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Jaaroverzicht 2020 - jaarplan 2021
Vier toekomstvisies
Training
Competitie
Bedrijfstennis
Kinderopvang op TVS
Maak kennis met de leden
Overige info: bestuur, wie doet wat, activiteitenkalender, sleuteldienst, ledenlijst

Bestuur
Voorzitter

Bestuurslid Faciliteiten
Carlo Knüppe

vacature!

faciliteiten@
tennisverenigingschaarsbergen.nl

Carlo Knüppe interim voorzitter

06 55172405
Secretaris
Maarten Baneke

Bestuurslid Tenniszaken
Jolanda Philipsen

secretariaat@
tennisverenigingschaarsbergen.nl

tenniszaken@
tennisverenigingschaarsbergen.nl

026 4451513

06 41793533

Penningmeester
Paul Linnartz

Bestuurslid ledenwerving en samenwerking Hoogkamp
Annemieke Molster

penningmeester@
tennisverenigingschaarsbergen.nl

ledenwerving@
tennisverenigingschaarsbergen.nl

026 4438754/06 46413252

06 13597071

Sponsortarieven:
Doek: Eenmalig €345 (aanschaf, bedrukken en
ophangen doek), jaarlijks €275.
Advertentie clubblad
• ¼ A4: €85
• ½ A4: €175
• A4: €300
Voor andere mogelijkheden en tarieven, neem
contact op met de penningmeester.

Felix, Margo, Bas en Lotte van
camping Warnsborn wensen jullie allemaal een heel zonnig tennisseizoen!
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Van de voorzitter
Het afgelopen jaar was een bizar jaar, dat iedereen heeft
aangegrepen. Ik heb het laatste clubblad van TVS, dat in
maart 2020 verscheen, vandaag nog eens gelezen en daarin werd nog met geen woord gerept over het coronavirus
en de dreigende pandemie. Een paar weken later was de
beer los en stond onze maatschappij met het sociale leven
op zijn kop. Voor sommigen van jullie viel door gunstige
omstandigheden de impact nog wel mee, maar voor de
meesten brak een tijd aan van grote zorgen en onzekerheid. Zorg en onzeker zijn over inkomen, schoolgaande kinderen en vooral over eigen gezondheid en die van naasten.
Velen van ons hebben iemand in nabije familie, vriendenof kennissenkring verloren. Wat aanvankelijk leek op een
lockdown van beperkte duur, is geworden tot een wereldwijde en tot op heden persisterende dreiging. Vaccinaties
moeten de oplossing brengen, maar zijn we er dan vanaf?

we niet meer jarig zijn) hebben we dit jaar een eenmalig
aanbod van een groepslidmaatschap. Word je lid met vier
of meer personen tegelijk, dan ontvang je een korting van
25% en betaal je maar een keer inschrijfgeld voor de hele
groep samen.
Omdat het ook voor alle vrijwilligers een onzeker en
vreemd jaar was heeft het bestuur hen extra in het zonnetje gezet en twee flessen wijn aangeboden. Uit de reacties
maken we op dat dat in goede aarde is gevallen.

Ook voor onze tennisvereniging Schaarsbergen heeft Covid-19 vanaf het begin tot op heden grote gevolgen. In
eerste instantie was het voor iedereen erg moeilijk met de
nieuw ontstane situatie goed om te gaan. Binnen onze club
heeft dat helaas al in het begin geleid tot het opstappen
van onze voorzitter Charles van der Horst ten gevolge van
het anders beoordelen van de te volgen handelwijze van
het bestuur.
Aanvankelijk moest het park dicht blijven en mocht er
niet gespeeld worden. Er ontstond discussie over hoe en
wanneer de banen speelklaar zouden moeten zijn. Na
onderling overleg was dat eind april het geval. Vanaf dat
moment mocht alleen de jeugd onder strikte voorwaarden
tennissen en les krijgen. Clubhuis bleef gesloten. Langzaam
werden de maatregelen van overheidswege versoepeld en
vanaf ongeveer 1 juli konden we zelfs consumpties aan de
bar bestellen mits deze op het aangepaste terras genuttigd
zouden worden. Lang heeft deze situatie niet mogen duren
en werden de maatregelen weer aangescherpt. Uiteindelijk heeft dat in de loop van het najaar geresulteerd in wederom sluiting clubhuis en het alleen maar mogen singelen
op buitenbanen.
Na een koudeperiode in december zijn alle banen ontmanteld en op het moment dat dit blad gedrukt wordt, is de
banenploeg alweer druk bezig met de herstelwerkzaamheden.

Ook de komende maanden zullen we ons welhaast zeker
moeten aanpassen aan de overheids/KNLTB-maatregelen.
Hoe die er uit gaan zien is nu nog ongewis. Mededelingen
die verder in dit clubblad staan kunnen over een tijdje niet
correct blijken te zijn. Hou daarmee rekening!
Waarschijnlijk zullen we geregeld een ledenbrief per mail
verspreiden met het actuele nieuws. En lees ook de aanpassingen op de website.
Zo is het zo goed als zeker dat het Openingstoernooi op
28 maart niet doorgaat, de voorjaarscompetities later of in
aangepaste vorm zullen starten, de Algemene Leden Vergadering nu nog niet door ons vastgesteld kan worden en
de verlate Lustrumviering hopelijk op 19 en 20 juni plaatsvindt met een opening misschien op 23 mei.
Tot nu toe hebben een aantal van ons al kunnen profiteren
en genieten van een heerlijk voorjaarszonnetje op de banen van TVH.
Tot slot: de vier toekomstvisies met ledenpeiling zal ik in
een apart hoofdstuk bespreken.

In verband met de bijzondere situatie vorig jaar hebben we
een zomerlidmaatschap voor zeer schappelijke prijs aangeboden, dat meteen gezien kon worden als tractatie vanwege ons 40-jarig bestaan wat we verder niet konden vieren.
De respons op dit aanbod was geweldig en we hebben er
een grote groep nieuwe leden aan overgehouden! Daar
zijn we erg blij mee, en we heten hen van harte welkom
op onze club. Om dezelfde reden hebben we besloten iets
dergelijks dit jaar weer te doen. Naast een zomerlidmaatschap (dat iets minder voordelig is dan vorig jaar, omdat

En dan rest mij iedereen van harte toe te wensen dat we
allereerst gezond blijven, elkaar weer normaal kunnen ontmoeten, spreken, feest vieren en kunnen genieten van een
heerlijk potje tennis of van heroïsche wedstrijden op ons
mooie park.
Carlo Knüppe (interim voorzitter)
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Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021
Facilitair: Park en clubhuis
Ten gevolge van de onzekerheid over de coronamaatregelen was het plannen van de werkzaamheden aan de
banen in maart en april 2020 een lastige klus. Enerzijds
wilde Eddo en de banenploeg het park met alles er op en
eraan op tijd gereed hebben. Anderzijds mochten er niet
te veel mensen tegelijk op de banen bezig zijn, te meer
omdat zij bijna allemaal tot de risicogroep behoorden.
Dat gaf een tijdje pittige discussies en enige onmin, maar
we zijn er gelukkig met zijn allen goed uitgekomen. Toen
eind april de banen van de overheid weer beperkt open
konden gaan lagen deze er perfect bij en kon er nagenoeg
onmiddellijk op gespeeld worden door de jeugd.
Hoe het dit jaar zal gaan valt nog niet precies te overzien,
maar het streven is nadrukkelijk het park tiptop in orde
te hebben zo gauw we mogen tennissen; uiteraard ijs en
weder dienende.
Groot project was in mei het volledig schuren en schilderen van de buitenkant van het clubhuis. We hikten daar al
een paar jaar tegenaan, maar door de noodgedwongen
coronastilte konden we met ongeveer tien enthousiaste
vrijwilligers aan de slag. Gelukkig zat het weer goed mee
en dankzij ieders inzet elke dag was de klus met veel plezier in twee weken geklaard. Over kleuren kun je twisten,
maar het ziet er mooi uit en de reacties van de leden zijn
zeker enthousiast.
Een tweede project was de aanpak van het sanitair. Brent
Bongers op ons verzoek o.a. de vloeren van de toiletten
vernieuwd alsmede de toiletpotten en reservoirs. Tevens
heeft hij een paar douches opgeknapt en verlichting in de
kleedkamers verbeterd. Tot slot ook een paar kranen vervangen, zoals die in de keuken.
Een derde project was de aanpassing van de groenvoorziening voor het clubhuis. De verwilderde struiken belemmerden het zicht naar het clubhuis en het onderhoud
daarvan was moeizaam en frustrerend. Daarvoor in de
plaats is een gazon gekomen waardoor er een ruim uitzicht naar en van het terras is ontstaan. Tevens is de trap
naar het terras vanaf de fietsenstalling verbreed en de
oppervlakte van de fietsenstalling vergroot. Voor zover ik
kan beoordelen is iedereen enthousiast over deze verbetering.

Komend jaar staan wat kleine plannen voor het verbeteren van het groen op de rol, worden de koelkasten achter
de bar vervangen en willen we de tussendeur, tussen gang
en bar, inbraakproof laten maken. Volgend jaar zien we
verder en zullen we kijken of we mogelijk moeten (en kunnen) investeren in LED verlichting.

Kleinigheid, maar toch leuk om te noemen: we hebben
tegenwoordig een airfryer in de keuken. We hopen dat we
komend jaar kunnen genieten van de lekkere en relatief
gezonde snacks die we hiermee kunnen maken.

Carlo Knüppe, bestuurslid facilitaire zaken
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Penningmeester
Begin 2020: we bereiden ons als bestuur voor op een lustrumjaar. Ik krijg als penningmeester de dankbare taak
om in de buidel te tasten en geld te besteden aan het
opknappen van clubgebouw en park. We besluiten voor
2020 een beroep te doen op onze reserves om deze investeringen te kunnen doen.

laten gebruiken. Veel ouders zijn lid, zie het vooral ook
een beetje als klantenbinding. De categorie junioren (op
1-1-2021, 16 jaar of jonger), is nu nog niet vertegenwoordigd. Het studententarief, dat soms als overbrugging dient
tussen de junioren en de senioren, blijft aantrekkelijk geprijsd, maar is wel een stuk hoger dan we jaren hebben
aangeboden (zie voor het overzicht pagina 13).

