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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Het bestuur van de Tennisclub Holten roept alle leden op tot het bijwonen van de ALV in het 
clubhuis aan de Valkenweg. 
 

Woensdag 10 februari 2016, aanvang 20.00 uur 
 
 
1. Opening 
 
2. Notulen ALV 17 februari 2015 
 

3. Verenigingsjaarverslag met deelverslagen en resultaten beleidsplan 2015 
 
4. Rekening en verantwoording 2015 
 Toelichting van de penningmeester 
 Verslag financiële controlecommissie 2015 
 Benoeming financiële controlecommissie 2016 
 

5. Aftreden bestuursleden en leden faciliterende commissies 
 
PAUZE 
 
6. Beleidsplan 2016-2018 
 Organisatiestructuur 
 Werkplan 2016 m.b.t. onze strategische doelstellingen 'tennis spelen, leren en 

binden'  

 Regels en roosters vrijwilligers taken 
 
7. Begroting 2016 
 Contributie 
 
8. Door leden tijdig en schriftelijk ingebrachte voorstellen 
  

 
9. Huldiging 40-jarige jubilarissen 

 Jan Hut 
 Elly Hut 
 Renée Klijnsma  
 Sonja de Roos 
 Wim Tuller 

 Anneke Wissink 
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 
 
 

 
Besluitvorming: in artikel 16, lid 3 van de Statuten staat dat de vergadering alleen geldige 
besluiten kan nemen indien minimaal 10% van de seniorleden aanwezig is. Is dit niet het 
geval, dan wordt de vergadering gesloten. Na 10 minuten wordt vervolgens  een nieuwe 
vergadering gehouden met dezelfde agenda.  Deze vergadering kan dan geldige besluiten 
nemen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.  
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TOELICHTING OP DE AGENDA ALV, 10 FEBRUARI 2016 
 
AGENDAPUNT 2: notulen ALV 17 februari 2015 
 
1.Opening 

Er zijn 32 leden aanwezig, voldoende om te starten. 
 
De voorzitter verwelkomt de leden, de ereleden Renee Klijnsma, Arie Westerik en de 
jubilarissen: Gerard Damink, Albert Groot en Ineke Jongman. 
 
Het bestuur heeft afmeldingen ontvangen van de volgende leden: Aad Bogers, Wies Bergsma, 
Wil van Geel, Corrie de Groot, Wim Husslage, Ineke en Han Kempers, Patrick Klunder, Marieke 

Nijland, Gerrie Poppe, Ton Steenhuis, Yvonne en Rik Wielaard,  
 
Er zijn geen schriftelijk ingebrachte stukken van leden, daarmee vervalt agendapunt 7. 
 
2.Notulen ALV 4 februari 2014 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de secretaris. 
 

3.Verenigingsjaarverslag met deelverslagen en resultaten beleidsplan 2014  
Verenigingsjaarverslag 
Na de vorige ALV heeft op initiatief van een aantal leden een gesprek plaatsgevonden met het 
bestuur over de werkwijze en het beleid van 2013.  
 
N.a.v. dit gesprek heeft toenmalig voorzitter Erik van Ginkel besloten zijn functies -hij was ook 
voorzitter Jeugdcommissie- per direct neer te leggen.  
Voor ALV was Margerethe Kurz, vz Parkcommissie, gestopt met haar bestuurstaken.  

 
Er bleven nog vier van de zeven bestuursleden over. Uiteraard heeft dit invloed gehad op het 
handelen van het bestuur. Een deel is opgevangen door Jeanny van Gemert die de rol van 
voorzitter Parkcommissie voor haar rekening nam. Jeanet Nijland heeft het afgelopen jaar een 
dubbelrol vervuld: wnd. Voorzitter en secretaris. We zijn hen beiden daar dankbaar voor. 
De Jeugdcommissie heeft het niet makkelijk gehad zonder voorzitter.  
 

Al met al was het voor bestuur en commissieleden een bovengemiddeld intensief jaar. 
Er is keihard gewerkt om de vereniging aantrekkelijk te houden voor leden, sponsors, vrienden 
en geïnteresseerden.  
 
In het voorjaar van 2014 heeft de Parkcommissie samen met vrijwilligers voor een prachtig 
nieuw aangezicht van het clubhuis en het groen gezorgd.  
 

Na het succesvolle 2012, zette in 2013 een ledendaling in. Het aantal leden is in 2014 verder 
afgenomen. Daarmee wijken we niet af van de landelijke trend, maar dat heeft ons wel doen 
besluiten om naast ledenwerving ons vooral ook te richten op ledenbehoud. 
 
In 2014 heeft ook de in 2013 ingezette dalende lijn van deelnemende leden (zowel jeugd als 
senior) aan activiteiten zich verder doorgezet. Activiteiten kregen een andere vorm vanwege te 
weinig aanmeldingen. De gezelligheid was er niet minder om. 

 
Genoeg stof tot denken. Het bestuur is dan ook gedreven aan de slag gegaan om een nieuwe 
invulling van het beleid op te stellen.  
M.b.v. enquête onder alle leden werd in kaart gebracht wat de leden aan vrijwilligerstaken 
willen en kunnen doen. Het bestuur heeft zich verdiept in het ontwikkelen van een nieuwe 
organisatiestructuur.  
 
De organisatie van de activiteiten zal meer gedragen moeten gaan worden door alle leden.  

Hier komen we straks op terug. 
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Helaas is op 8 november op 63 jarige leeftijd Annie Meerman overleden. Meer dan 10 jaar 
heeft Annie met veel inzet en altijd goed gemutst ons clubhuis schoon gemaakt.  
 
Jeanny geeft aan dat naast al degenen die in het verslag genoemd worden Jan Mulderij een 
grote en pittige taak heeft aan het ophangen van Winddoeken en reclameborden. Hij wordt 

daarbij ondersteund door Henk Smit, Abel Wortelboer en Engelbert Paalman. Een dankbaar 
applaus valt hun ten deel. 
Het onderzoek naar de haalbaarheid van zonnepanelen is afgerond. Conclusie te duur en te 
weinig opbrengst. Op dit ogenblik dus niet haalbaar. 
Op 16 februari heeft Jurgen Pleizier van de gemeente laten weten, dat de aanbesteding van de 
nieuwe kunstgrasmatten van baan 1 en 2  rond is. Hiermee wordt de wens van werkgroep en 
bestuur gehonoreerd. Ook heeft B&W in een brief aan het bestuur bevestigd dat de gelden 

voor de vervanging van de banen 3, 4 en 5 voor 2018 worden gereserveerd. Verder is de 
poging van Ronald en Jeanny om een nieuw hekwerk om alle banen gerealiseerd te krijgen 
geslaagd De gemeente levert gaaswerk met een dikte van 3,1 mm zoals we nu ook hebben. 
Beter is in verband met winddoeken en borden gaaswerk van 3,6 mm te nemen. Dat kost de 
club dan € 2.600. Het bestuur neemt hierover binnenkort een beslissing. 
In verband met een mogelijke privatisering in de toekomst is de laatste optie wellicht 
verstandig. 

Jan Schermerhorn vraagt of iets bekend is over de termijn van privatisering. Het antwoord is 
dat op het ogenblik gesproken wordt over de privatisering van het onderhoud. Op de Koerbelt 
in Rijssen gebeurt dat als proef. Verder is er niets bekend. 
Arie Westerik stelt voor dat het bestuur Patrick Klunder, die deel uitmaakt van de Sportraad 
Rijssen-Holten  vraagt om informatie. Goed advies. 
De parkcommissie vindt het erg jammer dat ‘jonkie’ Ronald vanwege tijdgebrek stopt met het 
commissiewerk. Zijn creatieve en deskundige inbreng zal gemist worden.  
 

