

27 JANUARI 

 

Geen zin/tijd om te koken ? 

Kom vooraf lekker gezellig met z’n allen snert eten ! 

 

Tijd: 18.30 uur 

Locatie: clubhuis TVS 

Kosten: € 2,50 

 

Aanmelden voor 20 januari: jettyaltena@hotmail.com 



Bestuur en contactpersonen commissies 2013 
 

 

 

Voorzitter Stefan van Hezewijk s.j.m.vanhezewijk@chello.nl 0264425277 

Sponsoring Gerry Rood g.rood74@upcmail.nl 
 

0263515673 
 

Wervingscommissie Carla Sluiter 
Ries van Dijk 

carlasluiter@hotmail.com 0264439382 

Secretaris Ria Weise-Beekman Kemperbergerweg 613 
6816 RT Arnhem 
fam.weise@planet.nl 

0263511400 

Redactie Info Jetty Altena 
Patty Struik 
Paul Linnartz 

jettyaltena@hotmail.com 
lasalle@kpnmail.nl 
plinnart@hotmail.com 

0264433850 
0263793150 
0264438754 
 

Website inhoudelijk 
Webmaster  

Guus Rood 
Stefan van Hezewijk 
 

g.rood74@upcmail.nl 
s.j.m.vanhezewijk@chello.nl 

0263515673 
0264425277 

Penningmeester Paul de Greef pljdegreef@gmail.com 
bankrek.nr. TVS 96.27.51.413 
 
 

0612318969 

Ledenadministratie Jeannette de Vries Het Lage Erf 1 
6816 RK  ARNHEM 
j.nachtegeller@12move.nl 
 

0264424460 

Bestuurslid Faciliteiten Klaas Altena klaasaltena@live.nl 0264433850 

Groundsman Ton de Vries tonvries@kpnplanet.nl 0623420628 

Barcommissie Kris Snelder kris3@chello.nl 0619544911 

Coördinatie bardienst Cor Huyser van Reenen  0263332378 

Horecavergunning Jeannette de Vries / Adriaan 
Wijt 

  

Bestuurslid Technische 
Zaken 

vacature   

Commissie competitie Brent Bongers 
 

brentbongers@chello.nl 
 

0612508776 
 

Commissie Jeugd vacature   

Tennislessen Tennisschool XXL  
Brandtennis 
Pim Brand 

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

0636410420 

 
Tennispark 

  
Kemperbergerweg 671a 
www.tvschaarsbergen.nl 
 

 
0264430284 

  

 

Paul                                              Klaas                       Ria                       Stefan 
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Rozendaalselaan 7
6881 KX Velp

Tel: 026 3619010
www.veldmansport.nl

Maandag  13:00 - 19:00
Dinsdag  10:00 - 19:00
Woensdag 10:00 - 19:00
Donderdag 10:00 - 19:00
Vrijdag   10:00 - 21:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  gesloten

2de racket 
25% korting

tennisrackets mag u bij ons eerst vrijblijvend testen!

Ready foR 
         tennis

nieuw in onze collectie tenniskleding
 lotto en k-swiss

Pacific  actie snaar

 klaar binnen 

5 werkdagen€15,-

Glühweintoernooi en Nieuwjaarsborrel 2014 
 

Beste Clubgenoten, 

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om weer mee te doen aan het altijd gezellige Glühweintoernooi !!  Het zal zijn 
op zondag 19 januari 2014 in de tennishal van Molenbeke.  

Net als vorig jaar zullen er bijzondere prijzen te winnen zijn. Daarvoor nodigen we iedereen weer uit om iets mee te 
nemen waar jezelf op uit gekeken bent, maar waar je van vermoedt dat iemand anders er nog veel aan zal kunnen 
hebben. De winnaar van het toernooi zal als eerste mogen kiezen uit al die mooie meegebrachte spullen op de 
prijzentafel!!! 

En, zoals jullie weten, gaan wij als organisatie steeds weer met onze tijd mee. Daarom kan er dit jaar een speciale 
prijs  gewonnen worden voor de mooiste eigen gebreide sjaal. Neem dus die mooiste eigen gebreide sjaal mee en 
draag hem tijdens het toernooi!!! 

Het programma is als volgt: 

 12.30 uur verzamelen in de tennishal van Molenbeke  

 13.00-16.00 uur tennissen + prijsuitreiking 

Daarna is er, traditiegetrouw, om 17.00 uur de Nieuwjaarsborrel op de club met de prijsuitreiking en het 
stamppotbuffet!!! 

Aanmelden voor het toernooi kan tot uiterlijk zondag 12 januari via e-mail: 

tennisschaarsbergen@hotmail.com.  Mensen die later aanmelden komen op een reservelijst. 

Het inschrijfgeld is 6, = euro per persoon (=inclusief baanhuur). 

Het verzoek is om bij aanmelding ook een indicatie te geven of je naar de Nieuwjaarsborrel komt of dat je bereid bent 
om een stamppot te maken. Uiteraard zijn mensen die niet mee doen met het Glühweintoernooi ook van harte 
welkom bij de Nieuwjaarsborrel!!! 

P.S. In de hal zijn schone schoenen verplicht. De ervaring leert dat schoenen met enig profiel (tennisschoenen voor 
de buitenbaan) de kleinste kans op uitglijden geven. 

pagina 3



Ledenbrief voor de algemene ledenvergadering januari 2014 

Samen mee(r) doen, daar worden jij en de club beter van! 

EEN DRINGENDE OPROEP 

De stand van zaken bij TV Schaarsbergen 

Eerst het goede nieuws: meer belangstelling voor activiteiten 
Ondanks het teruglopende ledental voelen de meeste leden aan dat de club zich moet hergroeperen; de toernooien 
waren op zich  weer goed bezet. Beter als voorgaande jaren. Ons Open toernooi kende dit jaar de gouden formule dat 
er parallel een 50 en 60+ toernooi is georganiseerd; de organisatoren hebben in hun vrije tijd weer hard gewerkt om 
deelnemers te ronselen. En dat is ze prima gelukt.  

Ledental 
Het ledental bedraagt in 2013 echter ca 231 leden. Vorig jaar was dat nog ca 275 leden. 

Enkele jaren geleden is ooit aangegeven dat het minimaal  aantal leden niet onder de 280 zou moeten komen. 

Hoewel we niet direct in financiële nood komen door minder inkomsten, mag duidelijk zijn dat het er als dat zo 
doorgaat niet beter op wordt. De jaarlijkse reservering van 10.000,- voor eventuele kunstbanen in 2017 zal 
verminderd moeten worden. Mogelijk wordt het later dan 2017 voordat er kunstbanen komen (als de 
ledenvergadering die tegen die tijd nog wil). 
Hopelijk is de leden- en financiële terugloop slechts tijdelijk... 