Tijdens mijn wintersportvakantie, in Italië, verandert de
wereld: corona dient zich aan. Onze banen blijven voorlopig dicht, geen ALV en erger: geen tennis. Met gemengde verwachtingen stuur ik het verzoek tot betalen van de
contributie uit. Na een paar dagen check ik de bankrekening: nog nooit werd er zo snel massaal betaald. Geweldig! We zijn allemaal lid van TVS en we betalen de contributie. Dat tennissen komt later wel. En inderdaad: als er
weer voorzichtig gespeeld mag worden, treffen we elkaar
op de club. Helaas, de bar blijft gesloten, waardoor we
veel inkomsten mislopen. In juni besluiten we daarom een
beroep op overheidssteun te doen ter compensatie van
het omzetverlies van de bar. Twee dagen later staat het
geld op onze bankrekening.

Komend jaar voorzien we beperkte investeringen in het
clubhuis. De banenploeg geeft aan dat er toch nu echt
een nieuwe tractor moet komen. Dat is allemaal prima te
doen. We mogen als vereniging echt heel trost zijn op wat
we allemaal met vrijwilligers voor elkaar krijgen. Dit stukje
moet natuurlijk over centen gaan, maar juist als penningmeester zie ik als geen ander hoe groot de inbreng van
vele leden is. Clubhuis nieuw in de verf kost wat spulletjes
van de Nama en de Praxis en wat gevulde koeken, maar
dan ziet het er weer prima uit. Ik weet zeker dat ook de
leden die nu nog niet veel van hun vrije tijd in TVS steken, daar later ook toe bereid zijn. Mocht die tijd komen,
schroom niet het kenbaar te maken.

In juni blijkt dat er onverwacht veel mensen zich aanmelden voor de zomerchallenge en is er ook ineens weer
jeugd op de banen van TVS te vinden. Frédérique de Vries
geeft aan kinderen tennisles en dit blijkt prima te voorzien
in een behoefte. Het lustrumfeest moet worden uitgesteld en snel na de zomer moet het clubhuis alweer dicht.
Wel gaat het geplande onderhoud met de bijbehorende
kosten gewoon door als gepland. En gelukkig kunnen we
blijven tennissen en zet een behoorlijk deel van de zomerledenhun tijdelijke lidmaatschap om in een volledig lidmaatschap. We sluiten 2020 met een positief resultaat af:
ons banksaldo is gegroeid.

Ik houd er rekening mee, dat er beperkingen zullen (blijven) gelden in 2021. Mogen we blijven tennissen? Gaat
de competitie weer van start? Mogen we ons lustrum alsnog vieren? Gezondheid van ieder van ons staat natuurlijk voorop. Wat zal het fijn zijn om ergens in het voorjaar
weer eens een drankje te kunnen doen, wellicht zelf halen
en stiekem op een stoeltje nuttigen. Ik weet het: iedereen
verlangt ernaar en jullie weten dat je penningmeester de
derde ronde graag verzilverd ziet worden, al was het maar
om ook in 2021 positief te kunnen afsluiten.
Begin maart neem ik met de kascommissie, Aart Schrevel
en Ries van Dijk, het kasboek, de jaarrekening en de balans door. Na goedkeuring stel ik graag deze stukken ook
beschikbaar aan leden, die hierin geïnteresseerd zijn. Laat
het dan even weten.

We staan er begin 2021 goed voor: ik kan uitgaan van zeker 25% meer inkomsten uit de contributies dan vorig jaar.
Dit is inclusief een voorzichtige inschatting dat ook deze
zomer veel belangstelling zal zijn voor de zomerchallenge. Voor komend jaar hebben we een aantal wijzigingen
doorgevoerd in de verschillende contributes. De basiscontributie wordt met €2 verhoogd, iets minder dan de afgesproken consumentenprijsindex (2020 = 1,3 %). De contributie voor junioren en voor studenten wordt in 2021
gemoderniseerd. De afgelopen jaren werd daar niet echt
naar gekeken. De huidige bedragen zijn een stuk meer
marktconform. Nieuw is in 2021 de categorie jeugd: leden
die aan het begin van het kalenderjaar niet ouder zijn dan
12 jaar. We bieden dit lidmaatschap net boven de kostprijs
aan omdat we vorig jaar gezien hebben hoeveel plezier de
koters aan tennis(les) beleven. En wij vinden het als club
prima om de banen in de doorgaans rustige daluren te

Paul Linnartz, penningmeester.
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Secretaris
Het ledenbestand verliep, gemeten per 1 februari, als
volgt:

Als je elkaar niet gewoon kunt spreken, wordt schriftelijke communicatie belangrijker. Hoewel er weinig kon
worden getennist en bijna alle competities en toernooien uitvielen, was 2020 in secretarieel opzicht allesbehalve een rustig jaar. De Corona-maatregelen, die steeds
ingrijpender werden, troffen ook onze vereniging.
De maatregelen waren niet altijd meteen duidelijk. Terwijl wel van ons werd verwacht dat iedereen er nauwkeurig aan voldeed en op overtreding hoge boete’s
konden staan; zowel voor individuele leden als voor de
vereniging. Anderzijds wilden we natuurlijk geen beperkingen in gebruik van banen of clubhuis opleggen, als die
niet per sé noodzakelijk waren. Een en ander leidde tot
nogal wat overleg met collega-verenigingen (“hoe doen
jullie het?”), met de KNLTB en in een enkel geval met de
gemeente Arnhem.

2017:		
2018:		
2019:		
2020:		
2021:		

164
146
147
153
192

De KNLTB verzorgt analyses van ledenaanwas, verloop
en leeftijdsindeling. Op de pagina hiernaast staan daar
enkele grafische weergaven van.
Het linker blok van de drie staafdiagrammen geeft de
leeftijdsopbouw in de wijken van waaruit relatief veel
mensen bij TVS spelen; het rechterblok de leeftijdsdifferentiatie van ons ledenbestand. Opvallend is dat er
relatief veel leden zijn boven de 45 jaar. Ook zien we
(in het middelste blok) dat er relatief weinig mensen bij
Schaarsbergen lid zijn, namelijk 0,7% van de inwoners,
terwijl het landelijk gemiddelde op 3% ligt.

Het veroorzaakte ook een ongebruikelijk grote stroom
nieuwsbrieven, waarin steeds de meest actuele do’s en
don’ts in verband met Corona aan de leden werden
doorgegeven. Alles met het doel om toch zoveel mogelijk te kunnen blijven spelen, zonder nodeloos risico’s te
veroorzaken.

Het ledenverloop per leeftijdscategorie laat zien dat wij
in de periode februari 2020 - februari 2021 in totaal 52
nieuwe leden kregen, terwijl er 13 leden vertrokken. Een
mooie groei van 39 leden! Het aantal leden dat binnen 2
jaar vertrok is bovendien erg laag, slechts 3. Belangrijk is
wel dat hierbij de zomerleden die hun lidmaatschap niet
verlengden niet zijn meegeteld. De grootste stijging zat
in het aantal leden tussen de 35 en 54 jaar. De ledenaanwas zorgt dus – begrijpelijk- voor een verjonging van het
ledenbestand. Ook aardig om te vermelden is dat het
aantal leden van de KNLTB landelijk groeide, maar dat
de ledenaanwas bij onze club groter was dan bij verenigingen van vergelijkbare grootte.

Toekomstvisies
Daarnaast wilde het bestuur een vervolg geven aan de
discussie over de toekomst van de vereniging die op de
ALV van 2019 was gestart. Maar een gewone ALV was in
2020 niet mogelijk. Een ALV via het beeldscherm, waarbij dan tientallen leden zouden moeten kunnen inloggen
en eventueel het woord voeren, vond het bestuur niet
werkbaar.
Er is daarom in 2020 geen ALV gehouden. Niettemin is
de discussie over een toekomstpad voortgezet, met presentaties en sessies zoals elders in dit clubblad wordt beschreven. Ook dit was van invloed op het aantal nieuwsbrieven.

Keuze clubapp
Afgelopen jaar hebben we gewerkt met de Clubapp van
de KNLTB om banen te kunnen reserveren. Dit was verplicht in verband met corona, maar bleek voor veel mensen een uitkomst: altijd van te voren zeker weten dat je
terecht kunt is best prettig, zeker als je graag speelt op
relatief drukke tijdstippen. Anderen gaven juist aan de
app lastig te vinden, maar de meeste mensen hadden
het toch wel snel onder de knie, soms met wat hulp van
het bestuur. Vanwege de voordelen die we zien, vooral
als het gaat om duidelijkheid over de baanbezetting voor
onderhoud, toss, training, toernooien en vrij spelen,
hebben we als bestuur besloten ook komend jaar weer
met de KNLTB Clubapp te gaan werken. Deze blijkt een

Zomerchallenge en ledenbestand
Voor 2020 deed TVS een erg aantrekkelijk zomerchallenge-aanbod; een zomerlidmaatschap van 4 maanden
(juni t.m. september) voor de prijs van € 40,-. Misschien
wel mede door beperkingen bij andere sportverenigingen wisten veel mensen deze kans te benutten; in september telde TVS maar liefst 83 nieuwe zomerleden!
Zomerleden kregen bovendien het aanbod om na eind
september voor maar €30,- lid te blijven tot het eind van
2020. Van de 83 zomerleden werden er na september
25 meteen permanent lid. Later in het najaar volgden
nog meer nieuwe leden.
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Verloop ledenstanden T.V. Schaarsbergen
Ledenaantal: aantallen en percentages per 1e van de maand februari
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De labels die in de grafieken zijn weergegeven betreffen de gegevens van de vereniging (en niet van de peer).
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Club Analytics T.V. Schaarsbergen
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Tennisactiviteiten
Toernooien
Vanwege corona is het afgelopen jaar alleen het eindtoernooi van de Zomerchallenge doorgegaan en het clubtoernooi samen met TVH. Beide waren een succes. Hopelijk
kunnen dit jaar weer alle geplande toernooien worden
gespeeld, zie hiervoor de activiteitenkalender elders in dit
blad.