Kristina licht het verslag van de PR commissie toe en merkt trots op dat dit jaar dankzij Marnix 
iedere maand een Nieuwsbrief is verschenen. Verder werkt het sponsorbeleid goed en 
webmaster Kaj zorgt ervoor dat de website actueel is. De homepage wordt veel bezocht, maar 
de andere pagina’s veel minder aldus Kristina. Zij kan inzien wat, hoe vaak wordt bezocht.   
We krijgen steeds meer volgers op Twitter en Facebook dankzij Max Julian. Een goede 
ontwikkeling. Ook heeft Max Julian op een goede manier de contacten met de pers verzorgd 
De PR commissie heeft afscheid genomen van Joke en Linda. Het werk van Joke wordt 

overgenomen door de penningmeester en dat van Linda door Kristina en Max Julian. 
Er zijn geen vragen.  
 
Xander merkt bij het verslag van de WRC op dat er bij verschillende toernooien door te weinig 
deelname gekozen is voor de toss-vorm. Dat was jammer, maar het deed niet af aan de 
gezelligheid. De WRC is blij met de nieuwe opzet waarbij meer leden betrokken zullen worden 
bij de activiteiten. 

Het onderdeel fitness uit het beleidsplan is geschrapt. We gaan nu voor fit worden door tennis. 
Op de vraag van Ria Bogers wat die fitness inhield wordt door iemand verwezen naar de 
ochtendgym van Olga Commandeur.  
 
Zoals al aangegeven heeft de jeugdcommissie dit jaar zonder voorzitter gefungeerd. Het 
verslag is door de leden gelezen. Er zijn geen vragen over. 
 

4.Beleid 2015  
Nieuwe organisatiestructuur 
Het bestuur kreeg het afgelopen jaren te maken met een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen: individualisering, consumentengedrag, lastig mensen voor langere tijd te 
binden. Hierdoor is het niet gelukt de vacatures in het bestuur te vullen. Dit heeft ertoe geleid 
dat we nog eens kritisch naar onze organisatiestructuur hebben gekeken. We hebben een plan 
ontwikkelt en getoetst bij de KNLTB. Het bleek dat er nog geen vereniging is die ook werkt met 
een projectstructuur. De KNLTB attendeerde ons op een filmpje over het verenigingsleven dat 

we graag met u willen delen.  
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Filmpje kijken. 
 
Als TCH willen we een actieve tennisvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat geldt 
zowel voor de senioren en junioren. We willen de voldoening laten ervaren van een bruisende 
vereniging die midden in de Holtense samenleving staat.  

Om dit mogelijk te maken is een goede mix van volwassenen en jeugdleden nodig. Wij streven 
naar 300 - 310 leden. Daarnaast en vanzelfsprekend willen wij een goed georganiseerde, 
financieel gezonde vereniging zijn. Met prachtig gelegen en goed onderhouden tennisbanen en 
met een aantrekkelijk clubhuis met goede voorzieningen.  
Na twee jaar gewerkt te hebben met het huidige beleidsplan, is het tijd om daar waar nodig, 
een aanpassing te maken. 
 

Wij leggen de ALV het aangepaste beleidsplan voor met als kern de nieuwe 
organisatiestructuur.   
 
Kristina geeft een toelichting op de totstandkoming van de structuur en het organogram.  
Voor dit jaar zijn er geen wijzigingen in het bestuur, maar we werken naar een kleiner bestuur 
van drie leden toe: voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er tweetal 
faciliterende commissies: Park- en PR-commissie en drie faciliterende rollen: 

ledenadministratie, TennisKids Functionaris en VCL. Rechtstreeks onder het bestuur hangen de 
projectgroepen die de activiteiten uitvoeren. Alle projecten zijn ondergebracht bij een 
projectleider. Elke projectgroep kan terugvallen op een bestuurslid. De structuur is een pilot 
die we dit jaar willen toepassen. Uiteraard wordt deze geevalueerd en als het werkt worden de 
Statuten aangepast.  
 
Renee merkt terecht op dat TennisKids Functionaris en de VCL nog ontbreken in het schema. 
Dit passen we nog aan.  

Arie Westerik: Goed dat de plannen in een eerder stadium met een groep leden is bepraat. Het 
plan is realistisch met een goede visie op de toekomst. Hij is positief en adviseert de 
vergadering met het plan in te stemmen. 
Vraag Anton Beuwer: zit er een laag tussen projectgroepen en bestuur? Nee iedere 
projectgroep kan terugvallen op een bestuurslid. Er wordt een verdeling gemaakt en aan het 
eind van het jaar wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. 
Jan Schermerhorn merkt op dat het beslissend is hoe het bestuur acteert. Op grond van 

afgelopen jaar is hij positief. 
 
De ALV gaat akkoord met de wijzigingen in het beleidsplan met als onderdeel daarvan de 
veranderende bestuursstructuur.  
 
Werkplan 2015 m.bt. onze strategische doelstellingen ‘tennis spelen, leren en binden’ 
Aukje licht het plan toe. 

Er zijn geen vragen en de ALV gaat akkoord met het werkplan 2015. 
 
Regels en roosters vrijwilligerstaken 
Jeanny geeft een toelichting en merkt op dat het heel fijn is, dat zo veel leden afgebakende 
taken willen doen, maar dat er voor het functioneren van de vereniging ook mensen nodig zijn, 
die wat meer willen doen.  
Er zijn geen vragen. 

De ALV gaat akkoord met de regels en roosters vrijwilligerstaken. 
 
Aftreden bestuurs- en commissieleden en benoemen commissieleden 
De volgende posities in het bestuur zijn aftredend:  
Secretaris  Jeanet Nijland  
Jeugdcommissaris Vacature  
De secretaris stopt met haar dubbelfunctie en neemt het voorzitterschap voor het lopende jaar 
2015 over. 
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In de nieuwe structuur vervallen de functies van Jeugd- en Wedstrijd-Recreatie commissaris. 
De werkzaamheden worden omgezet naar een projectstructuur.  
Dat betekent dus dat we afscheid nemen van Xander Rijpstra als voorzitter WRC-commissie. 
Hij is drie jaar voorzitter geweest. De voorzitter overhandigt hem een cadeau. 
 

Voor het bestuurs-jaar 2015 stellen we het volgende bestuur voor:  
 
Bestuur 
Voorzitter  Jeanet Nijland 
Secretaris  Vacature 
Penningmeester Aukje Roele 
Parkcommissaris Jeanny van Gemert 

PR- commissaris Kristina Odenhamn 
 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde bestuursleden.  
 
De aftredende commissieleden:  
Jeugdcommissie: Esther Klein Swormink (4jr), Marieke Thiele ( 5 jr), Rob Zwinselman (1 jr). 
Parkcommissie: Ronald Krabbenbos (2 jr). 

PR commissie: Joke Arts (5 jr), Linda Brandes (5 jr). 
WRC: Annabeth Hartmann (2 jr), Annemarie van Klaveren (10 jr), Leon Scholten (2 jr).  
 
De voorzitter dankt hen voor hun inzet. De aftredende bestuur- en commissieleden hebben 
allen een bos bloemen ontvangen op hun huisadres.  
 
Als commissieleden stelt het bestuur voor: 
 

Parkcommissie  
Jeanny van Gemert, Truus Mulder, Engelbert Paalman, Abel Wortelboer. 
 
PR-commissie  
Kristina Odenhamn, Jeanny van Gemert, Kaj Morel, Max Julian Nab, Marnix Schippers. 
 
