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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 15 februari 2017, aanvang 20.00 uur 
 
 
1. Opening 
 

2. Notulen ALV 10 februari 2016 
 
3. Jaarverslag 
  
4. Rekening en verantwoording 2016 – zie website 

 Toelichting van de penningmeester 

 Verslag financiële controlecommissie 2016 
 Benoeming financiële controlecommissie 2017 

 
5. Aftreden/benoemen bestuursleden, faciliterende commissies/taken en 

projectgroepen/-teams 
 
PAUZE 

 
6. Beleidsplan 2017-2018 – zie website 

 Toekomst 
 Werkplan 2017 m.b.t. onze strategische doelstellingen 'tennis spelen, leren en binden'  
 Regels en roosters vrijwilligerstaken 

 
7. Begroting 2017 – zie website 

 Contributie(vormen) 
 
8. Door leden tijdig en schriftelijk ingebrachte voorstellen 
 
9. Huldiging 40-jarige jubilarissen 

 Peter Arts - verhindering 
 Jan Beltman 
 Andre Driessen 
 Johan Huiskamp (erelid) 

 
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, 15 FEBRUARI 2017 
 
AGENDAPUNT 2: notulen ALV 10 februari 2016 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TC Holten 
Woensdag 10 februari 2016, aanvang 20.00 uur  
 
Aanwezig namens het bestuur  
Jeanet Nijland (voorzitter tevens waarnemend secretaris), Aukje Roele (penningmeester), 
Jeanny van Gemert (parkcommissie) en Kristina Odenhamn (PR commissie). 
Ina Hulleman verzorgt de notulen van de ALV. 

 
1. Opening 
Het bestuur van de Tennisclub Holten heeft alle leden opgeroepen tot het bijwonen van de ALV 
in het clubhuis aan de Valkenweg, zowel per brief als per e-mail. 
Het bestuur heet de 55 aanwezig leden hartelijk welkom, evenals de ereleden Johan 
Huiskamp, Renee Klijnsma en Arie Westerik en de jubilarissen. 

 
Afmeldingen zijn ontvangen van: 
Wies Bergsma, Ria en Aad Bogers, Diny Ehren, Wil en Cees van Geel, Wim Husslage, Hemmie 
en Ben Leurink ,Ina van Lindenberg, Jakob van Lindenberg, Jan Looms, Marieke Nijland, Koos 
en Ria Nijmeijer, Sonja de Roos, Ton Steenhuis en Hans Tutert.  
 
Er zijn geen ingebrachte stukken waarmee agendapunt 8 komt te vervallen. 
 
2. Notulen ALV 17 februari 2015  
Zowel tekstueel als naar aanleiding van zijn er geen op- en of aanmerkingen. De notulen 
worden vastgesteld met dank aan de notuliste, Jeanny van Gemert. 
 
3. Verenigingsjaarverslag met deelverslagen en resultaten beleidsplan 2015  
Vanuit het bestuur: 

De voorzitter Jeanet Nijland deelt mee dat het er per 2 januari 208 seniorleden en 35 
juniorleden zijn, totaal 243 (dit was 290 ledenbegin 2015). 
Het afgelopen jaar is gewerkt vanuit de nieuwe structuur. De samenwerking met bestuur, 
diverse commissies en projectgroepen is goed verlopen, evenals de samenwerking met de 
trainers. Door het inkrimpen van onze vereniging heeft trainster Martine Dijkman, in juni, 
afscheid van de vereniging. In 2016 is Marc IJzerman de trainer van TC Holten. 

 
Het bestuur is acht keer bijeen geweest voor de reguliere bestuursvergadering. In de 
vergaderingen zijn naast de praktische zaken de volgende punten behandeld. 

 Beleidsplan 2016-2018 (komt aan de orde bij agendapunt 6), 
 Afstemmen van de activiteitenkalender, 
 Voortgang projectteams, 
 Bemensing van bestuur- en commissieposities, 

 Vrijwilligersbeleid, 
 Overleg met de trainers, 
 Voorbereiding ALV. 

Het is niet gelukt de secretaris functie te ‘bemensen’.  Een groot aantal leden met bestuurlijke 
kwaliteiten is gevraagd om als derde bestuurslid plaats te nemen in het bestuur. De houding in 
de samenleving ten opzichte van het verenigingsleven verandert. Ook binnen onze club is dit 
een feit en reden waarom ondanks alle inspanningen de secretaris functie nog niet is ingevuld. 
Het werken met projectgroepen bleek een goede opzet voor de seniorenactiviteiten. De sfeer is 
goed en er was ook succes: de Noaberscup werd door ons gewonnen! 
 