Voor meer informatie over onze clubtrainers zie hun persoonlijke presentatie elders in dit blad.
Met deze vier trainers denken we iedereen blij te kunnen
maken met een gepast aanbod van training. Wel hebben
ze alle vier ook verplichtingen elders. Mocht het zo zijn
dat je er met hen niet uitkomt, dan helpen we altijd verder. We hebben ondertussen ook contact met een aantal
andere trainers die je desgewenst les kunnen geven. Wil
je je aanmelden voor tennisles met welke wens dan ook,
dan kan dat bij mij (Jolanda dus).

Omdat de animo voor de toernooien een punt van zorg
blijft, hebben TVS en TV De Slenk (in Wolfheze) afgesproken om de toernooien over en weer meer bekendheid te
geven. We overwegen zelfs om een uitwisselingstoernooi,
dat het ene jaar bij TVS en het andere jaar bij TV De Slenk
wordt gespeeld, te introduceren. Vooralsnog zijn we in
ieder geval van harte welkom op hun jaarlijkse Bibbertoernooi week komende winter. TV Otterlo haakt mogelijk
ook aan bij deze samenwerking. TV Otterlo en De Slenk in
Wolfheze zijn vergelijkbare tennisclubs qua ledenaantal,
leeftijd en gemiddeld speelniveau van de leden. Waarschijnlijk staan ze daardoor voor dezelfde uitdagingen
als wij. Mogelijk kunnen we deze samen aangaan. Hierbij
denken we aan samen toernooien spelen, maar misschien
ook aan het uitwisselen van de tennistrainers, of samen
tossen. We gaan dat dit jaar verder onderzoeken. Deze
ontwikkeling hoort bij de uitwerking van de Bonsaivisie,
waarover we jullie te zijner tijd nader zullen informeren.

Baan 4 is komend jaar in principe de lesbaan voor zowel
TVS als House of Tennis, de tennisschool van TVH. Als deze
niet door TVS voor tennisles wordt gebruikt, dan heeft
HOT de mogelijkheid om baan 4 te huren. Het zal dit jaar
dus niet meer voorkomen dat er ’s avonds, op de piekmomenten, meerdere banen tegelijkertijd voor les worden
gebruikt.
In april zijn er weer thema-clinics. De kosten hiervan zijn
€ 7,50 per keer, of € 20,00 euro voor alle drie de keren.
Vooraf opgeven en betalen is gewenst. Opgeven kan via
philipsenjolanda@gmail.com. Voor de clinics geldt een
minimale deelname van 8 en een maximale deelname van
10 leden. Voor de data en de thema’s zie de activiteitenkalender elders in dit blad.

Tennisles en clinics
Afgelopen jaar hebben onze trainers Randy en Pim weer
bij ons les gegeven. Nieuweling is Frédérique de Vries
die training heeft gegeven aan kinderen in de schoolvakanties en daarna met een paar van hen is doorgegaan
op de dinsdag- en vrijdagmiddag. Zij zal dit ook komend
jaar blijven doen. Ook Randy heeft toegezegd de maandag- en donderdagavond weer voor tennisles bij TVS te
reserveren. Pim geeft de (thema) tennis clinics weer in het
weekend en is beschikbaar voor privé- en groepslessen in
de weekenden na de clinics en overdag. ‘New kid on the
block’ is Hugo Kampschreur. Al jaren lid bij ons, maar vanaf komend seizoen ook officieel conditie- en tennistrainer.

Scala app
Vorig jaar zijn er voor de eerste keer via de Scala app wedstrijden gespeeld. Dit is een (commerciële) app waarmee
onze leden gemakkelijk en laagdrempelig een mini-competitie kunnen organiseren met leden van één of meer
andere tennisverenigingen in Arnhem. Afgelopen jaar was
het een gezamenlijke actie van TVH en TVS. Zodra de afschaling van corona beperkingen het mogelijk maakt, zal
onze vereniging ook dit jaar weer gaan deelnemen. Via de
app word je gekoppeld aan een paar andere deelnemers,
(natuurlijk van vergelijkbaar niveau) met wie je zelf datum
en tijd afspreekt om de partij te spelen. De uitslag telt niet
mee voor de KNLTB ranking; de partijen zijn daarom ge-
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zellig informeel. Maar het geeft je wel de kans om eens
tegen leden van andere verenigingen te spelen! Aan het
gebruik zijn beperkte kosten verbonden. Als we de app
kunnen introduceren, zullen we onze leden daar over informeren in een nieuwsbrief.

daarom niet door met deze tossavond. Baal je ervan of
heb je ideeën hoe het beter kan, laat het ons weten!
De vrijdagavond toss was tot nu toe enkel voor competitiespelers, maar vanaf dit jaar kunnen ook leden die
(nog) geen competitie spelen, maar wel voldoende niveau hebben, aanhaken bij deze toss.

Competitie
Dit jaar hebben we twee nieuwe competitieteams en is er
een competitiegroep gestopt. Vanwege de grote belangstelling voor de vrijdagavondcompetitie heeft de KNLTB
de vorm hiervan aangepast. Deze competitiespelers spelen om de week en daarmee 4 in plaats van 8 wedstrijden
in totaal.
Sinds lange tijd wordt er dit jaar ook weer jeugdcompetitie gespeeld op TVS. Twee teams hebben zich aangemeld.
Zij doen mee met het zogenaamde Tenniskids programma
van de KNLTB. Er is een team rood met twee kinderen en
een team oranje, ook met twee kinderen. Mocht je zoon
of dochter nog aan willen sluiten, dan kan dat nog net! Zij
spelen hun wedstrijden op de zondag in april en juni.
Ter afsluiting van de verschillende competities zullen we
een afsluitingstoernooi organiseren met aansluitend een
Italiaans buffet. Alle competitiedeelnemers van TVS en
TVH zijn dan van harte welkom (uiteraard is dit wel afhankelijk van wat tegen die tijd is toegestaan). Meer informatie over de competitie vind je op pagina 16 en 17.

Eind 2019 overwogen de leiders van de zaterdagochtend
toss al om te stoppen met deze toss vanwege te weinig
animo. Medio afgelopen jaar hebben ze dat ook daadwerkelijk gedaan. We willen Harry, Marijke en Elsbeth
hartelijk danken voor hun jarenlange inzet als toss leiders. Ook de maandagochtend toss en de woensdagochtend toss zijn het afgelopen jaar te weinig bezocht. De
leiders van deze tossen hebben daarom eveneens besloten om ermee te stoppen. Ook Ans, Hans, Ria, en Maria:
hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet.
Zie voor het toss overzicht in 2021 de activiteitenkalender op pagina 13.
Het is wel jammer dat het aantal tossmomenten op deze
manier wat terugloopt. Het is toch wel één van de leuke
kenmerken van TVS dat je zo vaak makkelijk kunt aanhaken bij anderen door met een toss mee te doen. Zeker
voor nieuwe leden is het een mooie manier om er echt
bij te gaan horen. Als je ideeën hebt voor een nieuwe
toss of als je een verloren gegane toss nieuw leven in
wilt blazen, dan horen we dat graag van je!

Laddercompetitie
Onze ladder staat best wel stevig. Nu al een paar jaar. Het
afgelopen jaar zijn ook sterke vrouwen mee gaan spelen.
Ook dit jaar kun je weer meedoen aan de laddercompetitie. De spelregels zijn iets aangepast. Je wordt weer ad
random ingedeeld, maar nieuw is de volgende regel: iedereen mag ieder ander uitdagen! Dus het doet er niet
meer toe hoeveel plaatsen hoger die ander staat. Méér
dan drie? No problem. Gewoon afspreken op de baan op
welke manier of bij hoeveel games vaststaat wie de partij
heeft gewonnen en dan direct naar de top! Als je (weer)
zin hebt, geef je dan voor 1 april op bij Pieter-Jan Stallen,
tel. 06-53840819.