Vacatures 
We kunnen de leden er niet toe verplichten, maar van de leden van een vereniging wordt wel verwacht dat ze naast 
hun contributie en stralende aanwezigheid op de baan en in het clubhuis ook anders hun steentje bijdragen; op zijn 
minst een bardienst, een activiteit of toernooi mee organiseren, handen uit de mouwen bij onderhoud en eventueel 
een commissie- of bestuursfunctie. Een echt TVS lid kan toch wel wat meer dan alleen maar tennissen?! 

Hoe gezellig en sportief de club ook is, het komt vaak neer op een kerngroep van actievelingen. We hebben nog meer 
enthousiastelingen nodig.  
We vragen de leden dringend om diverse vacatures (eventueel samen met je tennismaten !) te vervullen. 

1. Bestuurslid technische zaken (coördinatie tennisactiviteiten) 

2. Penningmeester (> er is inmiddels een mogelijke kandidaat vanaf mei 2014) 

3. redactielid (lay out) >inmiddels in voorzien: Eddo Neuteboom  

4. Leden wervingscommissie (werven nieuwe leden en deelnemers activiteiten) 

5. Leden jongerencommissie 

6. Webmaster (onderhoud en redactie website) 

7. Hulp bij baan en groenonderhoud 

8. Organisatie toernooien en activiteiten 

Het lidmaatschap van TVS kan niet meer als vrijblijvend worden beschouwd 
Er zijn clubs die het actief of niet actief zijn van leden verrekenen in de contributie via een korting of 'belasting'. Wij 
zien daar (nog) geen heil in, omdat we er nog in geloven dat de leden van TVS persoonlijk en op hun 
verenigingsgevoel zijn aan te spreken; een systeem van belonen (dat is op zich zo zo gek nog niet) en straffen (dat 
gaat te ver) past niet bij onze vereniging. Wij schatten in dat daar ook oneigenlijke situaties door ontstaan. 

Dus, alle leden van Tennisvereniging Schaarsbergen, verenigt u! 

Het bestuur zal bij herhaling de leden gaan aanspreken en vragen mee te doen.  

Maar een goed lid van TVS wil zich natuurlijk graag van zijn beste kant  laten zien en het is zijn of haar eer te na om 
door het bestuur achter de vodden te moeten worden gezeten. Tenzij u het zeer vererend vindt om voor een functie 
'' gevraagd”  te worden: dat is ook prima, maar laat ons dan wel zelf even  weten voor welke functie u “gevraagd” wil 
worden.... :) 
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Plannen 
Wel ambivalent: minder leden en meer activiteit. Het bestuur is , hoewel het aantal deelnemers aan activiteiten weer 
lijkt toe te nemen, toch  met plannen bezig om de club levend(ig) te houden.  Alle clubs hebben met terugloop te 
kampen. De KNLTB heeft dit jaar 70.000 leden minder.... 
De opgave is om de huidige leden veel tennisplezier en kwaliteit te bieden, de club op peil te houden en zelfs weer te 
laten groeien.  

Samenwerking met ander clubs 

Zo zijn we in  overleg met TV De Hoogkamp over mogelijke gezamenlijke activiteiten. Hoogkamp mist verlichte banen 
's avonds en TVS kan wel wat meer actie en leven in de brouwerij gebruiken; te denken valt aan een gezamenlijke 
tossavond op de verlichte banen van  TVS, een gezamenlijke zondagochtendcompetitie op de kunstbanen van TV De 
Hoogkamp en een gezamenlijk toernooi op beide terreinen.  Als daarover meer bekend is laten we dat weten.  

Wervings- en activeringscommissie 

Ook wil het het bestuur een 'denktank' annex 'activeringcommissie' in het leven roepen om de werving van nieuwe 
leden  te bevorderen en de huidige leden meer bij activiteiten en taken te betrekken.  
Al is het maar om degenen die nergens aan meedoen over de streep te krijgen en naar buiten uit te stralen dat TVS 
gewoon een goede club is waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. 

Persoonlijk contact 

TVS is een vereniging van mensen met dezelfde sportieve passie onder elkaar. Dat biedt op zich  extra kansen en 
mogelijkheden. Daar mogen we elkaar op aanspreken. 

Zo hebben we het idee opgedaan om de leden aan het begin van het jaar persoonlijk hun pasje op te komen halen. 
Een goede gelegenheid om leden informatie op maat te geven en persoonlijk  te interesseren voor competities, 
toernooien en andere activiteiten en te  vragen voor vacatures. Immers, onbekend maakt onbemind... 

Marco van Holten, regio-adviseur van de KNLTB tipte ons dat we ook attent moeten zijn op leden die niet of 
nauwelijks verschijnen; potentiële  afmelders die we met meer aandacht weer meer bij de club willen betrekken en 
als lid van de club willen behouden. 

Communicatie 

Goede communicatie is onmisbaar om TVS een goede vereniging te laten zijn.  
Op onze website, in het clubblad, per e-mail, via affiches en van horen zeggen schenken we aandacht aan activiteiten 
en gebeurtenissen. Ook presenteren we ons op informatie-gelegenheden.  Ook dat kan altijd effectiever. Daar zullen 
we op letten. Bijvoorbeeld door meer te adverteren in Arnhem en vooral op wijkniveau. 

We hopen dat meer mensen belangstelling krijgen voor TVS, maar ook dat leden die zien of horen dat ze iets hebt 
gemist, zich op enig moment bedenken : de volgende keer gewoon mee(r) doen, daar word ik  maar ook de club 
alleen maar beter van....  

In de jaarlijkse ledenvergadering zullen we hier uiteraard ook op terugkomen. 

December 2013 

Jullie bestuur 
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Carien Kromhout.

 

 
Carien Kromhout overleed op 13 oktober 2013 na een zeer
lange ziekteperiode, maar na een kort ziekbed. Carien had
borstkanker en zij werd al in 1997 geopereerd. In 2002 bleken
er toch uitzaaiingen te zijn en daarna volgde een lange
spannende maar ook stabiele periode waarin zij kon werken
en sporten.
Carien was veel op de tennisbaan te vinden. Zij speelde haar
spel met veel vreugde en inzet. Als wij samen op de baan waren
kon ik horen waar zij speelde. Haar lach en vreugdekreten
waren over het hele terrein te horen. Zij genoot van het spel en
het spelen met anderen. Zij speelde met volle inzet, maar de
einduitslag deerde haar niet zo zeer.