Facilitair 

Ledenadministratie - Renee Klijnsma  
Tenniskids functionaris  - Gerrie Poppe a.i. - vacature 
VCL - senioren - Linda Tuitert 
 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde commissieleden/facilitairders. 
 
PAUZE 

 
5.Rekening en verantwoording 2014 
De kascommissie (vertegenwoordiging leden) heeft dit jaar twee keer een controle uitgevoerd 
op de cijfers. De kascommissie bestond dit jaar uit Patrick Klunder, Ina van Lindenberg.  
Conclusie: de penningmeester werkt zeer nauwgezet en heeft de administratie keurig op orde. 
Er zijn geen onvolkomenheden aangetroffen. De balans en de resultaatrekening geven een 
getrouw beeld van de bezittingen en de schulden van de tennisclub. Het op de balans 

gepresenteerde saldo liquide middelen komt overeen met de saldo’s op de verschillende 
bankrekeningen. 
Adviezen: 
 Er wordt een fors bedrag besteed aan schoonmaak. Wettelijk is toegestaan om 
maximaal € 1.500 per jaar te vergoeden met een maximum van € 4,50 per uur. Er is geen 
overeenkomst afgesloten met een vrijwilliger. De commissie adviseert het bestuur te 
onderzoeken welk risico de vereniging loopt en welke acties noodzakelijk zijn om aan de 
wettige eisen te voldoen. 

 Het saldo liquide middelen is voldoende om op korte termijn aan de verplichtingen te 
voldoen. Er is echter geen ruimte voor onvoorziene noodzakelijke uitgaven. Een  
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meerjarenbegroting (3-5 jr) ontbreekt waardoor niet te zien is of er op termijn een probleem 
ontstaat. De KCC adviseert het bestuur een meerjarenbegroting op te stellen. 
 De penningmeester vraagt de KCC naar haar mening inzake contributieverhoging. Na 
onderzoek komt de commissie tot de conclusie dat verhoging onvermijdbaar is. De vaste 
kosten nemen steeds verder toe en het aantal leden daalt. In de exploitatie zit weinig of geen 

franje waardoor het wegstrepen van uitgaven weinig soelaas zal bieden. 
Door het bestuur wordt toegevoegd, dat komend jaar aan de schoonmaak max € 1500 wordt 
uitgegeven. Op proef worden de overige uren door vrijwilligers ingevuld. 
Arie Westerik merkt op dat er nooit een meerjarenbegroting is geweest. Hij vraagt zich af of 
dat wel nodig is. 
De vergadering keurt de adviezen aan het bestuur goed. 
Het bestuur neemt de adviezen mee. 

 
De ALV verleent decharge aan de penningmeester. 
 
Benoeming financiële controlecommissie 2015 
Voor de controlecommissie 2015 stelt het bestuur de volgende leden voor: Patrick Klunder (2e 
jaar). John Kloosterman stond reserve. Via de vrijwilligerslijst heeft Nisander Brands zijn 
diensten aangeboden. Met laatstgenoemden zal afgestemd worden wie die jaar zitting neemt 

in de commissie en wie als reserve fungeert.  
 
De ALV gaat akkoord met de benoeming van deze leden.  
 
6.Begroting 2015 – ter instemming 
Aukje licht de begroting toe. 
Vragen/opm: 
Frans Kuster: wanneer komt er glasvezel? In het buitengebied wordt daar al aan gewerkt. 

Aukje gaat navragen. 
Jan Mulderij: hoe zit het met de kosten van de combinatiefunctionaris? Waarom legt de club er 
dit jaar zo veel bij? Zou budgetneutraal zijn. Antw. Dit jaar was het budgetneutraal, er waren 
nog kosten van 2013. De subsidie van de gemeente is per uur € 16. De club legt er geld bij op 
de uren aan de basisscholen. Doordat we minder dan € 16 per uur subsidie geven aan lessen 
voor leden (jeugd en actie) verrekenen we dat. Als er weinig les genomen wordt, valt er 
minder te verrekenen en wordt het saldo negatief. Ook in 2015 streven we naar 

budgetneutraal.   
Renee Klijnsma: behalve de baanhuur wordt ieder jaar ook de bijdrage aan de KNLTB hoger. 
Jan Schermerhorn: Dit jaar is de contributieverhoging goed onderbouwd. 
 
De ALV gaat akkoord met de begroting en de daarin opgenomen contributieverhoging van  
€ 5 voor juniorleden en € 10 voor seniorleden.  
 

7.Door leden tijdig en schriftelijk ingebrachte voorstellen 
Vervalt – geen punten.  
 
8.Huldiging 40-jarige jubilarissen 
We hebben dit jaar drie jubilarissen. De voorzitter vraagt Albert Groot, Gerard Damink en 
Ineke Jongman naar voren te komen. 
 

Zij roemt de jubilarissen om hun actieve tennisbeleving. Zij nemen allen nog actief deel aan 
wedstrijden. Daarnaast zijn Ineke en Gerard zeer actief geweest in het verenigingsleven.  
 
Ineke heeft acht jaar in een commissie gezeten: waarvan een jaar in de clubhuiscommissie en 
7 jaar in de recreatiecommissie. 
 
Gerard spant de kroon met 18 jaar, waarvan: vier jaar wedstrijdcommissie, 10 jaar materiaal- 
en clubhuiscommissie, vier jaar als notulist bij bestuursvergaderingen. Daarnaast heeft hij 

kleur gegeven aan de vereniging. Hij heeft namelijk de verf van het clubhuis goed kunnen 
inkopen. 
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Alle jubilarissen krijgen een ‘gouden’herinneringsspeld van de voorzitter.  
 
9.Rondvraag 
Kaj Morel: wil voorstellen de bestuursleden op kosten van de club op een etentje te trakteren. 
Er is door dit bestuur enorm veel werk verzet.  

De ALV gaat akkoord met zijn voorstel. 
 
10.Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezige leden. Zij geeft nog eens aan dat wij gezamenlijk de 
vereniging zijn. Ze vraagt daarbij de leden ook te helpen zoeken met het invullen van de 
vacatures. 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en nodigt de leden uit – onder het genot van 

bubbels - na te praten. 
 
* 
 
AGENDAPUNT 3: verenigingsjaarverslag met deelverslagen en resultaten beleidsplan 
2015 
 

Verenigingsjaarverslag 2015 
Het bestuur heeft in 2015 bestaan uit: voorzitter en tevens waarnemend secretaris Jeanet 
Nijland, penningmeester Aukje Roele, PR-commissaris Kristina Odenhamn en Parkcommissaris 
Jeanny van Gemert. In het afgelopen verenigingsjaar is het bestuur acht keer bijeen geweest 
voor een reguliere bestuursvergadering. In de vergaderingen zijn naast de praktische, 
dagelijkse zaken de volgende punten aan de orde geweest: 

 Beleidsplan 2016-2018; 
 Afstemmen van de activiteitenkalender; 

 Voortgang projectteams; 
 Bemensing van bestuur- en commissieposities; 
 Vrijwilligersbeleid; 
 Overleg met onze trainers; 
 Voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering. 

 
Na het zeer intensieve jaar 2014 kunnen we nu terugkijken op een jaar waarin we weliswaar 

geen heftige veranderingen hebben beleefd, maar wel nog harder met onze neus op het feit 
zijn gedrukt dat de samenleving en de houding ten opzichte van het verenigingswezen 
verandert. Een groot aantal leden met bestuurlijke kwaliteiten is gevraagd om als derde 
bestuurslid plaats te nemen in het bestuur. Het resultaat van onze inspanning laat echter nog 
op zich wachten. Het aantal leden is gedurende het hele jaar gedaald. We zijn van 290 leden, 
begin 2015 terug gegaan naar 243 leden, begin 2016.  
2015 was ook het jaar van de nieuwe alcoholwet (NIX18). De vereniging is tweemaal 

gecontroleerd op NIX18 en tijdens beide controles zijn we de fout in gegaan. De 
verantwoordelijkheid om de leeftijd van de barbezoeker te controleren ligt bij iedere 
individuele barman of –vrouw.   
 