Tot ziens, bij onze activiteiten!
Jolanda Philipsen, Tenniszaken

Toss
Afgelopen jaar zijn er twee toss momenten bijgekomen;
de zondagochtend toss (niveau 8/9) en de donderdagavond toss (niveau 6 en 7/8 met les). De zondagochtend
toss werd regelmatig bezocht, hiervoor is zelfs kinderopvang geregeld en hiermee gaan we door. Afgelopen jaar
werd deze toss door Jolanda geleid. Dit jaar gaat ze dat
samen met Gert van Reeuwijk doen.
De donderdagavond toss was bedoeld voor de (zeer) gevorderde tennissers van TVS en TVH. Deze was redelijk
succesvol, maar er leek vooral animo te zijn onder leden
van TVH en wat minder bij leden van TVS. De groep vanaf niveau 6 bleek hoe dan ook klein. Voorlopig gaan we
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Ledenwerving en samenwerking Hoogkamp
Ledenwerving
Het afgelopen jaar stond voor wat betreft ledenwerving
vooral in het teken van het bijzondere zomerlidmaatschap waar geweldig veel mensen op af kwamen. Natuurlijk kwam dat voor een groot deel door corona en het
feit dat tennis een van de weinige sporten was die je nog
mocht doen. Een andere factor was zeker ook het feit dat
de bewoners van de nieuwbouw achter ons park massaal
lid werden en de aantrekkelijke prijs: slechts 40 euro voor
vier maanden, op te vatten als traktatie van een jarige
club. Toch durven we ook wel voorzichtig te stellen dat
onze eigen inspanningen ook wat hebben opgeleverd:
zorgen voor een goed aanbod, nieuwe leden hartelijk
welkom heten en goed informeren en natuurlijk leuke
dingen organiseren, zoals clinics, een zomerchallenge
eindtoernooi en kinderopvang op de zondagochtend.
Iets anders nieuws afgelopen jaar was ons aanbod voor
kinderen. Frédérique de Vries begon met kinderlessen
tijdens de schoolvakanties, maar intussen zijn er ook
een paar vaste jeugdleden, die komend jaar zelfs competitie gaan spelen. We zien deze nieuwe jeugd als een
mooi pril zaadje, dat ondanks behoorlijk wat scepsis
over jeugdaanwas de laatste jaren, toch nog wel eens
aardig uit zou kunnen groeien. Al is het maar omdat er
een aantal nieuwbouwprojecten in Schaarsbergen wordt
gerealiseerd, maar ook simpelweg vanwege demografie:
Schaarsbergen blijft niet eeuwig vergrijzen. Op een gegeven moment worden huizen ook weer verkocht aan jongere mensen met kinderen en daar kunnen we als TVS
van profiteren.
Voor de komende jaren zullen we flink moeten blijven
inzetten op ledenwerving. Dat is inherent aan de keuze
voor de toekomstvisie Bonsai (zie hierover meer verderop
in dit blad). Die visie zegt feitelijk dat we op eigen kracht
verder willen gaan. Om een mooie, florissante bonsaiboom te kunnen zijn, kunnen we niet op onze lauweren
rusten, anders zijn we in no-time een kwijnende bonsai
en dat is zeker niet de bedoeling! We gaan dus door waar
we mee bezig zijn en willen zelfs een tandje bijzetten. Dat
betekent dat we doorgaan met een mooi aanbod in de
zomer en dat we dit jaar ook eens kijken wat er gebeurt
als we een groepslidmaatschap aanbieden, waarbij geldt
dat bij aanmelding van vier personen of meer tegelijkertijd, de groep 25% korting onvangt. Daarnaast hebben
we een mooi uitgebreid trainingsaanbod, ook voor jeugd
en voor mensen die graag conditietraining met tennistraining combineren (zie voor meer info pagina 18 en
19). Nieuw komend jaar is de inzet op bedrijfstennis. Zie
voor meer info de pagina hiernaast. Ook op de rol staat
een beter contact met de campings en bungalowparken
in de buurt. Verder blijft promo en communicatie een
speerpunt. Dit is iets waar we als bestuur wel wat hulp

bij kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om het up-to-date
houden van de website, het maken en verspreiden van
flyers en posters en om eens te onderzoeken wat we met
sociale media zouden kunnen doen. Wil je hiermee helpen, dan horen we dat heel graag!
Samenwerking Hoogkamp
De samenwerking met de Hoogkamp ging afgelopen jaar
wat anders dan anders. We gebruikten de KNLTB clubapp
waarbij het voor Hoogkampers niet mogelijk was om bij
ons banen te reserveren. Wel kwamen ze op de bonnefooi
of speelden ze samen met iemand van onze vereniging.
Met de app van TVH (de Clubapp van All-united) was het
wel mogelijk om leden van buitenaf banen te laten reseveren, mits apart in het systeem toegevoegd. Hier hebben veel leden van TVS dankbaar gebruik van gemaakt,
zeker toen in het najaar de hal sloot en in december ook
ons park. Ik denk dat er nog nooit zoveel leden van TVS
blij waren met onze samenwerking. Dus Hoogkamp, bij
deze: bedankt!
Hoewel de meeste toernooien niet doorgingen, konden
we afgelopen jaar gelukkig wel weer het clubtoernooi
samen organiseren en spelen op beide parken. Dit was
wederom een succes, ondanks de beperkingen vanwege corona. Ook hebben we een deel van het jaar kunnen tossen samen op de donderdagavond en huurde de
House of Tennis, de tennisschool van TVH, weer enkele
banen bij ons voor training.
Voor komend jaar is de grote vraag hoe we verder gaan
met de samenwerking met de Hoogkamp. De keus voor
de toekomstvisie Bonsai betekent waarschijnlijk dat we
de samenwerking niet zullen gaan uitbreiden, maar zeker
ook niet dat we alle samenwerking willen stoppen. We
kunnen ons goed voorstellen dat we in ieder geval toernooien samen blijven organiseren en dat de mogelijkheid
voor gemengde competitieteams blijft bestaan. Wel kan
het zijn dat we op de een of andere manier vrij spelen
aan banden leggen, zodat onze groeiende vereniging voldoende ruimte kan blijven bieden aan eigen leden.
We gaan dit jaar in ieder geval verder met de (vernieuwde) KNLTB clubapp, waarbij het wel mogelijk moet zijn
voor Hoogkampers om bij ons een baan te reserveren.
Ook zal HoT weer banen bij ons kunnen huren voor training, hoewel iets beperkter dan vorig jaar. De bedoeling
is de komende maanden te gaan nadenken over wat
Bonsai betekent voor de samenwerking en dan meteen
ook de drukte in april, mei en juni mee te kunnen nemen
in onze gedachten hierover. Afhankelijk van wat hier uit
komt, gelden er wellicht na de zomer andere regels m.b.t.
vrij spelen door Hoogkampers. We moeten er rekening
mee houden dat dit ook andersom kan betekenen dat
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we minder gebruik kunnen maken van de banen bij TVH
met name in de wintermaanden. Uiteraard zullen we alle
zaken met betrekking tot de samenwerking ook met het
bestuur van TVH bespreken.
Zowel voor ledenwervingsacties als voor toekomstige
plannen met betrekking tot de samenwerking met de
Hoogkamp geldt: heb je ideeën, zorgen of wil je helpen,
laat het weten!
Annnemieke Molster (bestuurslid ledenwerving en samenwerking Hoogkamp)

Corona-proof informatiemiddag voor niewe leden

De broers Kampschreur in actie op TVH

Bedrijfstennis
Zodra de coronaregels het dubbelspel weer mogelijk maken, willen we bedrijfstennis bij een aantal grote bedrijven in Arnhem onder de aandacht gaan brengen.
Bedrijfstennis is bedoeld voor 24 tot 30 medewerkers van
eenzelfde organisatie die het leuk vinden om een middag,
bijvoorbeeld van 16.00 tot 19.00 uur, met elkaar te tennissen. Tussentijds is er gelegenheid voor een hapje en een
drankje. Na afloop kan er desgewenst worden gedineerd
op ons terras, of bij het pannenkoekenhuis.
De gezondheid van de medewerker krijgt de laatste tijd
veel extra aandacht van werkgevers en overheid. Vanaf
dit jaar is er zelfs subsidie op maatregelen op het gebied
van duurzame inzetbaarheid. Bedrijfstennis kan een aanvulling zijn op het vingerende beleid hierover, of een eerste aanzet zijn daartoe. Voor TVS is het een kans om onszelf te promoten en nieuwe leden te werven.

Naast het benaderen van grote bedrijven willen we ook
bedrijfsgroepen, denk aan uitzendbureaus, gaan benaderen. Wil je als bureau meedoen, dan meld je je met een
eigen team van 4 spelers aan. Is men doordeweeks bezig
om commercieel de beste te zijn, tijdens bedrijfstennis
wordt duidelijk welk bureau sportief gezien de beste prestatie neerzet.
Denk je dat bedrijfstennis ook iets is voor jouw organisatie, neem dan contact op met Jolanda. Je mag haar ook
de naam en het mailadres van de verantwoordelijke manager binnen jouw organisatie doorgeven, zodat wij contact met hem of haar kunnen opnemen.
Vind je het leuk op tijdens zo’n event achter de bar te
staan, of andere hand en spandiensten te verrichten, dan
horen we dat ook graag.
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Kinderopvang op TVS
Afgelopen jaar zijn we gestart met kinderopvang op zondagochtend tijdens de clinics en aansluitend ook tijdens
de nieuwe zondagochtendtoss. Om de week staat het duo
Anne en Demi of Lot en Pleun klaar om de kinderen een
leuke, actieve ochtend te bezorgen terwijl hun ouders op
de baan staan. De kinderopvang is van 10:00 tot 11:30 uur
en kost 2,50 euro per kind per uur. Het is bedoeld voor
kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud. Wil je ook lekker tennissen terwijl je kinderen het leuk hebben, laat dat dan
even weten aan Jolanda of Annemieke. Hieronder stellen
de dames zich voor, dan krijg je een indruk van wie er op
je kind past :)
Hoi, ik ben Anne, ik zit in het derde jaar van tweetalig
VWO, en ben 14 jaar oud. Scouting en hardlopen zijn mijn
twee hobby’s. Demi en ik hebben ook samen al een tijdje
opgepast, en doordat we elkaar al zeven jaar kennen van
scouting gaat dat erg goed. Ik heb erg veel jongere neefjes en nichtjes waar ik regelmatig op mag passen en ik
vind het dan ook erg leuk om met kinderen om te gaan.
De laatste tijd heb ik ook veel op andere kinderen uit de
buurt gepast. Anderen beschrijven mij als behulpzaam,
enthousiast, verantwoordelijk en actief.
Hallo ik ben Demi, en ik zit in 3e jaar van VWO en ben 14
jaar. Turnen en scouting zijn mijn 2 hobby’s. Ik zit samen
met Anne op scouting en ken haar al 7 jaar. Turnen doe ik
ook al een lange tijd. Ik geef al 2 jaar turnles aan kinderen
van 4-6 jaar en soms ook ouder. Daardoor heb ik al wat ervaring met kinderen en ben ik er ook achter gekomen dat
ik oppassen ook leuk vind. Ik pas nu ook sinds een tijdje
op en vind het leuk om te doen. Andere mensen beschrijven mij als actief, vrolijk, verantwoordelijk.
Hoi, ik ben Peun, ik ben 14 jaar oud en zit in 2 vwo. Mijn
hobby’s zijn dansen (dat doe ik al acht jaar) en gezellig
met vrienden afspreken. Ik ken Lot al sinds dat we twee
waren en daarom kunnen we goed samenwerken/ samen
dingen doen. Ik heb veel jonge familie waar ik wel eens op
mag passen. Ik vind het dus ook heel leuk om met kinderen iets te doen. Anderen beschrijven me als behulpzaam,
verantwoordelijk en enthousiast.
Hoi, ik ben Lot, ik ben 14 jaar oud en zit in 2 vwo. Mijn hobby’s zijn tekenen, dansen en afspreken met mijn vrienden.
Ik ken Pleun al sinds mijn tweede. Ik vind het leuk om op
te passen en pas ook regelmatig op mijn buurmeisjes. Ik
zou mezelf beschrijven als aardig en behulpzaam.
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Contributie 2021
Lid vanaf

senior

student

junior

jeugd

15 maart

180

90

45

25

1 mei

170

84

42

22,50

1 juni

70

35

21

1 juli

56

28

19,50

1 augustus

48

24

18

1 september

40

20

15

1 oktober

20

10

10

20

10

10

Inschrijfgeld (eenmalig)