Deze stabiele periode eindigde in 2010 toen zij met chemokuren ging starten. De eerste kuur was goed te
doen en zij herstelde daarna goed. In 2012 moest zij opnieuw met chemo’s aan de gang en dat ging niet
goed. Eind 2012 concludeerden wij dat er geen zinvolle medicijnen meer waren en Carien ging zich voorbe-
reiden op haar levenseinde.
In het voorjaar van 2013 was zij nog op de baan te vinden, maar het werd haar al snel te zwaar om te spelen.
Tot ver in haar ziekteperiode wilde zij meer zijn dan een patiënt. Wie aan haar vroeg hoe het met haar was,
kreeg een kort maar eerlijk antwoord. Je moest redelijk vertrouwd met haar zijn om veel meer te horen. Het
leven vond zij belangrijker dan met haar ziekte te koop lopen.
In de loop van 2013 verloor zij veel van haar krachten. We konden niet meer meedoen met het projectkoor
waar wij vier jaar aan meededen voor studie en concerten in Frankrijk. De tuin werd ons vakantieadres en wij
genoten van de mooie zomer met een sterke oriëntatie op
elkaar, de kinderen, familie en naaste vrienden. Dat beleef-
den wij als een intense perioden waarin wij steeds meer van
steeds minder gingen genieten.
De uitvaart is door velen bijgewoond, ook vanuit de tennis-
vereniging. De vereniging verliest een actief lid aan Carien.
Weet dat zij veel fijne uren op de baan met haar tennis-
maatjes door heeft gebracht. Dat leidt tot goede herinne-
ringen.
Carien ligt begraven op de natuurbegraafplaats Heidepol.
 
Henny C. Kromhout
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Algemene informatie: www.wandeleninarnhem.nl    
 

Contact voor Kelderrondleidingen: 
tel:  06-26778791 
e-mail: infokelders@wandeleninarnhem.nl 
 
Contact voor Stadswandelingen 
tel:  06-45560908 
e-mail: infowandelen@wandeleninarnhem.nl 

Gilde Stadswandeling Arnhem 

Onze vrijwilligers leiden u rond door de 
historische stad Arnhem en door de 
Historische Kelders onder de Rijnstraat 
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SUPERMARKT
Alteveer

Beethovenlaan 61
6815 BL Arnhem
Tel. 026 44 26 720

Beste mensen,
 
Verschillenden van u heb ik al kunnen bedanken, maar
langs deze weg wil ik al diegenen bereiken die zoveel
belangstelling hebben getoond tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en daarna thuis.
Met vele kaarten, versnaperingen (onder de kurk) lectuur,
bloemen en bezoekjes heeft men mij allemaal overladen.
In één woord geweldig. En dat voor een simpele heup
operatie waarvan er jaarlijks zo'n zeventienduizend plaats
vinden.
Op maandag 26 augustus jl. ben ik in Zevenaar geholpen
en nu ik dit zo schrijf (na ongeveer zeven weken) is het
grootste leed alweer geleden. Nog niet tennissen, maar
al wel weer alles doen wat je kunt, nou en dat is redelijk
veel. Al wel onder begeleiding van de fysiotherapeut
(assistent van Pim) er naar toe werken om volgend voor-
jaar weer zelf ook op de banen heerlijk een balletje te kunnen slaan.
Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om, in het bijzonder te bedanken de mannen die de banen, tijdens
mijn afwezigheid stilzwijgend, zo geweldig hebben bijgehouden. Je zou denken die doen een gooi naar deze
functie. ( Saluut voor degene die ik vergeet - Walther - Bert - René en Klaas). Nogmaals allemaal heel, héél
hartelijk bedankt.
 
Groeten Ton de Vries.
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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

Herfsttoernooi
 
 
Zon en regen
Onze club heeft een afspraak met de weergoden. Vaak regent het pijpenstelen of
spoken weer en wind rond ons park. Maar als er een toernooi georganiseerd is, komt
enkele uren voor het begin een lieflijk zonnetje tevoorschijn. Dus ook op zondag 27 ok-
tober toen het seizoen werd afgesloten met een onderling toernooitje. Alle banen waren
bezet met mixed dubbels, jong en oud, sterk en minder sterk. Om 13.30 startten de
wedstrijden van elk 45 minuten. Daarna schoof je een baan op en trof daar drie nieuwe
maatjes. De afspraak met Hogere Machten was door Ria en Jetty niet doorgegeven,
zodat halverwege een pittige regenbui iedereen naar de
kantine dreef. Geen nood: na 30 minuten waren de banen weer
droog en werd de derde ronde gespeeld. Na afloop kostte het

weinig tijd om een winnaar te benoemen. “Alweer Willem Rosier” zuchtte iemand
toen ons clubicoon opnieuw met de eer ging strijken. Hij beloofde bescheiden te
blijven. De poedelprijs was voor bestuurder Klaas Altena, die echter om 7.00 uur was
begonnen met het verwijderen van herfstbladeren op de baan. Dan kun je in de
middag geen topprestatie meer leveren.
Stefan zette nog even de dames Ria, Jetty en Hermien in het licht vanwege de per-
fecte organisatie. Het was een spannende, leuke en gezellige middag op ons park.
Guus Rood
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Algemene Ledenvergadering  

Tennis Vereniging Schaarsbergen 
Beste leden van TVS 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 27 januari 2014. De 
vergadering begint  om 19.30 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 volgens de statuten gesloten. Aansluitend zal dan statutair een 2e 
vergadering plaatsvinden, waarvoor u eveneens bent uitgenodigd. 

Vooraf : snert eten om 18.30 uur 
Voorafgaande aan de vergadering bent u van harte uitgenodigd om vanaf 18.30 uur gezamenlijk een bord 
erwtensoep te eten. Kosten € 2,50. Graag hiervoor aanmelden (vóór 20 januari ) bij: 
jettyaltena@hotmail.com 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen vorige ALV TVS dd 28 januari 2013 

3. Mededelingen    

4. Jaarverslag  2013 

5. Jaarrekening 2013 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

7. Begroting 2014 

8. Voorstel tot verhoging van de contributie / vaststelling contributie 2014 

Pauze  21.00 – 21.10 uur 

9. Aftreden / benoeming nieuwe bestuursleden 

10. Beleidsplan / Jaarplan 2014  

o.a.:  
- samenwerking met TC De Hoogkamp 
- open tossavond voor leden en niet-leden 
- 'Pasjesdag' : lidmaatschapspasjes ophalen op het clubhuis  

11. Voorstel tot donateurregeling 

12. Benoeming tot erelid van Jeannette  de Vries 

13. Rondvraag 

14. Sluiting en vervolgens gezellig samenzijn 

De financiële stukken, jaarrekening 2013 en begroting 2014, worden niet gepubliceerd. Deze kunnen 
desgewenst bij de penningmeester en voor en tijdens de vergadering worden ingezien of per e-mail worden 
toegezonden.  

Namens het bestuur, 

Ria Weise-Beekman, secretaris 
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2:  Notulen Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging Schaarsbergen d.d. 
maandag 28  januari 2013 

 

Aanwezige bestuursleden: Stefan van Hezewijk (voorzitter), Paul de Greef, Klaas Altena, Ria Weise-Beekman 
(verslag) 

 Willem Rosier is later aanwezig . 