Gelukkig kunnen we ook terug kijken op een jaar met een goede sfeer op de vereniging. Alle 
seniorenactiviteiten verliepen goed. Het werken met projectgroepen is voor 
seniorenactiviteiten naar tevredenheid verlopen. Ook op sportief gebied was er succes, TC 

Holten won de Noaberscup.  
Verder ziet het park er beter uit dan ooit, met dank aan alle vrijwilligers. Op kosten van de 
gemeente zijn de banen 1 en 2 vernieuwd en de banen 3 t/m 5 gerenoveerd. Al het hekwerk is 
vernieuwd en we zijn overgegaan op zwarte winddoeken in plaats van groene. Het aantal 
sponsors en vrienden van onze club is weer iets gegroeid. 
We hebben drie 80-jarigen in de bloemen gezet.  
In september zijn we Tenniskidsvereniging geworden. Hét KNLTB tennisprogramma voor 
kinderen tot en met 12 jaar. We willen in 2016 het Tenniskidsprogramma volgen, want de 

opzet met projectteams voor de jeugd is, helaas, niet aangeslagen. 
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Verdrietig was dat in juli Han Kempers overleed. Hij heeft zich jarenlang voor de vereniging 
ingezet. 
 
Het bestuur heeft de vereniging bij diverse gelegenheden vertegenwoordigd, o.a. bij de 
Sportraad, districtsvergaderingen van KNLTB, bijeenkomsten van de gemeente, 

Meermanskampoverleg en diverse gesprekken met de verenigingsadviseur van de KNLTB. 
 
In 2015 hebben zich 18 nieuwe leden aangemeld: 3 jeugdleden en 15 senioren. 
Het aantal afmeldingen voor 2015 is 28 jeugdleden en 37 senioren. 
Op 4 januari 2016 zijn er 243 leden, 35 jeugdleden en 208 senioren. 
 
De samenwerking tussen het bestuur, de diverse commissies en de projectgroepen was in het 

jaar 2015 over het geheel genomen goed. 
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar goede samenwerking gehad met de trainers Marc 
IJzerman en Martine Dijkman. Indien nodig is Arjan van der Zande ingezet. Al snel bleek 
echter dat onze krimpende vereniging te weinig lesuren heeft voor twee trainers. Dat is dan 
ook de reden dat Martine Dijkman in juni afscheid heeft genomen. In december heeft Arjan 
van der Zande aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als trainer voor TC Holten. Marc 
IJzerman is in 2016 de trainer van TC Holten.  

 
 
Jaarverslag Parkcommissie 2015 
De commissie bestond in deze periode uit: 

 Voorzitter, in bezit VSH – Jeanny van Gemert  
 Aankleding kantine en bijkomende zaken, in bezit VSH – Truus Mulder 
 Inkoop en financiën -  Engelbert Paalman 
 Barbezetting  en onderhoud– Abel Wortelboer 

 
Dit verslag vormt met het stuk Resultaat 2015 en blik op de toekomst één geheel. 
 
Jeanny van Gemert is als voorzitter lid van het bestuur en zij is coördinator van de commissie.  
Verder heeft zij de aanvullende wekelijkse schoonmaak gecoördineerd. 
De parkcommissie heeft dit jaar vijf keer vergaderd. Daarnaast vond er naar behoefte 
individueel overleg plaats. 

 
Truus Mulder  zorgde voor de aankleding bij de activiteiten. Regelmatig schotelde ze daarbij 
heerlijke eigengebakken koek  voor.   
Zij organiseerde de jaarlijkse grote schoonmaak en volgend jaar gaat zij ook de aanvullende 
wekelijkse schoonmaak coördineren. 
Verder heeft ze een aantal bijkomende zaken geregeld zoals het onderzoek naar heaters en 
reflectoren bij de ingang. 

 
Ria Thiele, Renee Klijnsma en Aad Bogers hebben zich weer volledig ingezet om de zes 
klaverjasavonden tot een succes te maken. Alle deelnemers zijn enthousiast en genieten 
ervan. Veel dank voor de organisatie! 
 
Engelbert Paalman  was de spil in het clubhuis. Hij verzorgde de inkoop en de financiën van de 
parkcommissie. Daarnaast  deed hij veel bijkomende zaken in het onderhoud. Ook deed hij de 

wekelijkse schoonmaak op vrijdag.  
De consumptieprijzen zijn gehandhaafd op het niveau van het afgelopen jaar. De omzet was in 
2015 ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. 
 
Abel  Wortelboer heeft dit jaar weer met veel inzet alle bardiensten geregeld. Tot de 
zomervakantie liep het voorspoedig. Daarna waren er wat sleutelproblemen en ook moest men 
wat vaker herinnerd worden. Slechts twee mensen hebben na een herinnering  hun taak niet 
gedaan. Zij hebben € 25 betaald. 

Veel dank aan alle leden voor hun medewerking. 
Vijf jaar lang heeft Abel deze pittige taak met veel verve en met goed resultaat vervuld. We  
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bedanken hem hartelijk voor zijn geweldige inzet. Linda Schippers zal de bardiensttaak van 
Abel overnemen. 
In 2016 kan men voortaan digitaal intekenen via een module van de KNLTB. Laura 
Kleinendorst heeft daartoe alles onderzocht en voorbereid. 
 

In 2015 heeft Abel ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud op zich genomen. 
Daaronder viel de renovatie van de banen en het vernieuwen van het tegelpad langs de banen. 
Een grote klus die veel overleg vroeg met de gemeente en aannemers. Er is veel werk verzet 
waarbij Toon Jongman steeds zijn steentje heeft bijgedragen. 
Jan Mulderij heeft alle borden verwijderd en weer geplaatst en Abel heeft samen met Henk 
Smit en Jan Roele de reclamedoeken verwijderd en weer opgehangen. Het resultaat van al die 
inspanningen mag er zijn. De banen liggen er geweldig bij. 

 
Dan was er ook nog het gewone onderhoud. Dat is op een goede manier gebeurd door een 
twintigtal leden die zich daarvoor hadden opgegeven.  
Verder heeft Abel met Jan Roele de kantine nogmaals geverfd, daar er slechte plekken op de 
muren verschenen. In het voorjaar heeft Abel de gehele zij -achterkant aan de kant van de 
voetbalvelden geheel weggesnoeid zodat er weer jonge groei plaats kon vinden. 
Een aantal leden levert stilzwijgend een grote bijdrage aan het onderhoud: 

Toon Jongman  verzorgt het baan- en clubhuisonderhoud en doet en passant nog veel meer;  
Jan Mulderij verzorgt de plaatsing van de reclameborden, haalt wekelijks de afvalbakken leeg 
en zet de container aan de weg en helpt bij onderhoud; 
Jan Looms, Ab Eggink, Jan Roele, Jan Kurz en Henk Smit onderhouden wekelijks het nieuwe 
‘plantsoen’. 
Dankzij allen hebben we een prachtig park. Veel dank daarvoor!   
Abel stopt na dit jaar met de onderhoudstaak. Toon Jongman neemt die volgend jaar van hem 
over. 

 
Truus, Engelbert en Abel  hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en voor jullie inzet. 
 
Namens de parkcommissie 
Jeanny van Gemert 
 
 

Resultaat 2015 – PARKCOMMISSIE 
 

Dimensie  Actie 2015  Resultaat 2015 

Tennis-
spelen 

Renovatie 
banen 

In maart is het tegelpad langs de banen vernieuwd. 
 