30

Acties in 2021
competitielid
(alleen voor leden
TVH)

40

zomerlidmaatschap: onbeperkt tennissen in juni, juli en
augustus voor 55 euro
groepslidmaatschap (>4 mensen in een keer): 25% korting
en een maal inschrijfkosten
Gelrepashouders krijgen 25% korting, ook op het inschrijfgeld

Bakkerij
Reijnen

Wat is wat?
Senior = Op 1 januari 2021 17 jaar of ouder
Student = Iedereen die aantoont een (deel)opleiding te
volgen
Junior = Op 1 januari 2021, 16 jaar of jonger

Wij hebben verse koffie &
lekker gebak (to go)!
Ook verkopen wij heerlijke broden
en broodjes die dagelijks vers
worden gemaakt

Jeugd = Op 1 januri 2021, 12 jaar of jonger

Wij bevinden ons aan de
Kempcrbergerweg 159
6816 RP Arnhem
Tel. 026 - 442 64 32
info@bakkerijreijnen.nl
www.bakkerijreijnen.nl
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Activiteitenkalender
Activiteit

Planning

Organisatie

Grote schoonmaak

26 maart

Ria Weise

Openingstoernooi en open dag

Zondag 28 maart of zondag 4 april

Bestuur

Competitietrainingsweek

Maandag 29 maart t/m zondag april

Jolanda Philipsen

Battle toernooi

Maandag 5 april

Jolanda Philipsen en vacature

Themaclinics
10.00 - 11.30 uur

“Zondag 11 april opslag
Zondag 18 april spin
Zondag 25 april slice”

Jolanda Philipsen

Voorjaarscompetitie

April - juni

Brent Bongersen teamcaptains

Vut competitie

April - juni

Jan van Dijk

Tenniskids

April - juni

Vacature jeugdcommissie

(Kinder)vakantietennis

Zaterdag 1 mei t/m zondag 9 mei

Frédérique de Vries

Zomeravondcompetitie		

Mei en juni

Brent Bongers en teamcaptains

Bedrijfstennis

Donderdag 6 mei en woensdag 9 juni

Jolanda Philipsen

Pinkstertoernooi

Zaterdag 22 mei

Ite en Conny van Til

Afsluitingstoernooi voorjaarscompetitie

Vrijdag 11 juni

Jolanda Philipsen en vacature

Zomerlidmaatschap

15 juni - 15 augustus

Annemieke Molster en Jolanda
Philipsen

Zomerchallenge clinics
10.00 -11.30 uur

Zondag:
20 juni, 27 juni, 4 juli, 11 juli en 18 juli

Jolanda Philipsen

Jubileumweekend

Zaterdag 19 en zondag 20 juni

Feestcommissie

Afsluitingstoernooi zomeravondcompetitie Woensdag 30 juni

Jolanda Philipsen en vacature

Dames finale Wimbledon kijken

Zaterdag 10 juli

Jolanda Philipsen

Clubtoernooi samen met TVH

Zomer (nadere info volgt)

Jenny en Ria

(Kinder)Vakantietennis

10 juli - 5 september

Frédérique de Vries

14

Activiteitenkalender vervolg
Zomerchallenge toernooi

Zondag 15 augustus

Jolanda Philipsen en vacature

Najaarscompetitie

September en oktober

Brent Bongers en teamcaptains

Herendag

Zondag 5 september

Jip en Willem

Damesdag

Zondag 19 september

Monique

Herfsttoernooi

Zondag 31 oktober

Ria en Jetty

(Kinder)vakantietennis

25 oktober t/m 29 oktober

Frédérique

Midwintertoernooi

januari 2022

Pieter Jan en vacature

Toss

Dinsdagavond vanaf 19.30 u. voor niveau
8 en hoger

Jan van Dijk/Willem Boorsma/Monique Schip

Vrijdagavond vanaf 19.30 u. voor niveau 7
en hoger

Stefan van Hezewijk

Zondagochtend vanaf 9.30 u. voor niveau
8 en 9

Gert van Reeuwijk en Jolanda Philipsen

Dinsdagavondtennis voor- en najaar Hoogkamp (DAT)

Dinsdagavond 19:30 tot 21:00 uur vanaf
half april

Activiteitencommissie TVH (hiervoor
moet je je vooraf opgeven)

Zondagochtendtennis Hoogkamp (ZOT)

Zondagochtend tussen 9:00 en 12:00 uur
vanaf 1 november doorlopend tot eind
maart.

ActiviteitencommissieTVH (hiervoor
moet je je vooraf opgeven)

Opmerkingen bij de activiteitenkalender:

•
•
•
•
•

De genoemde activiteiten van de Hoogkamp (in helderblauw) staan open voor seniorleden van TVS en worden gespeeld op de banen van TVH.
Voor elk toernooi of activiteit ontvangt u een mail met het programma en het opgaveadres.
Doorgaan van de activiteiten is afhankelijk van weersomstandigheden, bespeelbaarheid & beschikbaarheid
van de banen en voldoende deelnemers & vrijwilligers. En tegenwoordig ook afhankelijk van wat mag in
verband met corona....
Eventuele wijzigingen in deze kalender worden aan u bekend gemaakt via nieuwsbrief, mail en/of website.
Gebruik van vrije banen tijdens activiteiten in overleg met de leiding ter plaatse.
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WEEK
SPEELDAG
ZONDAG

16
1

25-apr

17
2

2-mei

18
3

9-mei

19
4

20
5

SPEELDAGEN
21
6

16-mei 23-mei 30-mei

Groene competitie

22
7

6-jun

23
8

24

9-mei

16-mei 24-mei* 30-mei

Junioren
(11 t/mcompetitie
14 jaar & 13 t/m 17 jaar)
Rode en Oranje
WEEK
VRIJDAG
(overdag)
SPEELDAG
ZATERDAG
ZONDAG
ZONDAG

17
16
1

1-mei
25-apr
2-mei

18
17
7-mei
2

8-mei
2-mei
9-mei

Groene competitie
Regulier
WEEK
17
18
WEEK
17
18
ZONDAG
2-mei
9-mei
MAANDAG
3-mei
DINSDAG
Junioren
(11 t/m 14 jaar & 134-mei
t/m 17
WOENSDAG
5-mei
DONDERDAG
6-mei
WEEK
17
18
VRIJDAG
7-mei
VRIJDAG (overdag)
(overdag)
7-mei
Vrijdagavond
HD+DD
ZATERDAG
Vrijdagavond
ZONDAGGD

ZATERDAG

ZONDAG
Regulier

WEEK
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG (overdag)
Vrijdagavond GD

ZATERDAG
ZONDAG

12-jun
6-jun
13-jun

SPEELDAGEN

17

18

19

1-mei
2-mei

23
22
11-jun
7

19
20
21SPEELDAGEN
22
23
19
20
21
22
23
16-mei
24-mei*
30-mei
6-jun
13-jun

8-mei
7-mei
9-mei
8-mei
9-mei

7-mei
8-mei
9-mei

22
21
4-jun
6

15-mei
22-mei 29-mei
5-jun
9-mei 16-mei
23-mei 30-mei
16-mei 24-mei* 30-mei 6-jun

1-mei
2-mei
1-mei
2-mei

Vrijdagavond HD+DD

13-jun

SPEELDAGEN

19
20
21
18
19
20
14-mei
21-mei
28-mei
3
4
5

10-mei
11-mei
jaar)
12-mei
13-mei
19
14-mei
14-mei
14-mei
15-mei
16-mei
15-mei
16-mei

3-mei
4-mei
5-mei
6-mei
7-mei

6-jun

10-mei
11-mei
12-mei
13-mei
14-mei
14-mei

17-mei
18-mei
19-mei
20-mei
20
21-mei
21-mei
22-mei
21-mei
24-mei*
22-mei
24-mei*

24-mei 31-mei 7-jun
25-mei 1-jun
8-jun
26-mei
2-jun
9-jun
SPEELDAGEN
27-mei
3-jun
10-jun
21
22
23
28-mei
28-mei 4-jun
4-jun 11-jun
11-jun
28-mei
29-mei 5-jun 11-jun
12-jun
30-mei 4-jun
6-jun 13-jun
29-mei 5-jun 12-jun
30-mei 6-jun 13-jun

17-mei
18-mei
19-mei
20-mei
21-mei

21

22

24-mei 31-mei
25-mei 1-jun
26-mei 2-jun
27-mei 3-jun
28-mei 4-jun
28-mei
21-mei
4-jun
15-mei 22-mei 29-mei 5-jun
16-mei 24-mei* 30-mei 6-jun