Vanuit de parkcommissie 
De parkcommissie  onder leiding van Jeanny van Gemert heeft prima werk verricht. De banen 
3, 4 en 5 zijn gerenoveerd en de banen 1 en 2 zijn vernieuwd. Het tegelpad is vernieuwd en 
het hekwerk is voorzien van dikker gaas, alles in overleg met gemeente en de aannemer. De  
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sponsorborden zijn vervangen door doeken door Abel Wortelboer, Jan Roele, Jan Mulderij en 
Henk Smit (een aantal doeken wordt nog vervangen).  
Het aantal sponsoren is iets gegroeid en er werden drie 80 jarigen in de bloemetjes gezet in 
2015. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is stilgestaan bij het overlijden van Han Kempers in juli. Han 
Kempers heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. 
Dit jaar (tijdens de finaledag) zijn we betrapt door een zogenaamde mystery guest, in het 
kader van de nieuwe alcoholwet NIX18. We vragen de barmedewerkers het nieuwe seizoen 
hier extra alert op te zijn.  
Het bestuur wil het clubhuis open houden en gastvrijheid uitstralen. Daarom heeft de club  
naast tennisactiviteiten ook andere activiteiten georganiseerd, zoals een wijnproefavond en 
een voorlichtingsavond over blessurepreventie door Trifit. Ook vinden er jaarlijks meerdere 

klaverjasavonden plaats. Deze worden jaarlijks – met groot succes - georganiseerd door Ria 
Thiele, Renee Klijnsma en Aad Bogers. 
Engelbert Paalman was de spil in het clubhuis; hij verzorgde de inkoop, de financiën, een deel 
van het onderhoud en de wekelijkse schoonmaak. Daarnaast zorgde Truus Mulder voor de 
aankleding bij de activiteiten met heerlijk gebakken koek, lekkere hapjes etc. De barbezetting 
en het onderhoud is door Abel Wortelboer met veel inzet geregeld. Abel stopt met zijn taken.  

Linda Schippers neemt de bardiensttaak van hem over en Laura Kleinendorst neemt het 
roosteren voor de bardienst middels digitaal intekenen in 2016 voor haar rekening. Binnenkort 
volgt hierover bericht. 
Alle vrijwilligers, die wekelijks het plantsoen onderhouden, de container aan de weg zetten en 
allerlei hand- en spandiensten voor het park verzorgen, worden door Jeanny bedankt voor hun 
inzet. 
In de toekomst wil de club de samenwerking met Trifitt behouden, inzetten op meer 
competitieteams en clubhuisbezoek stimuleren. Ook willen we onderzoeken of we het clubhuis 
in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen meer kunnen inzetten.  
 
Vanuit de PR commissie 
Kristina Odenhamn licht de activiteiten van de PR commissie toe. Er was een nauwe 
samenwerking met de sponsor-commissaris Jeanny van Gemert. Door haar inzet zijn er meer 
sponsoren en is het aantal vrienden flink gegroeid. Aan de clinic met Jacco Eltingh (maart) 

konden evenals de leden ook de sponsoren deelnemen: dit werd een groot succes. 
Jeanny verlaat de PR commissie, maar blijft sponsoring voor haar rekening nemen. 
Marnix Schippers verzorgde de nieuwsbrieven en Kaj Morel voorzag als webmaster de 
algemene info op de site en hield deze up-to-date. De agenda op de homepage wordt 
regelmatig geraadpleegd. 
Max Julian Nab nam de pers- en social media taak voor zijn rekening (facebook en twitter). In 

verband met zijn studie stopt hij met deze werkzaamheden.  
De commissie is blij dat Harry ten Wolthuis de ontstane vacature van Linda Brandes invult 
binnen de PR commissie als materiaalontwerper (o.a. het ontwerpen van posters). 
Met ingang van 2016 is de voorzitter PR commissie niet meer verbonden aan het bestuur en 
valt de functie van sponsorcommissaris onder de penningmeester in plaats van onder de PR 
commissie.  
NB: in 2015 zijn de functies voor voorzitter WRC commissie en Jeugdcommissie al vervallen. 