De banen 3,4 en 5 zijn in juni diepgereinigd en gerevitaliseerd. 
Vervolgens zijn de kunstgrasmatten van baan 1 en 2 vervangen. 
Ter bescherming van de matten zijn de banden opgehoogd en er is 
een nieuw, zwart hekwerk gekomen. Dit alles is gerealiseerd in 
opdracht van de gemeente. Het gaaswerk van het hek is van extra 
stevige kwaliteit in verband met de bevestiging van doeken en 
borden. De meerkosten waren voor rekening van de club. Net- en 
steunpalen zijn zwart geschilderd en de tennisnetten zijn door 
zwarte vervangen. Ook de sponsordoeken worden door zwarte 

vervangen, zodat alles in stijl is en een professionele uitstraling 
heeft.  

Fit worden Assortiment 
aanvullen 
met gezonde 
voeding 

Dat is gebeurd. Bij alle activiteiten worden naast het bestaande 
aanbod gezonde producten aangeboden. Er is een ruime keus aan 
light-producten en verder wordt vanaf november bij de jeugd 
groente/fruit in plaats van snoep gegeven. 
 
Informatie over allergenen is vanaf oktober beschikbaar. 
 
In samenwerking met sponsor Trifitt is een workshop 
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preventie/blessures/gezonde sportvoeding en een workshop 
rompstabiliteit georganiseerd.  

Ontmoeten Activiteiten 
organiseren 
naast tennis  

De klaverjasavonden vonden ook dit jaar weer plaats onder de 
bezielende leiding van Ria Thiele, Renee Klijnsma en Aad Bogers. 
Nieuwjaarsreceptie verzorgd. 
Wijnproefavond verzorgd. 
Nieuwjaarsreceptie AV en afsluiting clinc Diepe helloop 
gefaciliteerd. 
Twee trainingen van de Gezonde Sportkantine voor 
coaches/trainers Oost-Nederland gefaciliteerd. 
Vier-scholenontmoeting De Waerdenborch en een Hoppa dag 
gefaciliteerd. 
 

 Kinderhoek 
en entertain-
ment voor 
oudere jeugd 

Kinderhoek is verder aangevuld.  
Er waren geen activiteiten voor oudere jeugd. 

 Terrasverwar
ming 

In 2015 is een afritsbare terraswand gerealiseerd. Gasheater is in 
verband met overkapping niet mogelijk. Eind 2015 zijn 3 kleine 
elektrische heaters aangeschaft.  

 Upgrade 
clubhuis en 
buitenterras  

In 2015 is onderzoek naar haalbaarheid zonnepanelen afgerond. 
Door bomen en lichtmasten is opbrengst in verhouding tot 
onkosten te gering. 
 
Buitenkant accommodatie is bijgeschilderd. 
 
Groene balken van banken op terras  zijn vervangen. Voetsteunen 

geplaatst in verband met hoogte banken.   
 
Bij entree in samenwerking met gemeente nieuwe borden 
geplaatst. 
 
Onderzoek gedaan naar noodzaak parasols tussen baan twee en 
drie. Conclusie niet nodig. 

Leren Schoolbord 

clubhuis 
 

Er komt geen schoolbord. Wel kan de computer aangesloten 

worden op de televisie waardoor bijvoorbeeld een powerpoint met 
info of afbeeldingen afgedraaid kunnen worden wanneer nodig.  
Er komt een laptop in de kantine. Kan gebruikt worden om mensen 
wegwijs te maken bij digitaal intekenen bardienst en toernooien. 
Ook te gebruiken bij presentaties en competitie. 

 Kennis / 
cursus 

verantwoord 
omgaan met 
alcohol 
organiseren 

In 2015 is alle leden die bardienst doen via de e-mail gevraagd de 
instructie over verantwoord alcohol schenken op www.nocnsf.nl/iva 

te lezen en het certificaat te halen. Duurt max. 1 uur. In de kantine 
is NIX18 duidelijk zichtbaar gemaakt. 

Binden Ontwikkelen 
vrijwilligers 
beleid 

Het vrijwilligersbeleid heeft in 2015 goed gefunctioneerd. Dankzij 
een perfect bijgehouden vrijwilligerstakenlijst door Renee Klijnsma 
was er een goed overzicht. Bijna iedereen heeft zijn of haar taak 
uitgevoerd of de taak afgekocht. Het experiment met vrijwilligers 
voor een deel van de schoonmaak op maandag is geslaagd. Het 
onderhoud wordt vanaf 2016 door kleine zelfstandig opererende 
groepjes gedaan. Uit de bereidwilligheid van leden om taken te 
doen, spreekt een duidelijke binding van de leden met de club. Wel 
blijft het een probleem mensen voor bestuursfuncties te vinden. 
In 2015 is de module digitaal intekenen van de KNLTB door Laura 

Kleinendorst onderzocht en voorbereid. 
In 2016 wordt hiermee gestart. Daardoor  wordt het intekenen voor 
de leden gemakkelijker. Kan voortaan thuis. 

http://www.nocnsf.nl/iva
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Randvoorwaarden voor activiteiten zijn verzorgd. Hierin zijn we 
proactief geweest. 

 
 
 

Blik op de toekomst van de parkcommissie 
 De accommodatie is nu in perfecte staat. We zorgen ervoor dat dat zo blijft. 
 Doorgaan met samenwerking met Trifitt om zo een bijdrage te leveren aan de fitheid 

van onze leden en eventueel niet-leden. Andere mogelijkheden die zich voordoen op 
het gebied van fitheid benutten. 

 Projectleiders organiseren aantrekkelijke activiteiten. Inzetten op meer 
competitieteams.   
Experimenteren met activiteiten naast tennis. Bij succes op agenda zetten. Resultaat 
meer gezelligheid, sfeer,  binding  en een grotere omzet. 

 Clubhuisbezoek op doordeweekse avonden blijven stimuleren. Degenen die bardienst 
doen, zorgen voor een gezellige uitstraling met eventueel een klein hapje. 

 Via netwerken ons clubhuis in het kader van MVV steeds beter benutten. 
 Indien mogelijk overgaan op duurzame energie. 
 We maken het digitaal intekenen tot een succes. Wel realiseren we ons dat we het 

eerste jaar hindernissen zullen moeten nemen. 
 Het vrijwilligersbeleid wordt uitgevoerd volgens het volgende tijdpad (voorstel!): 

o Half november wordt de leden gevraagd een taak op te geven. De keuze is 
dezelfde taak, nieuwe taak of vergoeding betalen. Ook projectleider wordt een 
taak; 

o In december worden de projectleiders door het bestuur gevraagd; 
o In januari jaarkalender vaststellen; 
o In februari voert Laura alle gegevens in (begin maart uit/thuis spelen 

competitie); 
o In februari na ALV uitleg naar alle leden over digitaal intekenen bardienst; 
o Half maart mail naar leden die bardienst doen met uitnodiging om in te tekenen 

en opnieuw uitleg. 
 
Jaarverslag met resultaten PR-commissie 2015 
De PR-commissie bestond in 2015 uit Jeanny van Gemert, Kaj Morel, Marnix Schippers, Max 
Julian Nab en Kristina Odenhamn. 
 
Werkzaamheden en ontwikkelingen 
Kristina Odenhamn is als voorzitter lid van het bestuur en is coördinator van de commissie. De 
PR-commissie heeft dit jaar geen overleg gehad met de complete groep. De voorzitter overlegt 
intensief op basis van behoefte met de individuele commissieleden. Verder onderhoudt zij 
contact met de vrijwilligers die zich ook inzetten voor de PR-commissie. 