23

7-jun
8-jun
9-jun
10-jun
11-jun
11-jun
12-jun
13-jun

26

27

26
25

27
26

24

20-jun

24
23
18-jun
8

25
24

24
24

25
25

26
26

27
27

25

26

27

24

9-jul

19-jun
20-jun
19-jun
20-jun

14-jun
15-jun
16-jun
17-jun
24
18-jun
18-jun
18-jun

24

14-jun
15-jun
16-jun
17-jun
18-jun
18-jun

24

19-jun
20-jun
20-jun

13-jun

* 24-mei valt op een
maandag (= 2e Pinksterdag)
SPEELDAGEN

20

24

INHAALDAGEN

20-jun

SPEELDAGEN

2-mei

26

13-jun

HERZIENE
DATA
KNLTB
VOORJAAR
WEEK
17
18
19 COMPETITIE
20
21
22
23
24 2021
25
ZONDAG

25

25-jun

25

2-jul

26

27

INHAALDAGEN
25

27-jun

26

4-jul

INHAALDAGEN
25

25-jun
26-jun
27-jun

26

2-jul
3-jul
4-jul

INHAALDAGEN

INHAALDAGEN
24
25
26
24
25
26
20-jun
27-jun
4-jul
21-jun 28-jun
22-jun 29-jun
23-jun 30-jun
INHAALDAGEN
24-jun
1-jul
25
26
25-jun
2-jul
25-jun
2-jul
26-jun
3-jul
27-jun
4-jul
26-jun
3-jul
27-jun
4-jul
INHAALDAGEN

24
25
26
Feestdagen
in 202128-jun
21-jun

Hemelvaart:
13 mei29-jun
22-jun
Pinksteren:
23 en 24
mei
23-jun
30-jun

25-jun

2-jul

9-jul
19-jun
20-jun

24-jun
25-jun

1-jul
2-jul

26-jun
27-jun

3-jul
4-jul

27

27

9-jul

27
27

5-jul
6-jul
7-jul
8-jul
27
9-jul
9-jul

27

5-jul
6-jul
7-jul
8-jul
9-jul

* 24-mei valt op een maandag (= 2e Pinksterdag)

Feestdagen in 2021

Hemelvaart: 13 mei
Pinksteren: 23 en 24 mei

Toch nog tossen en naderhand een drankje op het corona proof
terras.

Een van de sessies over de toekomstvisies in het clubhuis met
de presentatie op film

Corona proof terras: zo doe je dat!

Ook in de kou in het najaar werd er nog lekker buiten gespeeld!
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Voorjaarscompetitie 2021
Dames Dubbel Dinsdag Ochtend 3e klasse
Jetty Altena-Wesseloo
Carla Sluiter-Willems
Ria Weise-Beekman
Monique van Schip
Sietske Annema

Het is nu nog spannend of en hoe de voorjaarscompetitie door zal gaan. De competitie is voorlopig opgeschoven
naar mei (zie het aangepaste datumschema op de linkerpagina). We hopen uiteraard dat tegen die tijd de corona
maatregelen dermate versoepeld zijn dat we inderdaad
competitie kunnen spelen, liefst ook nog met een drankje
op het terras! Uiterlijk 1 maand voor de start van de competitie neemt de KNLTB een besluit over de daadwerkelijke start van de competitie. Mocht een start begin mei
door de dan geldende maatregelen toch nog niet mogelijk
zijn, dan is er nog een week uitloop naar start in de 2e
week van mei of wordt mogelijk gekozen voor een aangepaste vorm van competitie met bijvoorbeeld minder
speeldagen. Het is nog onduidelijk wat het verschuiven
van de voorjaarscompetitie betekent voor het al of niet
doorgaan van de zomeravondcompetitie.

Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond 4e klasse
Jolanda Philipsen
Wilma de Neeff-Wisselink
Annemarie Rasing
Sjoukje de Vries-Dijkstra
Dames Dubbel 35+ Vrijdag Avond 3e klasse
Leny Brouwer
Jenny Brouwer
Tamara Linnartz
Saskia Jansen
Henriette Giesbers

In principe doen er komend seizoen zes seniorenteams
mee en twee Tenniskids teams. De teamindeling staat
hiernaast.

Gemengd Dubbel 17+ Vrijdag Avond 3e klasse
Paul Dijkhuizen
Willem Kampschreur
Marijke Mulder
Marjolein Snater
Marcel Spanier

Denk je nu: hee, dat had ik eigenlijk ook wel gewild? Of
denk je dat je zoon of dochter het leuk vindt alsnog aan te
sluiten, laat het ons dan weten! In principe zijn de teams
rond, maar er zijn altijd wel invallers nodig. Bij de tenniskids kunnen zeker nog kinderen aansluiten.

Gemengd 17+ Zaterdag 3e klasse
Robbert de Koning
Brent Bongers
Eefke van Zeggeren
Karin den Haan
Esther Tanck
Han Jansen

En mocht je een heel nieuw team willen maken of zin
hebben om in het najaar mee te gaan doen, laat het ons
dan ook weten. Lukt het niet direct een team compleet
te krijgen? Geen nood. We helpen je verder en zoeken er
mensen bij, bij ons of bij TVH.

3e/4e klasse - SCHAARSBERGEN 2
Annemieke Molster
Natasja Kapitein-Boekema
Arthur Neher
Alexander Van den Hout
Marije Weijers
Tenniskids Rood (zondagochtend)
Lars de Boer
Dominic van Zuijlen
Tenniskids oranje (zondagochtend)
Mink Franssen
Max Leuvenink

Misschien nog even goed trainen en soepel worden voor je
weer aan de competitie begint :)
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Tennisles
Ben je net begonnen met tennissen en wil je de grondbeginselen van het spel onder de knie krijgen? Heb je al wat
meer ervaring en wil je je verbeteren? Of ga je voor het
maximale en hoort daarbij voor jou een pittige wekelijkse training op techniek, conditie en mindset? Voor iedereen heeft TVS een passend aanbod, ook voor kinderen en
jeugd.
Hieronder stellen onze clubtrainers zich kort aan je voor.
Iedere trainer heeft zijn eigen achtergrond, specialisme
en lesmomenten. Zo kun je zelf beoordelen welke trainer
het beste bij jouw wensen past. De lessen beginnen in
april, maar het is ook mogelijk om gedurende het seizoen
te starten. Maatwerk is wat TVS wil leveren. Heb je je keuze gemaakt, dan kun je je opgeven bij Jolanda Philipsen.
Dit kan door een mail te sturen naar tenniszaken@tennisverenigingschaarsbergen.nl. Heb je vragen over de tennislessen, of wil je iets dat niet in ons aanbod voorkomt,
schroom niet en neem contact met ons op. We denken
graag met je mee (Jolanda: 06-41793533).

Kamer. Pim tennist al sinds zijn tiende jaar en is al sinds
zijn 17e B-speler (tegenwoordig niveau 3). Heel wat jaren
verder speelt hij nog steeds op dat niveau en doet nog
graag mee aan toernooien. Pim staat garant voor kwalitatieve lessen voor langere termijn. Pim verzorgt bij TVS
de weekendtennislessen en eventueel ook lessen overdag
door de week. Je kunt je aanmelden voor privéles en voor
groepslessen. Pim verzorgt bij ons ook de clinics. Een clinic
bestaat uit 8 tot 10 deelnemers die tegelijkertijd 1 uur les
krijgen op 2 banen. Clinics worden meestal gegeven op
een weekenddag in een reeks van vijf weken.

Pim Brand
Pim heeft zijn eigen tennisschool, Brand tennis. Hij is gediplomeerd tennistrainer met veel ervaring. Hij geeft al
jarenlang les bij ons en is ook clubtrainer bij de Groene

Let op: als lid van TVS krijg je altijd 10% korting!
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Randy van den Brink
Randy heeft zijn eigentennisschool, Tennis Academy van
den Brink. Ook Randy heeft al jaren zijn lesbevoegdheid
en verzorgt ook de lessen bij Teskwik in Ede. Hij tenniste
jarenlang met de top van Nederland, maar moest helaas
door blessures minder gaan tennissen. Maar de liefde
voor tennis en sport is altijd gebleven. Hij kenmerkt zich
door: betrokkenheid, gedrevenheid, enthousiasme, klantgerichtheid, flexibiliteit en zijn liefde voor de tennissport.
Randy verzorgt bij TVS de avondlessen. Voor dit jaar zijn
deze op maandag- en donderdagavond. De groepen kunnen variëren van 1 tot 4 deelnemers.
Hugo Kampschreur
Ik ben Hugo Kampschreur, zanger, personal trainer, sportmasseur en fanatiek tennisser. Schaarsbergen is waar ik
als klein kind mijn eerste ballen over het net heb geslagen
en waar ik nog steeds met heel veel plezier tennis en lesgeef. Conditietennistraining met aandacht voor de mind,
dat is wat mijn lessen bijzonder maken. Ik ondersteun bij
het verbeteren van de techniek, maar bovenal leer ik je
om met zo min mogelijk onnodige spanning te spelen en
help ik je met het verbeteren van je conditie. Op de zondagen trainen we in groepsverband waarbij we beginnen
met een uitgebreid conditietrainingsprogramma waarna
we ergens in het midden van de les overgaan op tennisles
waarbij het accent ligt op de techniek, maar ook op de
ademhaling. Desgewenst bied ik deze bijzondere training
ook aan op individuele basis, of in kleinere groepjes (2 à 4
personen) en/of op andere dagen.
Frédérique de Vries
Ik ben Frédérique de Vries, 18 jaar oud en ik woon in Arnhem. Ik studeer International Development Management
bij Van Hall Larenstein in Velp en zit nu in mijn eerste jaar.
Ik ben begonnen met tennissen toen ik vier jaar was. Toen
ik ouder werd ging ik steeds meer trainen en wedstrijden
spelen. Ik heb tot aan mijn 16e veel jeugdranglijst toernooien gespeeld en meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen en internationale toernooien. Ik speelde
al die jaren in de top 30 van Nederland. Op dit moment
train ik iets minder, maar nog steeds heel fanatiek en met
veel plezier (speelsterke 3). Sinds een aantal jaar speel ik
competitie bij TV Beekhuizen. Nadat ik geslaagd was voor
mijn Havo diploma, heb ik een tussenjaar genomen. In dit
tussenjaar heb ik de opleiding tot tennislerares gevolgd
bij het CIOS in Arnhem en heb ik hiervoor de KNLTB licentie gehaald. Vanaf de zomer van 2020 ben ik begonnen
met lesgeven op het gezellige en prachtige tennispark van
TV Schaarsbergen waar ik zelf al een aantal jaren lid ben
en waar ik erg graag kom. Ik verzorg hier de lessen voor de
jeugd. Ik vind het super leuk om kinderen enthousiast te
maken voor deze sport.
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Vier toekomstvisies
Zoals jullie allemaal wel weten was het tot vorig voorjaar
onduidelijk hoe wij als club verder zouden moeten gaan.
Het grote probleem was het langzaam teruglopende ledental en de relatief hoge leeftijd van onze leden. Tijdens
de ALV van 2019 presenteerden we al vier toekomstvisies,
die we beloofden om alle vier nader uit te werken en te
presenteren op de volgende ALV, namelijk die van het
voorjaar van 2020. Toen die ALV niet door kon gaan vanwege corona, hebben we als bestuur besloten de visies
op een andere manier aan de leden voor te leggen. Eerste stap was het maken van een presentatie die in kleine
groepjes in het clubhuis bekeken kon worden in aanwezigheid van minimaal een bestuurslid, zodat ook vragen konden worden beantwoord en er ruimte was voor discussie.
Tweede stap was ons verzoek aan de leden om digitaal
een voorkeursstem uit te brengen volgens een systematiek die ik nu niet meer zal toelichten omdat dat te lang
wordt. Iedereen zal het zich vast nog kunnen herinneren.
Onze stoutste verwachtingen werden overtroffen, want
maar liefst 109 leden lieten hun voorkeur weten. De uitslag was (zoals bekend): Bonsai 444 punten, Groen 221
punten, Tennis-Padel 161 punten en Grote club 132 punten.
Misschien is het aardig om een paar overzichten te geven
over de keuzevorming. Allereerst een overzicht hoe vaak
elke visie een bepaald puntental behaalde (zie de tabel
hieronder). Als ik 7, 8 en 9 punten als een enthousiaste
voorkeur beschouw kom ik voor Bonsai op 28, voor Groen
op zes, voor Padel op drie en voor Grote club op zeven
personen. Als ik 0, 1 en 2 punten als geen voorkeur beschouw kom ik voor Bonsai op 38, voor Groen op 68, voor
Padel op 76 en voor Grote club op 88 personen.
Pnt