 
Vanuit de projectteams 
Het werken in projectteams is naar tevredenheid verlopen, mede dankzij een prima 
samenwerking met de PR- en parkcommissie Als verbeterpunt in 2016 zal meer aandacht 
moeten worden gegeven aan de evaluatie achteraf, met verslag en financiële verantwoording 
ten behoeve van het draaiboek. 
Door projectteams werden negen activiteiten georganiseerd voor senioren en vier activiteiten 
voor de jeugd.  
 
4. Rekening en verantwoording 2015  

Toelichting door de penningmeester 

Aukje Roele geeft als penningmeester toelichting op de rekening en verantwoording.  

Het jaar 2015 wordt met een verlies afgesloten door renovatie van het park en de werving 

nieuwe leden (senioren) door inzet van de combinatiefunctionaris. 
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Verslag van de financiële controlecommissie 2015 

Patrick Klunder en Arie Westerik hebben de financiën gecontroleerd. Hun bevindingen zijn: 

 Het op de balans vermelde saldo liquide middelen stemt overeen met de op de 
jaaroverzichten van de bank vermelde saldi. 

 Er zijn geen onrechtmatige transacties aangetroffen. 

 De penningmeester heeft de administratie goed op orde. 

 Voor 2016 is begrotingsdicipline van groot belang. 

 Geadviseerd wordt de tapinstallatie buiten gebruik te stellen; 

De inkoop via Lieferink aan plaatselijke leveranciers te gunnen; noodzaak wifi en canal 
digitaal te onderzoeken. Deze punten worden voor onderzoek bij de Parkcommissie 
neergelegd. 

 

De ALV gaat akkoord met de rekening en verantwoording, waarmee de penningmeester wordt 
gedechargeerd. 

 
Benoeming financiële controlecommissie 2016  
Patrick Klunder treedt af, terwijl Arie Westerik nog een jaar aanblijft. Nisander Brand is bereid 
als opvolger van Patrick Klunder de controle in 2016 uit te voeren. Rex van Geerestein wordt 
genoteerd als reserve. 
 
5. Aftreden bestuursleden en leden faciliterende commissies  
 
Aftredend is bestuurslid: 
Kristina Odenham stopt als voorzitter van de 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 14 jaar), 
 Linda Tuitert (Senioren VCL - 2½ jaar). 

 
De voorzitter dankt de aftredende bestuurders met een bloemetje voor hun inzet. De 
aftredende commissieleden hebben allen een bos bloemen ontvangen op hun huisadres.  
 
Het bestuur stelt de volgende mensen voor als bestuurs- en commissieleden: 
 
Voorstel bestuursleden 2016:  

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

 
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  
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 Haltoernooi: Anton Beuwer en Frans Kuster, 
 Seizoensopening: Jeanet Nijland, 
 Noaberscup: Annemarie van Klaveren en Kaj Morel, 
 50+ toernooi: Jan Mulderij, 
 Stratentoernooi: Jeanny van Gemert, 
 Clubkampioenschappen: Xander Rijpstra, 
 In the Mix toernooi: Frank van Ellen. 

 
De ALV  gaat akkoord met de benoeming van bovengenoemde mensen. 
 
Hierna wordt een korte pauze ingelast. 
 

6. Beleidsplan 2016-2018  

Organisatiestructuur  

O.b.v. de maatschappelijke ontwikkelingen is er het afgelopen jaar een aanzet gemaakt met 
de nieuwe organisatiestructuur. In deze structuur besturen drie bestuursleden de vereniging.  
Echter tot op heden is het niet gelukt om een derde bestuurslid en een voorzitter PR 
commissie te vinden. Daarnaast is het ledenaantal flink gedaald en verwachten we dat het 

dieptepunt nog niet bereikt is. Dit was voor het bestuur reden om de ‘noodklok’ te luiden – 
brandbrief op huisadres. 
 

In 2015 werd in de nieuwe organisatiestructuur (projectteams)  gewerkt aan een beleidsplan 
voor de toekomst. Hiervoor heeft  het bestuur de hulp van een klankbordgroep ingeroepen. De 
klankbordgroep en het bestuur zijn twee keer bijeen geweest.  

De suggesties vanuit de klankbordgroep worden toegelicht door Jan Schermerhorn.  

De uitvoering van het beleidsplan en de structuur staat of valt door bemensing van bestuur, 
aldus Jan Schermerhorn. 