Aantal leden aanwezig: 9 (namen op presentielijst) 

 

1. Opening 

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

2. Notulen algemene ledenvergadering TVS d.d. 23 januari 2012 

Wijziging lid kascommissie 2012 : wegens ziekte van Evert Veldhuis heeft Hans Tielemans samen met Ries van Dijk de 
controle gedaan. 

De notulen worden akkoord bevonden. 

3. Mededelingen 

De voorzitter deelt de leden mee dat Willem Rosier wegens werkzaamheden elders later op de avond bij de 
vergadering aanwezig zal zijn. 

4 Jaarverslag 2012 

Enkele zaken uit het jaarverslag worden door de voorzitter nader toegelicht.  

Eddo vraagt om een overzicht van het verloop van het ledenbestand over het afgelopen jaar. Dit zal aan de notulen 
toegevoegd worden. 

Stefan bedankt alle vrijwilligers die zich afgelopen jaar weer hebben ingezet voor de tennisvereniging. 

Opmerkelijk is het teruglopen van het aantal deelnemers aan evenementen en/of toernooien. Het heeft de aandacht 
van het bestuur. Voor het jaarlijkse 35+ toernooi komt ondersteuning van de zijde van Ite van Til en Gerrit Hengeveld. 
( dit deelt Conny van Til mee ). 

Hans Tielemans merkt op dat hij bijzonder tevreden was over de kwaliteit van de banen in het afgelopen jaar. 

5. Jaarrekening 2012 

Vanuit de aanwezige leden zijn geen vragen dus de jaarrekening wordt goedgekeurd. 

6. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 

Dhr. Ries van Dijk   doet mede namens secondant dhr. Hans Tielemans verslag. In  januari 2013 heeft de commissie de 
jaarrekening met de penningmeester besproken en gecontroleerd. De kascommissie heeft geen opmerkingen en doet 
het voorstel aan de vergadering om  décharge te verlenen aan de penningmeester. De vergadering gaat akkoord. 

Nieuwe kascommissie voor 2013 : dhr.Tielemans en Eddo Neuteboom. 

7. Begroting 2013  

Hermien Nieuwenhuijsen vraagt nadere toelichting bij de post barinkomsten. De penningmeester vertelt dat hij, 
gezien de inkomsten van het afgelopen jaar, deze post reëel begroot heeft. In 2012 waren er minder inkomsten, 
mede ten gevolge van vele regendagen en evenementen die afgelast zijn of door minder mensen zijn bezocht.  

Op een vraag van Ries van Dijk verduidelijkt de penningmeester de post investeringen / bestedingen. Komend jaar zal 
de verlichting van de banen 1 t/m 4 vervangen worden. Kosten worden geraamd op € 9300,- 

In de ledenvergadering van 2012 werd het idee geopperd om donateurs aan onze vereniging te binden. 

De voorzitter heeft een conceptregeling gemaakt die tijdens de vergadering aan de leden wordt voorgelegd. 

Er ontstaat enige discussie omtrent de benaming van de diverse soorten leden. Ook worden er vragen gesteld over 
voor wie de regeling nu specifiek bedoeld is. Onduidelijkheid is er omtrent het verschil tussen donateurs en 
bijzondere donateurs en de facilitering daarvan. 
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Ten aanzien van de vrijwilligerskorting voor de toekomst zijn de leden zeer huiverig en stellen voor dit plan niet uit te 

werken. 

Conclusie vanuit de vergadering : de beoogde regeling tav algemene donateurs ( vaak bedoeld voor vertrekkende 

leden ) in detail uitwerken en aanbieden aan leden die hun lidmaatschap opzeggen. Voorstel van de leden :  bedrag 

van donatie : € 50,- en daarvoor ontvangt de donateur desgewenst het clubblad en een uitnodiging aanwezig te zijn 

bij een evenement. 

Zo nodig het huishoudelijk reglement aanpassen voor deze regeling. 

Afgesproken wordt dat eventuele donateurs jaarlijks kunnen opzeggen. 

Het plan mbt de groep “bijzondere donateurs “ is vooral bedoeld voor éénmalige acties. 

Het bestuur zal op de volgende ledenvergadering dit plan in aangepaste vorm opnieuw voorleggen aan de leden. 

8. Vaststelling contributie 2013 

Het bestuur heeft voorgesteld de contributie voor 2013 niet te verhogen. 

Diverse leden zouden een verhoging wel op zijn plaats vinden omdat er in 2013 weinig tot niets gespaard wordt. 

Andere leden vinden de contributie in vergelijking met andere clubs hoog genoeg. 

De vergadering gaat akkoord met de contributie en staffel voor 2013 zoals voorgesteld. Voor 2014 zullen de bedragen 

opnieuw onder de loep genomen worden ; navraag doen bij omringende clubs en dan in ieder geval de indexering 

toepassen. 

Op voorstel van Eddo Neuteboom zullen voor 2013 de barprijzen kritisch bekeken worden en zonodig verhoogd 

worden . 

Tevens vraagt hij om de contributie voor de jeugd nader te bestuderen. De met opzet ingevoerde lage contributie 

heeft afgelopen jaren niet echt geleid tot een enorme uitbreiding van jeugdleden. 

Willem Rosier  antwoordt hierop dat hij eens met de tennisschool zal overleggen of een verhoging van de contributie 

gecombineerd kan worden met enkele tennislessen . 

9. Aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden 

Willem Rosier treedt af als bestuurslid technische zaken. Er hebben zich geen kandidaten gemeld dus het bestuur zit 

met een vacature. 

De voorzitter spreekt een woord van dank uit voor de wijze waarop Willem zijn taken heeft uitgevoerd voor de 

vereniging en daarnaast al de nodige jaren het 35+ toernooi heeft georganiseerd. 

Paul de Greef wil aftreden als zich een nieuwe kandidaat meldt voor zijn functie. De voorzitter stelt de vergadering 

voor Ria Weise te herbenoemen . De leden gaan accoord. 

10. Beleidsplan 2012-2016 

Het jaarplan 2013 geeft duidelijk aan waar het bestuur de accenten legt voor de komende periode. Er heeft zich niets 

gewijzigd in het beleidsplan. 

11. jaarplan 2013 

De voorzitter benadrukt nog eens de roep om vrijwilligers. Het zoeken van een barcoördinator is op dit moment niet 

urgent aangezien Klaas Altena deze taak voorlopig kan uitvoeren. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om gebruik 

van het park uit te breiden. Reeds enkele jaren zijn de deelnemers van De Windmillcup Beekhuizen in de zomer op 

onze banen te gast. Aankondiging hiervan zal in het clubblad te zien zijn. 

Klaas Altena bedankt Ton de Vries dat hij bereid is het onderhoud van de banen te willen voortzetten. Op voorstel 

van Eddo Neuteboom zal nader gekeken worden naar de oefenkooi. Misschien zou dit dan een project zijn voor de 

groep “bijzondere donateurs “. 