 
Sinds 2014 factureert Aukje Roele, als Verenigingspenningmeester de sponsors en vrienden. 
Dit gebeurt is nauw overleg met de sponsor-commissaris Jeanny van Gemert en dit verloopt 
goed. 
Jeanny bewijst als sponsor-commissaris de vereniging een goede dienst.  
In 2015 hebben we 15 (in 2014: 15) sponsors met een winddoek, 18 (in 2014: 13) sponsors 
met reclamebord, vier (in 2014: vier) sponsors zonder winddoek of reclamebord en maar liefst 
50 (in 2014: 50) vrienden! Wat een totale sponsorinkomst van € 8565,= opleverde. We 
hebben met acht bedrijven de overeenkomst dat we in plaats van geld een biervat, dienst of 
waardebonnen ontvangen voor een totaalbedrag van € 1250,=. De sponsors hebben aan het 
begin van het jaar een bedankbrief ontvangen en meerdere van hen hebben enthousiast 
deelgenomen aan de sponsor-clinic die in maart door Jacco Eltingh gegeven werd.  
 
Kaj Morel heeft  als webmaster de website onderhouden. De agenda op de homepage wordt 

regelmatig geraadpleegd. Wijzigingen of aanvullingen worden naar behoefte aangebracht in de 
logo’s van de sponsors en vrienden. De website biedt algemene informatie voor leden en 
geïnteresseerden. Op basis van de aanlevering van de projectteams, het bestuur, de  
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ledenadministratie en de trainers, houdt Kaj de informatie zo actueel mogelijk. Tevens staat op 
de homepage een link naar de TC Holten-Facebook-pagina, waarop de actualiteiten 
bijgehouden worden. Kaj heeft samen met Laura Kleinendorst de start gemaakt voor het 
online barrooster van de KLNTB. Vanaf de seizoensopening 2016 kunnen de leden via een link 
op de website het online barrooster bereiken.  

 
Marnix Schippers heeft maandelijks de nieuwsbrief van TC Holten samengesteld en verspreid. 
Dit gebeurt met het groepsmailprogramma Mailchimp. De inhoud van de nieuwsbrief wordt 
samengesteld in overleg met Renee Klijnsma van de ledenadministratie en PR-voorzitter 
Kristina. In 2015 zijn 12 nieuwsbrieven uitgegeven deze bevatte elke keer ledenadministratie 
informatie, bestuursmededelingen, verslagen van de afgelopen activiteiten en aankondigingen 
van de komende activiteiten. Daarnaast verdelen Marnix en Kristina het versturen van overige 

berichten via het groepsmailprogramma Mailchimp. In 2015 zijn er 41 berichten met 
aankondigingen, mededelingen, uitnodigingen en herinneringen van activiteiten verstuurd. 
Gemiddeld wordt 55% (net als in 2014) van de berichten geopend. 
Helaas werkt Mailchimp niet altijd feilloos, waardoor een aantal leden de berichten en 
nieuwsbrieven niet of niet elke keer ontvangt. Hiervoor hopen we snel een oplossing te vinden. 
 
Max Julian Nab heeft een deel van dit jaar de pers- en sociale media-taak op zich genomen. TC 

Holten is actief op Facebook  en Twitter. Ga naar onze Facebookpagina en “like” ons. Op dit 
moment hebben we 82 (2014: 58) mensen die de pagina “leuk-vinden”. De top drie van het 
hoogst aantal kijkers in 2015 was:1,2K voor het verslag over de voorlichtingsavond blessure 
preventie en sportvoeding, 1,6K voor het bericht over de tennislessen bij vakantiepark de 
Lindenberg vanwege de banenrenovatie en 2,4K voor het bericht over het afscheid van Gerrie 
Poppe als Jeugd VCL. Op Twitter hebben we inmiddels 95(2014: 81) volgers. We plaatsen 
regelmatig nieuws en wetenswaardigheden. 
We hebben in het voorjaar en na de zomer een paar keer in HoltenExtra gestaan.  

Dit jaar hebben verschillende leden op verzoek van de projectteams, verslagen geschreven 
van de diverse activiteiten.  
Max-Julian heeft vanwege studie in augustus besloten niet verder te gaan als PR-commissielid. 
We willen hem heel erg bedanken voor zijn inzet. Kristina heeft zijn taken waargenomen. 
 
Na het vertrek van Linda Brandes als PR-materiaalontwerper in 2014, viel er een gat in de 
commissie. Kaj Morel heeft voor de open dag in maart voor al het informatie / presentatie 

materiaal gezorgd en toen bood Harrie ten Wolthuis aan om de PR-commissie te komen 
versterken. Harrie heeft gezorgd voor de flyers voor Tenniskids, de posters voor de zomer-
BBQ, de posters voor het 50+ toernooi, de posters voor de clubkampioenschappen en de 
posters voor het In The Mix toernooi. We zijn heel blij dat we per 2016 Harrie als officieel PR-
lid mogen verwelkomen. 
 
2016 start met een tweetal wijzigingen. De functie van sponsor-commissaris valt vanaf 2016 

onder de penningmeester Vereniging in plaats van onder de PR-commissie. De andere 
wijziging betreft het voorzitterschap van de PR-commissie. Kristina legt na drie jaar haar 
functie als voorzitter neer. Op het moment van dit schrijven is er nog geen opvolger gevonden. 
Hoewel de taak van voorzitter PR-commissie geen bestuurstaken meer inhoudt, is het toch 
lastig om een geschikte kandidaat te vinden. De drie commissieleden kunnen goed autonoom 
werken, maar coördinatie is wenselijk voor de afstemming van de activiteiten en de 
duidelijkheid voor de projectteams en het bestuur.  

 
Ik dank Jeanny, Kaj, Marnix, Max Julian en Harrie hartelijk voor de plezierige samenwerking, 
hun inzet en hun PR-bijdrage voor TC Holten.  
 
Namens de PR-commissie 
Kristina Odenhamn 
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Jaarverslag Projectteams 2015 senioren 
Algemene conclusie: het werken in projectteams is naar tevredenheid verlopen. De 
samenwerking met de PR- en parkcommissie verliep goed. De contacten van de 
projectteamleiders met een wisselend bestuurslid ook.  
Verbeterpunten voor 2016:  

In 2016 zal meer aandacht gegeven moeten worden aan de evaluatie achteraf en het zo nodig 
bijwerken van het draaiboek. Belangrijk is dat er altijd een verslag wordt geschreven door één 
  
 
van de projectteamleden en dat daarin het aantallen deelnemers staat en het financiële 
verslag (hoe minimaal het soms ook is). 
 

Hierbij de verslagen in chronologische volgorde: 
 
Haltoernooi 

 Zondag 8 februari 2015 13.00 tot 16.00 uur 
 Projectleider: Xander Rijpstra, projectteam: Annemarie van Klaveren, Anton Beuwer en 

Frans Kusters 
 Opkomst viel tegen met 14 deelnemers (net als in 2014) 

 Toss-vorm 
 2 banen in de hal in Markelo 
 Was weer gezellig maar hopelijk volgend jaar meer opkomst 

 
Open dag / Clinic door Jacco Eltingh 

 Zondag 22 maart 2015 van 12.00 uur en 16.00 uur  
 Projectleider Jeanet Nijland, projectteam: Jeanny van Gemert en Marc IJzerman 
 Ongeveer 175 bezoekers (onder meer wethouder Roland Cornelissen van Cultuur en 

Sport) 
 Jacco Eltingh verzorgde, in samenwerking met de trainers van de club, diverse tennis-

clinics.  
 Aan de clinics namen 30 junioren en 41 senioren deel, waaronder enkele sponsoren 
 Er is door middel van een verloting wat extra geld opgehaald. De hoofdprijs was een 

clinic bij Jacco Eltingh thuis. Deze prijs was ook verloot via de facebook pagina 
 De geweldige muzikale bijdrage van dweilorkest de Braandheultjes leidde zelfs tot een 

heuse polonaise.  
 