Volgens de statuten van de vereniging moet een bestuur uit minimaal drie personen bestaan. 
Wil de vereniging bestaansrecht hebben, dan moet er een extra bestuurder komen. Jan 
Schermerhorn constateert dat een groot deel van de huidige leden zich gedraagt als 
baanhuurders. Op dit moment dragen de oudere leden de vereniging, aldus Jan Schermerhorn. 

 

Iedereen wordt verzocht na te denken over kandidatuur of een kandidaat derde bestuurslid 
aan te dragen. 

 

De ALV keurt het voorliggende beleidsplan 2016-2018 goed en daarmee wordt deze 
vastgesteld. 

 

Werkplan 2016 m.b.t. onze strategische doelstellingen 'tennis spelen, leren en 
binden'  
Paulien Koopman, coördinator jeugd vertelt over de afspraken rondom jeugd.  
Als basis voor de jeugd wordt gewerkt volgens het principe van Tenniskids. Dit houdt in dat 
kinderen niet meer in lesvorm deelnemen, maar instromen in Tenniskids. Onderdeel hiervan is 
dat zij 4-6 keer per jaar aan een competitie voor tenniskids deelnemen. In de training van 
Marc IJzerman wordt hierna ‘toegewerkt’. Doel is om zo plezier, lessen en binding met tennis 
te houden voor kinderen én hun ouders. 
Het schooltennis wordt opgestart met ingang van 15 februari a.s. 
Met verschillende acties door het jaar heen wordt op vrijdag 18 maart gestart (instuifmiddag) 
voor de jeugd. 
 
Regels en roosters vrijwilligers taken  

De ALV gaat akkoord met de voorgestelde regels en roosters vrijwilligerstaken.  
 
7. Begroting 2016  

Contributie (ledenaantal 214 senioren, 36 junioren) 
Er ligt een strakke begroting voor met weinig speelruimte. De meerjarenbegroting voor 2016, 
2017, en 2018 is licht optimistisch met een ledenafname van slechts 5%. 
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Het afstoten van de vijfde baan wordt serieus overwogen door het bestuur bij verdere afname 
van het aantal leden. De afdracht aan de KNLTB zal in de bespreking met de klankbordgroep 
worden meegenomen.  
Jan Mulderij wijst op het risico dat een verhoging van de contributie ook meer afmeldingen kan 
genereren. Het bestuur is van mening dat de TC Holten een gezonde vereniging moet zijn met 
gebruikers die betalen voor de kosten die het tennispark met zich meebrengt. 
 
 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging. Daarmee wordt de contributie 
voor senioren vastgesteld op € 126 en voor junioren op € 63.  
 
8. Door leden tijdig en schriftelijk ingebrachte voorstellen  

Dit agendapunt is vervallen, er zijn geen schriftelijk punten ingebracht. 
 
9. Huldiging 40-jarige jubilarissen  

Dit zijn de volgende leden:  

 Elly Hut  

 Jan Hut  

 Renée Klijnsma  

 Sonja de Roos   

 Wim Tuller 

 Anneke Wissink.  
De genoemde jubilarissen worden gehuldigd en ontvangen de gouden verenigingsspeld van 
voorzitter Jeanet Nijland en applaus van alle aanwezige leden!  

Velen hebben diverse functies vervuld in het bijzonder Renee Klijnsma, die al 35 jaar actief is 
voor de vereniging. 
Jan Hut bedankt alle leden ook namens Elly en deelt mee dat hij nog lang lid blijft. 
Sonja de Roos ontvangt de verenigingsspeld persoonlijk van het bestuur, in verband met haar 
afwezigheid (aanwezig bij ABN Amro tennistoernooi). 
 
10. Rondvraag  

 Jeanny van Gemert: deelt nog mee dat de parkcommissie besloten heeft dat enkele 
consumpties qua prijs worden verhoogd als gevolg van verhoging van de BTW tarieven. 

 Lotti van de Berg: vraagt wat de leeftijd is voor deelname aan Tenniskids. Dit is t/m 12 
jaar (basisschool leerlingen). 

 Jan Schermerhorn: spreekt zijn waardering uit voor het bestuur, dat onder moeilijke 
omstandigheden werkt en zich inzet. Graag wil hij hen hiervoor bedankten. Dit gaat 
vergezeld van een applaus van de aanwezige leden. 