Willem Rosier heeft in een eerdere toelichting naar voren gebracht dat er veel leden aan de competitie meedoen. Het 

in het clubblad gepubliceerde activiteitenoverzicht moet nog gecorrigeerd worden . 

12. Rondvraag 

De voorzitter deelt mee dat de redactie van het clubblad haar taak wil neerleggen. Voor Hermien Nieuwenhuijsen is 

opvolging geregeld. Voor de taak van Hans Tielemans en Paul Linnartz worden nog mensen gezocht .  

Hij bedankt de redactieleden al op voorhand  voor hun werkzaamheden. 
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Klaas Altena lanceert een idee mbt naambordjes voor de paden op het terrein. Ieder is enthousiast en Klaas kan dit 
verder uitwerken. 

Eddo Neuteboom heeft thuis nog een oude poster die de opening van de banen 1 t/m 4 laat zien. Het bestuur krijgt 
deze en zal daarvoor een plekje in het clubhuis zoeken. 

Hans Tielemans vraagt aandacht voor de staat van de tribune. Klaas Altena zal de tribune opnemen in de 
werkzaamheden die verricht moeten worden en Conny van Til belooft dat Ite zal helpen de tribune op te knappen. 

13. Sluiting en gezellig samenzijn 

Notulen opgemaakt door : Ria Weise-Beekman   

4. Jaarverslag  2013 

Algemeen  

Over de uitvoering van het Beleidsplan 2012-2016 

In de vorige algemene ledenvergadering van 2012 heeft het bestuur als speerpunten van beleid genoemd: 

1. het bieden van kwaliteit aan de leden  
2. stimuleren van deelname aan activiteiten 
Uit het jaarverslag blijkt dat op diverse onderdelen deze speerpunten zijn gevolgd. 

Maatregelen 
De voorgenomen maatregelen uit het beleidsplan 2012-2016 zijn >schuingedrukt. 

> Versterking van het ledental; ledenwerving en -behoud 
Het ledental is van ca 275 teruggelopen naar ca 231.  
De tijdgeest van meer individualisering, blessures van ouder wordende leden, en (jonge) ouders met een drukker 
gezin spelen daarbij een rol. Het bestuur heeft de ervaring dat flyeren, advertenties etc onevenredig veel moeite 
kosten en weinig leden oplevert. De Open dag is ook niet doorgegaan.  
 

> Verbetering accommodatie: 

 de keuken van het clubhuis is nog niet nader gerenoveerd. 

 de entree van het park is aantrekkelijker gemaakt . De tribune en omringende groen is op orde gebracht. De 
oefenkooi is nog niet opgeknapt. 

 de conditie van de banen is zonder meer nog goed te noemen. Het onderhoud wordt voortgezet. 

 Een ploegje vrijwilligers heeft op 13 april  de voorjaarsschoonmaak  van de kantine aangepakt.  

Park en kantine 

Afgelopen jaar hebben we weliswaar van een prachtige zomer kunnen genieten maar gedurende het voorjaar bleken 
de weergoden ons niet zo welgezind. Het resultaat daarvan was dat het tennisseizoen op ons park, evenals op andere 
parken met gravelbanen, eerst op  21 april van start ging, weken later dan de bedoeling was. Te lang en te veel 
sneeuw en vorst op de banen waardoor het “banen renovatie team” pas eind maart van start kon met het groot 
baanonderhoud. En zelfs tijdens het onderhoud bleef de vorst die nog diep in de grond zat, ons parten spelen. Hulde 
dan ook aan alle vrijwilligers die weer zo hard gewerkt hebben om alles toch weer zo snel mogelijk op orde te krijgen. 
Ton de Vries heeft als groundsman alles weer uitstekend georganiseerd en gecoördineerd. Gedurende zijn 
afwezigheid vanwege een heupoperatie direct na de zomer, zijn zijn werkzaamheden tot voldoening tijdelijk 
waargenomen door een van de leden. Waarvoor dank ! 
Dit jaar hebben we op baan 4 een experiment uitgevoerd met een nieuw type belijning. Deze is veel gemakkelijker 
aan te brengen en blijkt ook minder gevoelig voor “loslopen”. We mogen gerust stellen dat de test geslaagd is. 
Minder geslaagd was het gebruik van een nieuw hulpmiddel om de lijnen in het gravel te leggen. Hierdoor zijn 
meerdere lijnen te diep komen te liggen en waren soms ook tijdens het spel slecht zichtbaar. 
De verlichting op de banen 1 t/m 4 is “opgewaardeerd” tot het niveau van de banen 5 en 6. 
Het was even wennen, met name bij hoge ballen, maar de totale lichtopbrengst maakt veel goed. 
Dit jaar is wederom tot tweemaal toe geprobeerd om een “Groendag” te organiseren. Spijtig genoeg is dat geen groot 
succes gebleken. Voor de eerste groendag meldden zich naast de aanwezige  bestuursleden nog 4 vrijwilligers en voor 
de tweede nog slechts 2 ! Dat betekent dat het park niet het onderhoud heeft gekregen dat noodzakelijk is, maar ook 
dat een van de geplande werkzaamheden, te weten, het schilderen van de achterzijde van het clubgebouw, niet 
gerealiseerd is. 
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Gelukkig zijn er nog steeds enkele senior vrijwilligers die af en toe tijd vinden om te snoeien en te maaien. Nog een 
voorgenomen project is niet gerealiseerd, en wel de verharding van de nieuwe fietsenstalling. Wel heeft de entree 
haar definitieve aanzien gekregen door het planten van beukhagen aan weerskanten van de verharding. 
De wekelijkse schoonmaak hebben we kunnen laten uitvoeren tegen een redelijker vergoeding dan voorheen. 
We prijzen ons gelukkig dat naast het blijvend functioneren van diverse apparaten voor het onderhoud van de banen, 
park en clubgebouw, er ook nog steeds leden bleken te zijn die zich hebben willen inzetten voor bardiensten en het 
meest noodzakelijke onderhoud. 
 

>Breed scala aan tennisactiviteiten bieden 

Tennisactiviteiten  

Door de aanhoudende vorst konden we op 30 maart 2013 tijdens de geplande Open tennisdagen, de landelijke 
promotie-actie waar we weer aan meededen, geen tennisdemonstratie, proefles etc verzorgen. Overigens had zich 
toch nog 1 belangstellende gemeld. Ook het op die dag voorziene Lentetoernooi, als opening van het seizoen en om 
Open dag-bezoekers actief welkom te kunnen heten is niet doorgegaan. Een valse start dus. 

Maar gelukkig liepen de toernooien en competities verder goed. Ondanks het dalende ledental is de deelname aan en 
het enthousiasme voor onze tennisactiviteiten toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.   