Voorjaarscompetitie 

 4 april t/m 30 mei 2015 
 VCL: Linda Tuitert 
 6 seniorenteams: 1x dinsdagochtend (dames 35+/Gerrie Klein Velderman), 4x 

vrijdagavond (gemengd 35+/Frans Kuster, heren 35+/Marc Houbiers, heren 35+ Rik 

Aangeenbrug, dames 35+/Simone Heuvelman) en 1x zaterdag (gemengd 17+/Jeanet 
Nijland) + 1 x zondag (gemengd 17+/Joyce van Ee) 

 Één team meer dan vorig jaar 
 Afsluiting competitie / zomer BBQ op 6 juni was gezellig. Aanwezigen uit de teams o.l.v. 

Frans Kuster, Marc Houbiers, Simone Heuvelman en Jeanet Nijland. 
 
Noaberscup 

 22 t/m 27 juni 2015 
 Projectteamleden van TC Holten: Annemarie van Klaveren, Xander Rijpstra en 

Annabeth Hartmann 
 Toernooi samen met TC Rijssen, TC De Mors en TC Enter 
 Iedere avond op een andere club en de afsluiting met BBQ bij TC Rijssen 
 Opzet à la FTO met sets tot de 5 en de 3e set als supertiebreak 
 In totaal 50 (in 2014: 43) teams, waarvan 9 (2014: 1) uit Holten  
 Donderdag 25 juni 2015 was het toernooi in Holten  

 TC Holten won de beker! Toernooi was weer groot succes en bracht veel levendigheid.  
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50+ toernooi 

 In eerste instantie gepland op zaterdag 18 juli 2015. Vanwege overlijden Han Kempers 
is het toernooi uitgesteld naar zaterdag 8 augustus 2014 13.30-17.00 uur 

 Projectteamleider: Jan Mulderij, projectteamlid: Anton Beuwer 
 25 deelnemers 

 Toss-vorm 
 Wederom groot succes 
 Winnaars waren Ineke Kempers, Hemmy en Abel Wortelboer  
 Met afsluitend een zeer geslaagd lopend buffet 

 
Stratentoernooi 

 Zaterdag 22 augustus 2014 10.00-17.00 uur         

 Projectteamleider: Jeanny van Gemert, projectteamleden: Jeanet Nijland, Renee 
Klijnsma 

 18 teams van 4 of 5 personen (leden en niet-leden) per straat; in totaal 75 mensen 
 Er werd alleen in dubbels gespeeld 
 Wederom groot succes 
 Winnaars: team Molenbelterweg. 

 

Clubkampioenschappen 
 14 t/m 19 september 2015 
 Project teamleider: Xander Rijpstra, projectteamleden: Annemarie van Klaveren en 

Annabeth Hartmann 
 23 deelnemers (eigenlijk te weinig deelnemers om echt een goed verdeling te maken, 

maar toch goed dat het doorging) 
 De Heren 6-7 finale werd gespeeld door Andre van der Waal tegen Frank Ebenau en 

deze keer won Andre van der Waal. 

 Gemengd dubbel 8-9 werd gespeeld door Jan Meindert Bosma en Carolien Doornink 
tegen Henry en Gery Holterman en gewonnen door: Jan Meindert Bosma en Carolien 
Doornink 

 Gemengd dubbel 50+ werd gespeeld door Xander Rijpstra en Marnix Schippers tegen 
Frans Kusters en Linda Schippers en gewonnen door: Xander Rijpstra en Marnix 
Schippers 

 Dames dubbel 6-7 werd gespeeld door Linda Schippers en Lenie Schuiterd tegen Jeanet 

en Marieke Nijland en gewonnen door: Linda Schippers en Lenie Schuiterd 
 

Najaarscompetitie 
 10 september t/m 25 oktober 2015 
 VCL: Linda Tuitert 
 1 team bestaand uit: Gaby en Joyce van Ee, Olaf Brands en Boyd Mulder. 

 

In the Mix toernooi 
 Zondag 22 november 2015 13.00-17.00 uur 
 Projectteamleider: Simone Heuvelman, projectteamleden: Monique van Riet, Martine 

van Beek, John Kloosterman en Kaj Morel 
 28 deelnemers 
 Winterse buien werden voorspeld maar op zondag pakte het weer goed uit met een MIX 

van grijs, blauw, zon en een beetje sneeuw.  

 Hele middag op vier banen. Ervaren en minder ervaren tennissers speelden in steeds 
wisselende dubbels met of tegen elkaar. Goede manier om elkaar te leren kennen 

 Leuke hapjes en (MIX)drankjes verhoogden de sfeer 
 Frank, Meino en Henry (niet de man van Gérita) behaalden respectievelijk de meeste 

punten, de aanmoedigingsprijs en de meeste games van de dag. 
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Jaarverslag Project teams 2015 junior 
Algemene conclusie: het werken in projectteams is niet bevallen. De instuifmiddagen, 
Vrienden- en vriendinnentoernooi en het Jeugdkamp met Discotennis zijn niet doorgegaan 
vanwege te weinig animo. Waarschijnlijk werkt het promoten het beste als de ouders die het 
organiseren zelf kinderen hebben in de doelgroep leeftijd die lid zijn bij TC Holten. 

 
Blik op de toekomst: een nieuwe Tenniskids-coördinator en een nieuw duo 
Tenniskidsfunctionarissen, die zowel de competitie voor Tenniskids (BO-jeugd) als voor het VO  
verzorgen, vormen het projectteam Jeugd ondersteund door verschillende ouders. Er wordt 
ingezet op persoonlijke benadering, plezier en samenspel. Trainer Marc IJzerman wordt actief 
betrokken bij alle activiteiten. In plaats van losse toernooien voor de jeugd, vinden er op zes 
vrijdagmiddagen gedurende het seizoen tennisactiviteiten, wedstrijdjes en spelactiviteiten 

plaats. Laagdrempelig, zeer uitnodigend voor alle Tenniskids, open voor vriendjes en 
vriendinnetjes en veel aandacht voor gezelligheid tijdens en na de activiteit voor de kinderen  
en de ouders. Deze middagen worden gesponsord. Binnen Tenniskids spelen kinderen al snel 
wedstrijdjes (Worldtour van de KNLTB). 
De oudere jeugd wordt gestimuleerd les te nemen en competitie te spelen. In de loop van het 
seizoen wordt bekeken welke vraag er is naar activiteiten. 
 

Hierbij de verslagen in chronologische volgorde: 
 
JeugdHaltoernooi 

 Zondag 8 februari 2015 van 11.00 tot 13.00 uur  
 Projectteamleiders: Esther Klein Swormink en Marieke Thiele 
 1 baan in de hal van Markelo 
 15 deelnemers (opkomst viel tegen) 

 

Jeugd Tenniskids World Tour Rood & Oranje 
 1e zondagen van maart t/m november 6x: 1e ronde 3x & 2e ronde 3x (in 2016 komen er 

meer dagen (9x) en wordt er niet meer in de vakanties gespeeld) 

 In Rood heeft Dexter Braunius de 1e ronde meegedaan, dat was 3x uit. 
 De wedstrijd van 1e zondag in augustus werd gespeeld op 16 augustus 2015 (Oranje)en 

was bij TC Holten. De 2e ronde in september, oktober en november speelden ze uit. 
 Er werden die dag ongeveer 21 wedstrijden gespeeld in zeven speelronden. Aan deze 

ronde World Tour namen in deze editie drie verenigingen deel. 
 Tenniskids functionaris & competitie jeugd, Gerrie Poppe stopte in augustus, zij wordt 

nu opgevolgd door Marius van den Belt & René Meijners 
 Aan de Oranje competitie nemen jeugdleden in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar deel.  
 Holten was vertegenwoordigd door Stan van den Belt, Kaya Drent en Sam Meijners.  
 Team Holten behaalde de eerste plaats. De teams van Hellendoorn en Raalte eindigden 

respectievelijk als tweede en derde. 