 
De voorzitter nodigt de leden uit deel te nemen aan de opening van het seizoen op 19 maart 
aanstaande. 
 
11. Sluiting  
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit om 21.30 
uur de vergadering. Zij nodigt iedereen uit te toasten op het nieuwe seizoen.  
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TOELICHTING OP DE AGENDA 
 
AGENDAPUNT 3: JAARVERSLAG TC HOLTEN 
 
ALGEMEEN 
Het bestuur bestond in 2016 uit: voorzitter en tevens waarnemend secretaris Jeanet Nijland en 
penningmeester Aukje Roele. In het afgelopen verenigingsjaar is het bestuur 10 keer bijeen 
geweest voor een reguliere bestuursvergadering. Tijdens bestuursvergaderingen werd naast de 
praktische, dagelijkse gang van zaken gesproken over de bemensing van bestuur- en 
commissieposities, beleidsplan 2016-2018, tennisactiviteiten, Tenniskids, verbinding en/of 
samenwerkingsvormen, voortgang projectteams en de voorbereiding van de Algemene Leden 
Vergadering. 

 
Het bestuur is dit jaar in gesprek geweest met atletiekvereniging Holten, gemeente Rijssen-
Holten, klankbordgroep, KNLTB verenigingsadviseur, ViaVie welzijn en de voorzitters van de 
Noaberscupverenigingen. 
 
Het bestuur heeft deelgenomen aan twee, door de KNLTB aangeboden, workshops: ‘Besturen 

met een visie’ en ‘Sportief besturen’ en aan het Kennis café ‘Binden en behouden van jongeren 
bij Sport’ van Sportservice Overijssel. 
Ook dit jaar heeft de club deelgenomen aan de Sport- en Beweegstraat tijdens de ‘Kom d’r 
Uutmarkt’. 
 
Voor de dagelijkse zaken werd het bestuur ondersteund door de Park-, PR commissie, 
ledenadministratie, projectteam jeugd, VCL jeugd/senioren, sponsor commissaris en 
projectleiders. Voor de vacante posities heeft het bestuur diverse leden benaderd, maar helaas 
zonder resultaat.  

In 2016 hebben zich 28 nieuwe leden aangemeld (16 junioren en 12 senioren) en 29 leden 
afgemeld (8 junioren en 21 senioren). Op 2 januari 2017 telt de vereniging 239 leden (35 
junioren en 204 senioren).  

De beleidsballen en de resultaten 
Op basis van de vijf ‘beleidsballen’ bepalen we wat we als tennisclub willen ondernemen om 
invulling te geven aan ons beleid.  
Het bestuur en ledenadministratie heeft de mogelijkheden voor parklidmaatschap onderzocht. 
Daarmee zou je de KNLTB afdracht niet hoeven betalen. Nadeel is dat je er een aparte 
administratie op na moet houden en zelf pasjes moet maken. Hiervoor zou je ook een bijdrage 
moeten vragen. Daarmee vervalt het voordeel. 
Op verzoek van een aantal leden heeft het bestuur ook onderzocht of er een samenwerking op 
speelniveau gemaakt kan worden met andere tennisclubs. Deze vraag is voorgelegd aan de 
Noabersverenigingen. Bij onze noaberverenigingen is iets meer spreiding in het niveau, zodat 
hun leden voldoende mogelijkheden hebben om te spelen op niveau.   
De overige activiteiten en de realisatie van het beleidsplan staan hieronder beschreven.  
    

SENIOREN 
 
Toss – hele jaar 
Dinsdagavond Anton Beuwer, Jan Mulderij 
Vrijdagochtend: Jan Kurz, Jan Mulderij en Henk Smit 
Gedurende het hele jaar wordt er op dinsdagavond en vrijdagochtend getost. Afhankelijk van 
het weer wisselt de belangstelling, maar het enthousiasme is altijd groot. Ook de nazit is erg 
gezellig. 
 
Klaverjassen – Aad Bogers, Ria Thiele en Renee Klijnsma 
Het klaverjassen wordt vanaf januari 2012 verzorgd door Aad, Ria en Renee. Zij benaderen de 
leden, zorgen voor de hapjes en regelen de prijsjes en prijsuitreiking. Het klaverjassen vindt 
over het algemeen op de laatste vrijdag van de wintermaanden plaats (jan, febr, mrt, sept, okt 
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en nov). De harde kern bestaat uit 26 leden en een aantal leden doet af en toe mee. 
Gezelligheid staat bij iedereen voorop bij het klaverjassen. 
 