Zo'n 50 vrijwilligers (ca  20% van het ledental !) zorgden ook weer dit jaar dat alles op rolletjes liep. Desondanks zijn 
er nog hardnekkige vacatures in het bestuur,  activiteitenorganisatie en uitvoering van een en ander.  

Competitie 
In 2013 speelden 13 competitieteams: 5 streden in de Voorjaarscompetitie, 2 in de VUT-competitie en 6 deden mee 
aan de vanouds vooral gezellige Zomeravondcompetitie. Brent Bongers, geholpen door Paul van Velthoven regelden 
de organisatie van de competities; bedankt mannen ! 

Het Pinkster familie & vrienden toernooi op 18 mei 
Onder de bezielende leiding van Ite en Conny van Til was dit toernooi als alternatief openingstoernooi meteen goed 
raak. 

Open toernooi en 55+ toernooi 11- 19 augustus 
Gerrit Hengeveld, Jetty Altena en Conny en Ite van Til, bijgestaan door oud-organisator Willem Rosier hebben naast 
het Open toernooi tevens een 55+toernooi georganiseerd; een gouden greep, want de ouderen schreven weer in 
grote getale in en het gehele toernooi gaf gezellige drukte. Bij de prijsuitreiking heeft het bestuur ook de kampioenen 
uit de competitie  gehuldigd. Succesfactoren waren verder: het toernooi een maand eerder gepland, de actieve 
werving van deelnemers, het goede weer die week, en de zeer gastvrije verzorging van de deelnemers. 

Herendag 8 september 
Na een paar uur geduld en samen helpen de plassen weg te  krijgen kon er die middag alsnog prima worden 
getennist. Conny van Til als herintredende organisatrice had weer als vanouds leden van andere tennisclubs 
uitgenodigd. Prima opkomst, prima georganiseerd, bedankt Conny en Ite! 

Damesdag 15 september 
Ruim 20 leden en enkele introducés hebben het  jaarlijkse damestoernooi gespeeld. De organisatie, Lianne Konings 
en Toos Waegemaekers, hebben er een gezellige en sportieve dag van weten te maken.   

De Schaarsbergen Cup op 27 september 2013, 
Na een jaar afwezigheid is dit toernooi in 2013 wel doorgegaan en kende nu 40 deelnemers. Dit toernooi voor alle 
competitiespelers van TVS was ingedeeld in een speciale poule voor de sterkste spelers en een gewone poule. Dit 
bleek een goede opzet, want veel 'toppers' meldden zich aan en hebben  prima potjes kunnen spelen.   
Ook handig was dat achter op het wedstrijdformulier de vacatures van TVS  waren afgedrukt. Dat heeft enkele leden 
ertoe gebracht zich daarvoor te melden. Mooi!  
Binnen kon elektronisch tennis op de Wii worden gespeeld en was er tussendoor een Italiaans-buffet. Een spannende 
finale werd zelfs opgeluisterd door een damesteam verkleed als cheerleaders, die ook menig  tennisser op de 
dansvloer kregen. 

Herfsttoernooi 27 oktober 
In een lekker najaarszonnetje is dit slottoernooi gehouden. De opzet, wisselen van tegen- en medespelers volgens 
een opschuif- en splitssysteem, dat ook bij de Schaarsbergen Cup wordt toegepast, gaf mooie resultaten. Met veel 
voldoening konden een behoorlijk aantal deelnemers het officiele seizoen gezamenlijk afsluiten. Ria , Hermien en 
Jetty, bedankt! 
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Trainingen 
Brand tennis  heeft ook dit jaar op prima wijze op verschillende dagen de trainingen verzorgd.  
Ook hebben we daarnaast tegen een vergoeding van Brand Tennis 2 banen beschikbaar gesteld voor regionale 
jeugdtrainingen. 

Training Windmillcup 13 -21 juli. 
Evenals vorige jaren hebben we die zomerweek  enkele banen beschikbaar gesteld aan TV Beekhuizen om de 
internationale top-jeugd hier te laten trainen voor hun toernooi. Hier  wordt altijd dankbaar gebruik van gemaakt; in 
ruil kan TVS hun hal gebruiken voor het Gluhwein nieuwjaarstoernooi. 

Toss 
Al jaren zijn de verschillende toss mogelijkheden een geheid succes. Veel leden ontmoeten elkaar en beleven er 
wekelijks sportplezier aan. De tossleiders zorgden dat alles weer op rolletjes verliep. 

Jeugdtennis 
Sinds vorig jaar is er geen jeugdcommissie meer, omdat er te weinig actieve jeugdleden zijn. Wel heeft er nog een 
gezamenlijk jeugdteam van TVS en De Groene Kamer  aan de competitie meegedaan. 

Twee jeugdteams van De Groene Kamer hebben wij ruimte geboden om op zondag naar ons park te kunnen uitwijken 
voor hun competitie. 

> Diversen 

Arnhems Midzomer Nacht festival 22 juni 
TVS heeft vrijkaartjes kunnen krijgen voor dit festival en al haar vrijwilligers in de  gelegenheid gesteld dit festival te 
bezoeken in het Openluchtmuseum.   

Freek Fritspad onthuld en Jeanette de Vries erelid 
Op de slotdag 19 augustus verraste het bestuur de genodigde oud- leden en aanwezige andere leden en gasten met 
de onthulling door Gerrit  Groters  van het opgeknapte Gerrit-Wim pad, genoemd naar de bouwers van het clubhuis 
in 1988 Wim Gerritsen (enkele jaren geleden overleden) en evengenoemde Gerrit Groters. Vervolgens werd het  
Freek Fritspad, genoemd naar de oprichters van onze club in 1980 Freek van der Duin en Frits de Vries onthuld ; 
Jeannette de Vries, weduwe van Frits, verrichte de onthulling van het straatnaambordje bij baan 1.  
Daar kwam als extra verrassing nog bij dat Jeannette, in het bijzijn van haar dochter, tot erelid werd uitgeroepen. Dit 
vanwege haar nagenoeg 33-jarige verdienste voor de ledenadministratie, zelfs nadat ze  op een gegeven moment het 
tennissen heeft ingeruild voor golf. In de Algemene ledenvergadering krijgt het erelidmaatschap verder zijn beslag. 

Extra sponsoring  is nog niet gevonden. De ledenvergadering heeft vorig jaar aangegeven dat een donateurregeling 
nader moet worden uitgewerkt. Een aangepaste regeling wordt nu aan de ALV voorgelegd. 

Goed contact met de buren doordat we ons aan de sluitingstijden houden en waken voor geluidoverlast.  