 
Jeugd clubkampioenschappen 

 19 september 2015 van 14.00 tot 15.30 uur 
 Géén echte jeugdclubkampioenschappen, maar een fanatiek middagje tennis voor alle 

zeven deelnemers  
 Projectteamleiders: Esther Klein Swormink en Marieke Thiele 
 Gezellig afgesloten met prijsjes voor alle deelnemers 

 
Ouder-kind-toernooi 

 1 november 2015 van 13.30 tot 14.30 uur 
 Projectteamleider: vanwege blessure had Jacqueline van Essen het teruggeven aan het 

bestuur. Aangezien aanmeldingen uitbleven heeft Kristina Odenhamn het op zich 
genomen 

 Deelnemers: twee ouders en twee kinderen, daarbij nog twee grootouders en 
vervangend projectteamleider Kristina met dochter 

 Gezellig afgesloten met limonade en zelfgebakken cake 
 
* 
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AGENDAPUNT 4: rekening en verantwoording 2015 
Stukken staan als apart document op de website en worden tijdens de ALV met behulp van 
een powerpointpresentatie toegelicht.  
 
Benoeming financiële controlecommissie 2016 

Deze commissie bestond in 2015 uit: Patrick Klunder (2e jaar) en Arie Westerik (1e jaar). 
Nisander Brands (reserve). Tijdens de vergadering wordt een nieuwe reserve benoemd. 
 
* 
 
AGENDAPUNT 5: aftreden bestuursleden en leden faciliterende commissies 
 

Aftredend bestuurslid: 
 Kristina Odenhamn (voorzitter PR-commissie) (3 jaar) 

 
Aftredende leden faciliterende commissies: 

 Max Julian Nab (PR-commissie - lid pers en social media) (4 jaar) 
 Abel Wortelboer (Parkcommissie – lid barrooster) (5 jaar) 
 Gerrie Poppe (Jeugd VCL) (3 jaar) totaal voor de club 14 jaar 

 Linda Tuitert (Senioren VCL) (2½ jaar) 
 
Voorstel bestuursleden 2016: 

 Jeanet Nijland – voorzitter 
 Aukje Roele – penningmeester 
 Vacature – algemeen bestuurslid 

 
Voorstel leden faciliterende commissies: 

 
Parkcommissie  
Jeanny van Gemert (vz), Toon Jongman, Truus Mulder, Engelbert Paalman, Linda Schippers. 
 
PR-commissie  
Vacature (vz), Kaj Morel, Marnix Schippers, Harrie ten Wolthuis. 
 

Facilitair 
Ledenadministratie - Renee Klijnsma  
Projectteam jeugd - Tenniskids coördinator  - Paulien Koopman 
Tenniskids functionaris & competitie jeugd - Marius van den Belt en René Meijners 
VCL - Renee Klijnsma (ai) 
Sponsor commissaris - Jeanny van Gemert 
Projectteamleiders – Haltoernooi: Anton Beuwer en Frans Kuster 

Open dag: Jeanet Nijland 
Noaberscup: Annemarie van Klaveren en Kaj Morel 
50+ toernooi: Jan Mulderij 
Stratentoernooi: Jeanny van Gemert 
Clubkampioenschappen: Xander Rijpstra 
In the Mix toernooi: nog niet vastgesteld  

 

* 
 
AGENDAPUNT 6: beleidsplan 2016-2018 

 Organisatiestructuur 
Afgelopen jaar was het eerste jaar dat we met projectteams werkte en dat we op 
weg zijn gegaan naar een verdere bestuursverkleining. In 2015 bestond het 
bestuur uit vijf personen, in 2016 wordt dit drie personen. Echter, op het moment 
van dit schrijven, is er nog steeds geen derde bestuuslid gevonden. In naam zou dit 

een secretaris moeten zijn. In praktijk is het vooral van belang dat het een persoon 
is met affiniteit en ervaring met besturen, bereid is om gemiddeld een halve dag  
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per week aan de verening te besteden en past bij de huidige bestuursleden. De 
invulling van deze taak zou ook als duo functie gedaan kunnen worden.  
We verwachten / hopen dat tijdens de ALV iemand zich beschikbaar stelt. 
Het bestuur overlegt minimaal twee keer per jaar met een klankbordgroep. Deze 
bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar te informeren en gezamenlijk richting te 

bepalen. 
 

 Werkplan 2016 m.b.t. onze strategische doelstellingen 'tennis spelen, leren en binden'  
Stukken staan als apart document op de website en worden tijdens de ALV met behulp 
van een powerpointpresentatie toegelicht.  
 

 Regels en roosters vrijwilligers taken  

Jeanny van Gemert functioneerde als vrijwilligerscoördinator en Renee Klijnsma 
verzorgde het administratieve deel.  

 Bij de takenlijst zijn de volgende criteria gehanteerd: 
o Leden van 75 jaar en ouder mogen vrijblijvend een taak doen; 
o Studenten mogen vrijblijvend een taak doen; 
o Ouders van jeugdleden, die niet tennissen mogen vrijblijvend een taak  
o doen; 

o Leden die niet in de gelegenheid zijn om te tennissen door blessure of  
o andere omstandigheden mogen vrijblijvend een taak doen; 
o Leden die de tennisclub sponsoren mogen vrijblijvend een taak doen. 
 
Gang van zaken 2016 
In oktober 2015 is aan de leden gevraagd om eventuele wijzigingen van hun 
voorkeur op de takenlijst aan te geven. Dit jaar kunnen de mensen die bardienst 
willen doen voor het eerst via een digitaal barrooster intekenen. Dat start op de 

dag dat de opening van het seizoen plaats vindt. Dan wordt ook aan  
bardienstvrijwilligers de gelegenheid geboden om onder begeleiding hun 
bardiensten in de computer in te voeren en vragen te stellen over het systeem. 
Ruim vóór de seizoensopening ontvangen alle betrokkenen uitleg via de e-mail. 
Tijdens de seizoensopening kunnen ook de pasjes worden opgehaald.  
Degenen die aangegeven hebben een andere taak dan bardienst te willen doen, 
worden uiterlijk in maart door de verantwoordelijken benaderd. 

 
Opening bar 
 Op competitie-en toernooidagen en tijdens overige georganiseerde activiteiten. 
 Tijdens competitie sluit de bar twee uur na afloop van de laatste wedstrijd. 
 Van 23 maart  tot 1 november (m.u.v. de zomervakantie) op maandag tot en 

met vrijdagavond van 19.30 tot 22.30 uur. 
 

Vergoeding taken 
 Seniorleden, die geen taken verrichten, betalen een vergoeding van € 25. 
 Seniorleden, die ingedeeld zijn en die niet bereid zijn hun medewerking te 

verlenen, betalen een vergoeding van € 25. 
 
* 
 

AGENDAPUNT 7: begroting 2016 
Stukken staan als apart document op de website en worden tijdens de ALV met behulp van 
een powerpointpresentatie toegelicht.  
 
Op basis van de begroting stelt het bestuur voor de contributie voor 2016 te verhogen. 
 
 