Haltoernooi – 14 februari: Anton Beuwer, Frans Kuster 
Om 13.00 uur stond iedereen klaar voor de start. Er werd zesmaal een half uur om en om 
getennist. Het was wel grappig dat verschillende tennissers zich meldden, omdat ze wel een 
extra half uurtje wilden spelen als er iemand geblesseerd of moe uitviel.  
 
Er werd echt om de punten gestreden en het was ook leuk om te zien dat er  verschillende 
tennissers in het tussen half uurtje als toeschouwers betrokken bleven bij het spel van de 
anderen. Ons werd door enkele deelnemers gevraagd of er niet vaker van dit soort activiteiten 
kunnen worden georganiseerd. 

 
De winnaars waren: 

 Dames  1, 2 en 3: Ineke Kempers, Linda Schippers en Jeanet Nijland 
 Heren 1, 2 en 3: Erwin Zwijnenberg, Johan Lohuis en Henk Smit. 

 
Ook de derde helft was gezellig. Een grote groep deelnemers bleef nagenieten van de 

wedstrijden, bitterballen en een drankje.  
 
Opening seizoen – 19 maart: Jeanet Nijland, Marieke Nijland, Linda Schippers, Renee 
Klijnsman, Laura Kleinendorst 
Tijdens de seizoensopening kon iedereen zijn pasje ophalen en de data voor het invullen van 
bardienst vastleggen. Uiteraard was er ook gelegenheid om even met de trainer een balletje te 
slaan. Er werd gretig van deze gelegenheid gebruik gemaakt, zowel door onze junior als 
seniorleden.  
 

 
 
Workshop tapen bij TriFitt – 21 maart: Jeanny van Gemert 
Dinja en Gerlinde verzorgden een zeer interessante workshop, waarin de aanwezige leden 
leerden hoe ze een enkel en een tennisarm konden tapen en met welke type tape het beste 

resultaat bereikt kan worden.    
 
Noaberscup – 13 t/m 18 juni: Annemarie van Klaveren en Kaj Morel 
Aan de Noaberscup wordt deelgenomen door leden van vier verschillende tennisverenigingen, 
namelijk Enter, De Mors, Rijssen en Holten. Er werd twee keer op ons park gespeeld en de 
finaledag vond plaats in Enter. Er waren veel deelnemers en het weer was tussen de buien 
door goed. TC Holten won,  voor de tweede keer op rij, de cup met de grote oren.  
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50+ toernooi – zaterdag 30 juli – Jan & Ank Mulderij 
Tussen 13.00-13.30 uur kwamen de 25 deelnemers binnendruppelen. Het weer zag er 
aanvankelijk goed uit, maar tijdens de uitleg van Jan pakten donkere wolken zich boven ons 
tennispark samen. Precies op het moment dat iedereen de baan op zou gaan, begon het te 
hozen. Na een kop koffie/thee ging iedereen nog gemotiveerder de baan op.  
 
Een luide toeter gaf de wisseling van de partijen aan. De wedstrijdleiding had een goede 
indeling gemaakt, want er werden mooie en spannende wedstrijden gespeeld. Na twee ronden 
was het tijd voor een korte pauze en kon men genieten van een heerlijke koek, gebakken door 
Ank Mulderij.  
 

Na vijf speelrondes klonk de afsluitende toeter. Rood en bezweet kwamen de deelnemers van 
de baan. Pijntjes en vermoeidheid waren bij de borrel met lekkere hapjes snel verdwenen.  
 
De middag werd afgesloten met een voortreffelijke BBQ. Heerlijk salades door Ank zelf bereid 
van verse producten. De knoflookstrengen waren rechtstreeks afkomstig uit Italië 
 
Winnaars: Mimi Smit en Marnix Schippers.   
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TriFitt warming up tijdens vrijdagochtend toss – 12 augustus: Jeanny van Gemert 
‘Een warming up, is dat nodig? Ik ga al op de fiets’, was een reactie toen het idee werd 
geopperd. Gedreven door af en toe een pijntje of nieuwsgierigheid, verschenen tegen 09.30 
uur zeventien 50-plussers in het clubhuis. 
Na een deskundige uitleg van Merel Tuitert van TriFitt werd er gelopen, gehuppeld, gedribbeld 
en zelfs een berendans gedaan. Vervolgens bereidde een balspel met bukken, rekken en 
strekken ons voor op het voor tennissers belangrijkste onderdeel, dynamisch rekken. Armen, 
romp-, been- en voetspieren werden in allerlei oefeningen bewogen, soepel maar ook wel 
puffend en krakend. Na een half uurtje waren alle spieren warm.  
 