Het bestuur heeft nauw contact met de leden gehouden door regelmatig communicatie via e-mailberichtgeving over 
activiteiten, het clubblad, affiches en mededelingen in het clubhuis. Meer dan voorgaande jaar hebben organisatoren 
leden telefonisch benaderd om deel te nemen aan activiteiten, wat goed werkte. Ook de  bestuursleden* zijn actieve 
tennissers die op allerlei momenten veel verschillende leden ontmoeten en actief het beleid uitdragen.  
(* Helaas heeft  penningmeester  Paul de Greef fysiek het tennis een jaar moeten uitstellen.) 

voor iedereen die fitness
of Spinning wil doen of
fysiotherapie nodig heeft

Oremusplein 58-60
6815 DS Arnhem

sport: 026 389 35 00
sport@lifeinmotion.nl

fysiotherapie: 026 389 39 52
fysiotherapie@lifeinmotion.nl

internet: www.lifeinmotion.nl

openingstijden sport
maandag 9.00 uur - 21.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 19.00 uur
woensdag 12.00 uur - 21.00 uur
donderdag 9.00 uur - 21.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 21.00 uur
zaterdag 9.00 uur - 12.00 uur

fysiotherapie op afspraak op werkdagen
van 8.00 uur - 20.00 uur en op zaterdag-
ochtend 9.00 uur - 12.00 uur
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8. Vaststelling Contributie en staffel 2014 
Er wordt voorgesteld om voor senioren de contributie voor 2014 met 3 % te verhogen naar € 164. 
Voor senioren geldt een staffel voor een lidmaatschap, dat in de loop van het jaar ingaat. 
Voor junioren wordt voorgesteld  de contributie met € 2 te verhogen naar €  31,50, respectievelijk      € 41,50.   

 

  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 met OV-jaarkaart) 94  11,50 

    

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

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

 

9. Aftreden en benoeming  bestuursleden 2014 

Functie   
   
  

Naam Jaar van aftreden 
volgens rooster  

Kandidaat 2013-2016 

Voorzitter Stefan van Hezewijk 2015  

Faciliteiten (tennispark, 
kantine) 

Klaas  Altena  2015  

Secretaris Ria Weise 2016*  

Penningmeester Paul de Greef 2013 Aart Schrevel 

Technische zaken 
(coördinatie 
tennisactiviteiten)  

vacature 2013  

We zoeken een: 

1. Secretaris  
*Ria heeft aangegeven in 2014 te willen stoppen, maar zolang er geen nieuwe secretaris is voorlopig door te 
willen gaan. 

2. Penningmeester 

3. Bestuurslid Technische zaken (coördinatie tennisactiviteiten zoals competitie, toernooien, trainingen)  

Voor de functie van penningmeester heeft het bestuur een kandidaat gevonden, nl. Aart Schrevel. 
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Mochten er leden zijn die deze functies  willen vervullen, wilt u dit dan graag uiterlijk 1 week vóór de algemene 
ledenvergadering melden via de e-mail bij de secretaris  fam.weise@planet.nl  

 

10. Jaarplan 2014 

Algemeen 

De speerpunten voor 2014 zijn: 
- leden behouden en nieuwe leden werven 
- het  tennispark aantrekkelijk houden en zo nodig verbeteren  
- kwaliteit en tennisplezier bieden aan de leden 
- taken en vacatures binnen de vereniging invullen 

Wat gaan we daarvoor doen 

1. Pasjesdag 
Andere clubs kennen al langer een succesvolle “pasjesdag”. Dit willen wij ook invoeren. 
Op “pasjesdag” in het weekeinde van 29 en 30 maart (tevens openingstoernooi en Open tennisdag) halen de 
leden  persoonlijk hun pasje  op. Je kunt natuurlijk ook meteen meedoen met het openingstoernooi ! Dat is 
dan een goede gelegenheid om weer eens  kennis te maken met elkaar en de club en informatie op maat te 
krijgen. Het bestuur zal daarbij de leden persoonlijk aanspreken om hen te interesseren voor competities, 
toernooien en andere (vrijwilligers)activiteiten en de vacatures.  
Immers, onbekend maakt onbemind ! 
 

2. Wervings- en activeringscommissie  
We gaan een 'denktank' annex 'activeringcommissie' in het leven roepen om de werving van nieuwe leden te 
bevorderen en weinig tennissende leden of anderszins passieve leden meer bij activiteiten en taken te 
betrekken. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief voor de  leden per e-mail, naast het clubblad en in goed 
samenspel met onze website www.tvschaarsbergen.nl   
Al is het maar om uit te stralen dat TVS gewoon een goede club is waar iedereen welkom is en zich thuis kan 
voelen.  

3. Ledenwerving 
Onder andere door meer te publiceren en adverteren in Arnhem en vooral op wijkniveau. 

4. Nieuw = Open toss avond 
We willen een proef starten met het houden van een open toss avond voor niet-leden. We denken aan de 
maandag- of donderdagavond. We zullen rekening houden met een vrije (trainings)baan  Voor € 5,- per avond 
kunnen familie, vrienden, kennissen van leden, maar ook andere niet-leden sportief kennismaken met ons 
fraaie tennispark, de club en haar leden. Uiteraard zullen we ons daarbij actief presenteren en ons best doen 
er nieuwe leden aan over te houden. Naast promotie biedt het inkomsten en meer vertier op en rond de 
banen.  

5. Samenwerking met andere clubs  
Het bestuur heeft hierover contact met TV De Hoogkamp. De Hoogkamp heeft al eerder interesse getoond in 
een gezamenlijke tossavond op onze verlichte banen. Ook de leden van TV De Hoogkamp zijn uiteraard van 
harte welkom op de open toss-avond. Bezien wordt nog of deelname aan de zondagochtend wintercompetitie 
op de kunstbanen van TV De Hoogkamp mogelijk is en onder welke voorwaarden. Ook wordt een gezamenlijk 
toernooi op beide terreinen overwogen. Zodra daarover meer bekend is laten we dat weten. 

6. Deelname aan de landelijke Open tennisdag. 
Evenals vorige jaren starten we het tennisseizoen met het aansluiten bij de landelijke Open tennisdag. Dit valt 
samen met het openingstoernooi, zodat we de club op zijn best kunnen tonen. 

Financiële zaken 

Algemeen 

Doelstelling van de vereniging is een financieel gezonde club te blijven. Door het teruglopend aantal leden kan de 
jaarlijkse toevoeging aan de reservering voor nieuwe banen onder druk komen te staan. In dat opzicht heeft 
ledenwerving de hoogste prioriteit. 
Gezien voornoemde ontwikkelingen en de jaarlijkse kostenstijgingen van energie en onderhoud wordt voor 2014 
voorgesteld de contributie te verhogen. Overigens blijven we daar mee in de pas lopen met ander tennisclubs. 
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Investeringen 

Voor 2014 zijn geen belangrijke  investeringen gepland. 

Facilitaire zaken 
Ook voor het jaar 2014 zal weer een aantal zaken worden opgepakt om het tennisgenot te 
verzekeren en voor het onderhoud van het park en clubgebouw. 

 De belijning met korte lijnstukken die afgelopen jaar op baan 4 is getest, gaan we ook leggen op de intensief 
bespeelde banen 1 en 2. De lijnen worden ook beter ingewalst dan vorig jaar. 