Bonsai

Groen

Tennis-Padel

Grote club

9

24

5

3

7

8

2

1

0

0

7

2

0

0

0

6

7

2

5

3

5

10

10

4

2

4

13

11

5

3

3

13

12

16

6

2

5

11

7

4

1

5

4

4

6

0

28

53

65

78

Totaal

444

221

161

132

De criteria voor een combinatiekeuze zijn lastig te bepalen en hangen wellicht af van persoonlijke voorkeur. De
keuze van 6-3-0-0 (in willekeurige volgorde) en 5-4-0-0 en
4-4-1-0 heb ik als een keuze voor een combi opgevat. Keuzes voor drie visies of zelfs vier vind ik teveel versnipperd
en heb ik niet meegeteld als combiwens, wel uiteraard bij
de puntentelling.
Er blijven dan de volgende combinaties over met daarachter hoe vaak ze gescoord zijn:
Bonsai en Groen
17 keer
Bonsai en Padel
3 keer
Bonsai en Grote club 3 keer
Groen en Padel
5 keer
Padel en Grote club
1 keer
Hoe vaak was een bepaalde visie het hoogste voor iemand (bijv. je kunt 0-0-0-9 kiezen voor Grote club, maar
ook 2-3-0-4)? Daar kwam uit:
Bonsai		
51 personen
Groen		
22 personen
Padel		
16 personen
Grote club
14 personen
Totaal
103 personen (6 mensen hadden 3-3-3-0
gekozen)
Ook is de leeftijd interessant bij de keuzebepaling:
Leeftijd

0-29

30-49

50-59

60-69

70+

Bonsai

0

6

10

21

11

Groen

0

5

2

4

11

Tennis-pa- 2
del

6

4

4

1

Grote club 2

5

3

4

2

Totaal

22

19

33

25

4

Ieder mag uiteraard over deze cijfers het zijne of hare denken, maar wij denken dat de beslissing om voor Bonsai te
kiezen met overtuiging gerechtvaardigd is. Wij zijn jullie
allen nog steeds veel dank verschuldigd voor het mailen
van jullie voorkeur en wij voelen ons sterk gesteund om
de weg van Bonsai in te slaan.
Carlo Knüppe, interim-voorzitter
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Op naar een fantastische bonsai boom!
Het mooie van een gekozen toekomstvisie is dat we nu
echt een duidelijk doel hebben om met z’n allen naartoe
te werken. Om jullie geheugen even op te frissen en voor
de nieuwe leden zetten we nog even op een rij waar visie
Bonsai voor staat:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kleine club met ± 250 leden (bij Bonsai+ iets groter)
Prachtige ligging, goede banen
Veel betrokken leden die zich ook actief inzetten
Geen kliekjesclub – iedereen kan altijd meedoen
Ruim voldoende banen – je kunt altijd tennissen
Veel tossmomenten en gezelligheidtoernooien
Training en competitie (van niveau 9 t/m 5)
Gezelligheid op de baan en aan de bar

Daar hoort ook bij:
Clinics, waaronder Tennisfit
Jaarlijks open toernooi voor 55+
Naast tennis ook andere activiteiten zoals Wimbledon
kijken
• Hoger niveau toss open voor andere clubs
• Clubhuis met gemoedelijke sfeer, lage prijzen en vrijwilligers achter de bar
• Park en clubhuis op orde
• Samenwerking TVH met toernooien en competitie

•
•
•

Om hier te komen moeten we in ieder geval het volgende
doen:
• Ledenwerving doorzetten op huidig (hoog) niveau
• Park en clubhuis goed op orde houden
• Activiteiten blijven organiseren en vernieuwen
• Zorgen voor goede trainingsmogelijkheden
• Iedereen is vrijwilliger
Als we er nog een tandje bij willen doen (nog iets meer leden, alles nog iets beter geregeld en aantrekkelijker), dan
kunnen we inzetten op de volgende extra’s:
• Sparen voor grotere investeringen, bijvoorbeeld voor
winterbanen en speelgelegenheid voor kinderen
• Zomertennis/ vakantietennis/bedrijfstennis organiseren (dit zijn we al van plan te gaan doen)
• Clubhuis vaker open (alle avonden + in het weekend
overdag)
Komend seizoen gaan we aan slag met de uitwerking van
de visie. Hierbij willen we nog even wijzen op het puntje
‘iedereen is vrijwilliger’. Dat is echt iets wat bij deze visie
hoort. De leden samen maken de vereniging. We horen
daarom graag jullie ideeën en hopen ook op jou een beroep te kunnen doen. Kijk bijvoorbeeld eens even op pagina 14 en 25. Daar staat een aantal vacatures, waaronder de
commissie uitwerking Bonsai. Meld je aan als je samen met
ons wil knippen aan ons mooie boompje!
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Leer de leden kennen
Na een bijzonder reisverhaal in 2019 en een gezinsinterview vorig jaar gaan we in dit nummer verder met de
rubriek ‘leer de leden kennen’. Maar liefst drie stukjes
deze keer: kort lid, lang lid, tussenin lid, maakt niet uit.
Iedereen met een eigen verhaal.
Tennissende kunstenaar
Pieter Jan Stallen, ons lid dat al jaren dapper onze ladder overeind houdt, is daarnaast ook beeldend bezig,
al een dertigtal jaren. Hij schildert, maakte bijzondere
lampen (www.stallen-lamp-art.nl) maar vooral kunst
voor de publieke ruimte boeit hem. Van één project
kunnen zeker Arnhemmers goed weet hebben: De Arnhemse Meisjes. Een beeld dat in twee vrouwen de stad
Arnhem symboliseert, doorsneden door de rivier. Een
zwangere vrouw, waarmee Pieter Jan aan de modebiënnale-2009 met zijn focus op SHAPE, wilde laten zien
dat vorm toch echt nooit zonder inhoud kan. Zijn meisjes hebben eerst gereisd over een dwarsdoorsnede van
de stad. Bewoners precies op die lijn (dwars door ook
de werkkamer van de burgemeester) gaven het na een
week aan elkaar door. De reis werd in beeld gebracht
door foto-studenten van ArtEZ. Zo werd ‘De emotie van
een Stad’ zichtbaar. Met een expositie in Musis werd
de reis afgesloten. Google maar eens: ARNHEMMERS-

OPEENLIJN . Daarna is het werk kris-kras langs Arnhemmers gaan reizen. Inmiddels al meer dan 11 jaar!
De laatste twee jaar is hij vooral druk met Fyftjin en
Fierder. Een heel ander project, het schetsontwerp zie
je rechtsonder. Het gaat over historie én toekomst van
de Elfstedentocht, nadrukkelijk allebei. Om het geweldige verleden – de 15 tochten uit de vorige eeuw – te
verbeelden, heeft Pieter Jan gekozen voor menshoge
silhouetten in stoer cortenstaal: 1 schaatser en 14 toeschouwers. Het silhouet van de schaatser wordt dat
van W.A. van Buren, onze toenmalige kroonprins die
de tocht in 1986 uitreed. Het verlangen, de toekomst
wordt verbeeld door het silhouet van een meisje dat
op de schouders van haar vader in de verte kijkt. Het
kunstwerk, zegt hij, moet er de komende winter staan,
halverwege de route, langs de trekvaart in Tjerkwerd.
Dan is het precies 25 jaar na de laatst verreden tocht.
De dorpelingen zijn enthousiast. Alle vergunningen zijn
binnen: Waterstaat, Waterschap en Gemeente. “En
W.A. van Buren weet er ook al van”, knipoogt Pieter
Jan veelbetekenend. “Maar nu eerst het geld bij elkaar
zien te krijgen. Voor gulle gevers en TVS leden hebben
we in elk geval mooie tegenprestaties bedacht”. Dat
klopt. Dus doe mee! Kijk en doneer op www.fyftjin.nl !!