Stratentoernooi – 27 augustus: Jeanny van Gemert, Renee Klijnsma, Jeanet Nijland 
Het stratentoernooi is een toernooi voor leden en niet-leden, jong en oud en alle sterktes door 

elkaar. Eigenlijk voor iedereen die het leuk vindt om samen een gezellig potje tennis te spelen.  
Er waren maar liefst 15 teams actief deze dag en dat zorgde voor een gezellige drukte op de 
club. Om 10.30 uur werden de eerste wedstrijden gespeeld. Na 45 minuten kwam de eerste 
groep zwetend van de baan. De temperatuur liep al aardig op en langs de kant werd het 
gezellig druk.  
Tegen het einde van de middag werden de laatste poulewedstrijden gespeeld. Een aantal 

teams had het erg spannend gemaakt, dus er moest flink gerekend worden. In de finale tussen 
poule A en B speelden de teams van Burgemeester van de Borchstraat / Holterberg / Motieweg 
tegen team Mossinkserf / Kollingserf. De wisselbeker was voor het team Mossinkserf / 
Kollingserf.   
In poule C (aanstormend talent) werd de finale gespeeld door team De Borkeld tegen team De 
Kol. De wedstrijd werd gewonnen door het team van De Kol.  
 
In-the-mix toernooi – 5 november: Martine van Beek, Frank van Ellen, John 
Kloosterman en Kaj Morel 
Zaterdag 5 november namen 28 leden deel aan het tweede in-the-mix toernooi. Alle 
deelnemers speelden drie wedstrijden en Sonja behaalde het hoogste puntenaantal. Jan 
Mulderij en Charles de Vries werden gedeeld tweede. Engelbert Paalman ontving de troostprijs. 
De organisatie speelde handig in op de enige bui van de middag. Iedereen kon genieten van 
een heerlijke kop erwten- of tomatensoep en het wedstrijdschema werd enigszins aangepast. 

Het was erg gezellig in het clubhuis en op de banen.  
 
COMPETITIE - voorjaar en najaar 
 
Voorjaar 
 

Tenniskids Zondagochtend 06-03 20-03 03-04 24-04 22-05 12-06 26-06 

Oranje Stan, Sam, Kaya, Sem ? ? 100 100 88 100 100 

 

Klasse/afd Dinsdagochtend 05-04 12-04 19-04 26-04 10-05 17-05 24-05 eindstand 

35+Dames-1/2e   G. Kl Velderman 2-3 3-2 3-2 2-3 0-5 5-0 3-2 
18 pnt > 4e 

Klasse/afd Vrijdagavond 08-04 15-04 22-04 29-04 20-05 27-05 03-06 eindstand 

35+ Mix-1 /1e  F. Kuster 4-0 0-4 4-0 4-0 1-3 4-0 nvt 17 pnt > 2e 

35+ Mix-2 /1e  F. Dikkers 2-2 0-4 3-1 1-3 0-4 VRIJ 0-4 6 pnt > 6e 

35+ Heren-1 /2e  H. ten Wolthuis 2-3 4-1 1-4 4-1 5-0 3-2 5-0 24 pnt > Kmp 

35+ Heren-2 /5e  R. Aangeenbrug 4-1 1-4 1-4 0-5 0-5 2-3 5-0 13 pnt > 6e 

35+ Dames-1 /4e S. Heuvelman 4-1 4-1 5-0 2-3 5-0 5-0 VRIJ 25 pnt > 2e 

Klasse/afd Zondag 10-04 17-04 24-04 08-05 22-05 29-05 05-06 eindstand 

Mix-1 / 7e  J. van Ee 0-8 2-6 VRIJ 5-3 3-5 0-8 3-5 13 pnt > 6e 

Jongens 11-17 jr / 
3e kl 

W. vd Berg 1-5 3-3 5-1 3-3 6-0 2-4 1-5 21 pnt > 4e 

 
 
 



 

 