 Ter verlichting van de werkzaamheden bij het afvoeren van de gravel toplaag (ong. 10.000 kg. middels 100 
gevulde kruiwagens) gaan we  een gemotoriseerde kruiwagen huren. 

De mogelijke aanleg van in 2017 geplande all-wheater banen wordt opgeschort; de dan benodigde financiën bij het 
doorzetten van het dalen van het ledental staan mogelijk renoveren van de banen niet toe. Ook zal t.z.t. moeten 
worden onderzocht of er voldoende behoefte en profijt is te verwachten van nieuwe all-wheaterbanen 

Ook voor het “hakselen” van de inmiddels grote hoeveelheden grof groenafval (achter de 

tribune) gaan we  apparatuur huren 

We gaan weer een groot aantal vrijwilligers vragen om te helpen bij het schuren en schilderen van de achterzijde van 
het clubgebouw. 

Het hekwerk rond de banen gaan we opknappen. 

De plaats van de fietsenstalling gaan we verharden. 

Als het financieel uitkomt gaan we de terrasverlichting verbeteren. 

Tennis en andere activiteiten 
En laten we niet vergeten waar we het allemaal voor doen: tennisplezier en gezelligheid op elk niveau en ook nog 
andere activiteiten om te “verbinden”. 
Daarvoor gaan we het volgende doen. 
 

 De goed lopende activiteiten continueren. Het aantal deelnemers aan competitie, toernooien etc op peil 
houden. Tossmomenten uitbreiden met een 'open' toss ook voor niet-leden op de maandag- of 
donderdagavond 

 Voldoende en goede trainingsmogelijkheden bieden. De samenwerking met de tennisschool “Brand tennis” 
voortzetten. 

 Alternatieve activiteiten mogelijk maken. Zo heeft Ger zich al gemeld om bijvoorbeeld een keer 
'Klootschieten''  te organiseren. Ook proberen we in de tennisluwe perioden ons     mooie clubhuis ook voor 
andere activiteiten, eventueel van andere groepen, beschikbaar te kunnen stellen. 

 

Diversen 
Evenals in 2012 zal er ook het komende jaar weer een cursus reanimatie en gebruik van ons AED-apparaat 
georganiseerd worden. 

 
Bel voor de volgende ronde

Uw gewaardeerde bijdrage kunt u opsturen aan
de redactie via het emaildres:
redactie-tennis-schaarsbergen@live.nl.
 
Het liefst ontvangen wij uw bijdrage zonder op-
maak in een Word document. Foto’s zijn altijd erg
welkom. Heeft U er nog? Altijd in een separaat *.
JPG formaat aanleveren in een zo hoog moge-
lijke resolutie. Het streven is om de nieuwe info
eind februari bij u op de mat te hebben.
 
De redactie wenst u een goed winterseizoen.
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TENNISACTIVITEITEN 2014 januari 2014 
Activiteiten Planning Organisatie 

(coördinerend) lid 

Glühweintoernooi zondag 16 januari  Glühweincommissie 
Yvette Vermin, Gerbrich Koers & 
Carla Sluiter 

Lentetoernooi 
voor jong & oud 

Zondag 30 maart  vacature 

Voorjaarscompetities KNLTB 
Regio Midden           
4 teams 

Vrijdagavond vanaf 19.00 uur 
11, 18, 25 april en 9, 16, 23 en 30 mei.  
Inhaaldagen: 26 april, 2 en 29 mei en 6 juni. 

Competitieleiders 
Brent Bongers &  
Paul van Velthoven 

Voorjaarscompetities KNLTB 
Regio Midden           
2 teams 

Zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur 
5, 12, 19 april en 10, 17, 24 en 31 mei 
Inhaaldagen: 26 april, 3, 29 mei en 7 juni. 

Competitieleiders 
Brent Bongers &  
Paul van Velthoven 

Perry Sport KNLTB  
Landelijke zondagcompetitie                    
1 team 

Zondag vanaf 10.00 uur  
6, 13, 21 april, 11, 18, 25 mei en 1 juni 
Inhaaldagen: 26 april, 4, 29  mei en 9 juni 
 

Competitieleiders 
Brent Bongers &  
Paul van Velthoven 

Voorjaarscompetities KNLTB 
Regio Midden           
1 team  

Dinsdagochtend vanaf 10.00 uur 
8, 15 , 22 april en 6 , 13, 20, 27 mei 
Inhaaldagen: 26, 29 april, 29 mei en 3 juni 

Competitieleiders 
Brent Bongers &  
Paul van Velthoven 

Zomeravondcompetitie KNLTB Regio 
Midden     
max. 6 teams    

Woensdagavond vanaf 19.00 uur     
14, 21 en 28 mei; 4, 11, 18 en 25 juni (onder 
voorbehoud) 
Inhaaldagen: 29 mei en 8, 9 juni 

Competitieleiders 
Brent Bongers &  
Paul van Velthoven 

Vutcompetitie          
 
2  heren teams 

Vrijdagochtend vanaf 10.00 uur  
Speeldagen:   
Voorjaar:18, 25 april, 9, 16 en 23 mei  
Najaar: 15, 22, 29 augustus, 5, 9, 19 september 

Ton de Vries  

Pinkster familie- & vrienden- toernooi  
alle leeftijden  
familie & vrienden zijn welkom 

Zaterdag 7 juni Conny en Ite van Til 

Open 35+-dubbeltoernooi 
 

onder voorbehoud week 33 Henk van Hunen, Ite van Til 
Gerrit Hengeveld 

Herendag Zondag 7 september  
 

Conny van Til 

Damesdag 
met introducées  

Zondag 14 september vanaf 13.00 uur  
  
 

Lianne Konings & Toos 
Waegemaekers 

Herfsttoernooi  
voor jong & oud 

Zondag 26 oktober  
  

Hermien Nieuwenhuijsen,Ria 
Weise, Jetty Altena 

Toss Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
 
Dinsdagavond vanaf 19.30 uur 
 
Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
 
 
Vrijdagavond voor wedstrijdspelers  
aanvang in juni na de voorjaarscompetities 
 
Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur  

Hans Tielemans  
 
Ries van Dijk & Jan van Dijk 
 
Jacques Hendriks & 
Hans Tielemans 
 
Gerbrich Koers   
tossleiding bij toerbeurt 
 
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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www.editoo.nl

Dé sfeervolle speciaalzaak om uzelf of iemand 

anders te verwennen! 

- Creatieve boeketten 

- Bruidsbloemen 

- Arrangementen 

- Afscheidsbloemen 

- Bedrijfsbloemwerk 

- Bloemwerk voor evenementen 

Oremusplein 4, 6815 DN  Arnhem 

Tel. 026 3517148/06 25202523 

cscharringa@flowbloemisten.nl 
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