22

Vier dolle dames
Waarschijnlijk omdat wij altijd met een grote glimlach
rondlopen als we op de tennisbaan staan, heeft de redactie ons gevraagd een stukje te schrijven voor het clubblad.
Met veel plezier voldoen wij graag aan dit verzoek.
Wij zijn Daphne Goedhart, Marije Wolkenfelt, Jolanda van
Heel en Femke van Spaendonck, lid van TV Schaarsbergen
sinds september 2018. Wat ons in eerste instantie samen
heeft gebracht, was de wens een sport te beoefenen waar
je plezier aan beleeft. Dat plezier is noodzakelijk als je, zoals wij, niet supersportief bent. Die zoektocht is voor ons
begonnen bij Upward, waar wij elkaar hebben ontmoet
bij beginnershockey in 2015. Onze kinderen hockeyeden
daar en dus was het een voor de hand liggende keuze om
ook te gaan hockeyen.
Op het hockeyveld bleken we alle vier eenzelfde beleving
van het spelletje te hebben. We waren niet de fanatiekste, niet de slechtste maar ook zeker niet de beste van
de groep. En jazeker, we hadden plezier maar na verloop
van tijd eigenlijk meer met elkaar dan met de sport. We
hebben het hockeyen een paar jaar volgehouden, maar
op een gegeven moment waren we toch een beetje uitgekeken op de trainingen. Het beginnersniveau zijn we nooit
ontstegen.

en de ligging van de club nog meer weten te waarderen.
Het tennissen en de vaste contactmomenten met elkaar
zijn voor ons een belangrijke houvast geweest gedurende
het afgelopen jaar. Tennis was immers een van de weinige
activiteiten die we mochten ondernemen en het was een
zeer welkome afwisseling op het thuiswerken. Even weg
van de laptop en van thuis en lekker een uurtje tennissen
buiten op de baan, die wij gereserveerd hadden via de
afhangapp (heel handig!). En voor en na het uurtje tennis werd er regelmatig even stoom af geblazen en gekletst
maar ook veel gelachen.
Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we nog wat terughoudend zijn geweest om mee te doen met de tos of andere activiteiten op de club. We waren tot nu toe in ieder
geval van mening dat we nog niet goed genoeg zijn om
andere leden met ons tenniscapaciteiten lastig te vallen.
Maar wellicht gaan we binnenkort toch de uitdaging aan,
want we hebben begrepen dat het juist erg leuk is.
Nog even en dan is het lente en gaan de banen weer
open! We kijken er enorm naar uit!

En omdat we inmiddels hadden vastgesteld dat wij alle
vier graag een sport wilden beoefenen waar wij ook plezier aan beleefden, zijn we gevieren op zoek gegaan naar
een andere sport.
Tennis lag natuurlijk voor de hand en meerdere factoren brachten ons uiteindelijk naar TV Schaarsbergen. Zo
woonde Daphne toen net aan de Kemperbergerweg en
leek het haar leuk in de buurt te gaan tennissen. En laten we de ligging van TV Schaarsbergen niet vergeten.
Maar de doorslaggevende factor voor de keuze voor TV
Schaarsbergen waren wel de goede reclamepraatjes van
Annemieke Molster. Ze maakte reclame voor herfst/wintertennisles en zij bezit over aardig wat overtuigingskracht
en aanstekelijk enthousiasme. Dus voor we het goed en
wel zelf in de gaten hadden, stonden we met geleende
tennisrackets onze eerste ballen in het net of over het hek
te slaan. We werden eigenlijk direct gegrepen door het
tennisvirus. Wat een ongelooflijk leuke sport! Zelfs als je
het (nog) niet kan en alles nog moet leren, kun je er zoveel
plezier aan beleven. En zelfs het leerproces is met tennis
leuk; als iets dankzij de goede instructies van tennisleraar
Randy wel lukt, is dat een bonus!
En eigenlijk is het op TV Schaarsbergen dubbel genieten
want de ligging van de banen is natuurlijk prachtig! Zeker
het afgelopen jaar met Corona hebben we het tennissen
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Jacques Hendriks 90 jaar!
Op 7 februari van dit jaar werd Jacques 90 jaar oud. Daarmee is hij nu ongetwijfeld het oudste lid van onze tennisclub en dat hoopt hij nog een tijdje te blijven. Immers,
hoewel hij al een poosje niet meer tennist, is hij absoluut
niet van plan zijn lidmaatschap op te zeggen. ”Ik heb in
de afgelopen jaren zo veel plezier gehad in deze club dat
ik besloten heb altijd lid van TVS te blijven.”
Die uitspraak is typerend voor hem. Want als Jacques iemand iets beloofd heeft, komt hij die belofte altijd na.
Dat is na al die jaren wel gebleken. Kortom, je kunt op
hem rekenen. Onder alle omstandigheden. Daardoor is
hij van onschatbare waarde voor onze tennisvereniging
geweest.
Het begon allemaal in de jaren tachtig toen zijn beide
kinderen lid van de club werden. Vanaf die tijd ging Jacques zich intensief bemoeien met de jeugd van de club.
Voor de huidige leden is dat wellicht verrassend maar
TVS had in die jaren heel wat jeugdleden. Met veel humor en enthousiasme heeft hij er voor gezorgd dat al die
jonge mensen goed leerden tennissen en daar lol aan
beleefden. Sommigen zijn nog altijd lid. Als je Jacques
daar naar vraagt, kent hij ze nog allemaal. Hij is dan ook
jarenlang met al die jeugdige spelers opgetrokken.
In de jaren die volgden was hij ook heel veel op onze
gravelbanen te vinden en als er iets moest gebeuren
bij competities, toernooien of festiviteiten was hij bijna altijd van de partij. Jarenlang was hij aanwezig op de
maandag- en woensdagmorgen om samen met mij de
toss te leiden. Daarbij zorgde hij er ook nog eens voor
dat het koffieapparaat goed schoongemaakt werd. Dat
was heel bijzonder want bijna niemand anders wist goed
raad met dat ding. En zo profiteerden alle tossers van
zijn goede zorgen.
Het wordt tijd hem eens in het zonnetje te zetten. Dat
doen we nu met veel plezier.
Onze vereniging staat bekend om zijn grote aantal vrijwilligers. Jacques was er bij uitstek een van. Altijd bereid
en in staat iets voor de club te doen. Nooit te beroerd
om de handen uit de mouwen te steken.
Dus, Jacques : BEDANKT voor alles wat je hebt gedaan in
al die jaren. We hopen je nog heel dikwijls op ons park
aan te treffen. Kom nog eens gezellig op de koffie. Iemand anders zorgt dan wel voor het apparaat. Het ga je
goed!
								
J.T.
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Wie doet wat?
Commissies
Park
Groundsman
Coördinatie groen
Coördinatie clubhuis

Eddo Neuteboom (06 51825545)
Harry Geerdink en Carlo Knüppe
Carlo Knüppe

Kantine
Kantine: bardienst en sleutelbeheer
Kantine: inkoop drank
Kantine: etenswaren en overig
Kantine: jaarlijkse schoonmaak

Wilma de Neeff
Kris Snelder en Carlo Knüppe
Marijke Mulder en Willem Kampschreur
Ria Weise

Administratief
Ledenadministratie
Redactie clubblad
Webmaster

Francis Groenwold (reserve: Loes Zwart)
Annemieke Molster
Stefan van Hezewijk

Overig
Sponsor commissie
Commissie uitwerking Bonsai

Vacatures
Vacatures

Tennis
Tossleiding dinsdagavond (niveau 7 à 8)
Tossleiding vrijdagavond (niveau 6 à 7)
Tossleiding zondagochtend (8 à 9)

Jan van Dijk, Monique v Schip, Willem Boorsma
Stefan van Hezewijk
Jolanda Philipsen en Gert van Reeuwijk

Competitie
VUT competitie
Pinkster-en vriendentoernooi
Clubtoernooi (i.s.m. TVH)
Herendag
Damesdag
SchaarsbergenCup/aflsuiting competitie
Herfsttoernooi/slottoernooi
Midwintertoernooi (i.s.m. TVH)

Brent Bongers
Jan van Dijk
Conny en Ite van Til
Jenny Brouwer en Ria Weise (i.s.m. TVH)
Jip Peper en Willem Rosier
Monique van het Schip
Stefan van Hezewijk plus vacature
Jetty Altena en Ria Weise
Pieter-Jan Stallen plus vacature (i.s.m. TVH)

Training			

Jolanda Philipsen
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Sleuteldienst
Week

Datum

Wie

13

29/3 – 4/4

Pim

14

5/4 - 11/4

Pim

15

12/4 - 18/4

Wil

16

19/4 - 25/4

Ria

17

26/4 - 2/5

Ans

18

3/5 - 9/5

19

10/5 – 16/5

Willem

20

17/5 – 23/5

Pim

21

24/5 - 30/5

Wil

22

31/5 - 6/6

Ria

23

7/6 - 13/6

Ans

24

14/6 - 20/6

Pim

25

21/6 - 27/6

Willem

26

28/6 - 4/7

Monique

27

5/7 - 11/7

Wil

28

12/7 – 18/7

Ria

29

19/7 – 25/7

Ans

30

26/7 – 1/8

Monique

31

2/8 – 8/8

Pim

32

9/8 – 15/8

Wil

33

16/8 – 22/8

Ria

34

23/8 – 29/8

Willem

35

30/8 – 5/9

Ans

36

6/9 – 12/9

37

13/9 – 19/9

Pim

38

20/9 – 26/9

Wil

39

27/9 – 3/10

Ria

40

4/10 – 10/10

Ans

41

11/10 – 17/10

Monique

42

18/10 – 24/10

Pim

Monique

Willem Boorsma, Bakenbergseweg 292, tel.: 06-51348207
Ans van den Eijnden, Sylvalaan 11, tel: 3519659
Ria Weise, Kemperbergerweg 613, tel: 3511400
Pim de Neeff, Kemperbergerweg 87, tel: 3703151/0610283816 (Wilma)
Wil Hengeveld, Everwijnlaan 4, tel: 4424462
Monique van Schip, Bloylantweg 10, tel: 0610122886

Monique
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