 -11- ALV 2017 met toelichting 

Najaar 
 

Klasse/afd Dinsdagavond 13-09 20-09 27-09 04-10 11-10 18-10 25-10 Eindstand 

17+Dames Dubbel  S. Heuvelman 2-2 4-0 1-3 4-0 2-2 3-1 nvt 2e > 16 pnt 

Klasse/afd Vrijdagavond 16-09 23-09 30-09 07-10 14-10 21-10 28-10 Eindstand 

17+ Mix Dubbel  F. Dikkers 3-1 3-1 3-1 0-4 2-2 4-0 0-4 5e > 15 pnt 

Klasse/afd Zondag 18-09 25-09 02-10 09-10 16-10 23-10 30-10 Eindstand 

Gemengd-1  J. van Ee 2-3 4-1 5-0 5-0 1-4 VRIJ 3-2 3e > 20 pnt 

Jongens 11-17 jr W. vd Berg 0-6 4-2 4-2 0-6 1-5 3-3 0-6 6e > 12 pnt 

Meisjes 11-17jr 
Myrthe, Annique, 
Anne, Eveline, 

Querijn 

0-6 0-6 2-4 0-6 0-6 1-5 0-6 8e > 3 pnt 

 

Tenniskids Zondagochtend 11-09 25-09 09-10 06-11 

Oranje-2 
Amber, Stella, Daniël, Andrew, 
Luuk, Finn, Pelle, Rinse 

0 ? 25 15 

Oranje-1 Stan, Kaya, Toby, Arnica 67 53 55 60 

 
JUNIOREN 
 
Jaarverslag jeugd 2016 

In 2016 is gewerkt met een projectgroep jeugd bestaande uit: 
 Paulien Koopman, ambassadeur tenniskids en organisator instuiven; 
 Marc IJzerman: trainer; 
 Renee Klijnsma: tenniskidsfunctionaris en ledenadministratie; 
 Jeanny van Gemert: algemeen. 

 

Doelen: 
 Jeugd laten ervaren hoe leuk tennis is (werving); 
 Gezelligheid en sfeer bieden bij activiteiten en lessen (werving en binding); 
 Uitdaging bieden (binding). 

 
De volgende activiteiten zijn ondernomen om de doelen te bereiken: 

 Lessen op de tenniskidsmanier aan de groepen vier t/m zes van de Holtense 
basisscholen in maart. Meteen daarna is een instuif georganiseerd met naast tennis 
leuke andere activiteiten gesponsord door partyboerderij Sallandshoeve. Tijdens de 
instuif kregen de kinderen een aanbod van vier lessen voor € 10 met daarna de 
mogelijkheid om lid te worden. Tijdens de instuiven kregen de kinderen fruit, limonade 
en wat lekkers en was er voor de ouders koffie, thee en een drankje gesponsord door 
Huiskes Kokkeler. Dat werd zeer gewaardeerd en gaf veel gezelligheid. 

 In totaal zijn voor de jeugd van het basisonderwijs (BO) zes instuiven georganiseerd. 

De eerste was met ruim 40 kinderen het drukst bezocht. Aan de laatste instuif waren de 
clubkampioenschappen voor het BO gekoppeld. Met ruim 30 kinderen en veel 
enthousiaste toeschouwers en vrijwilligers was het een mooie happening. Gebleken is 
dat iedere instuif iets nieuws moet bieden om voldoende kinderen te trekken. Daarom 
houden we volgend jaar drie grootse instuiven in plaats van zes dit jaar. Zowel lessen 
aan BO als instuiven zijn verzorgd door Paulien en Marc. Kinderen zijn enthousiast over 

de tenniskidslessen, belangrijk is dat alle lessen aan de BO-jeugd op deze manier 
gegeven worden. Openstelling van de bar op lesmiddagen van de jonge BO-jeugd zal 
een welkome verbetering zijn voor wachtende ouders. 

 Resultaat: 14 kinderen zijn na de vier lessen lid geworden.  
 Gebleken is dat kinderen meer lol in tennis houden als ze naast hun lessen wedstrijdjes 

of competitie spelen. Daarom hebben Renee en Jeanny alle kinderen persoonlijk 
gevraagd voor zowel voor-als najaarscompetitie. Vervolgens hebben in het voorjaar 9 

kinderen meegedaan aan de World Tour voor tenniskids (BO), 5 jongens hebben 
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zondagcompetitie gespeeld en vier meisjes hebben vier zaterdagen een uitwisseling 
gespeeld met Bathmen. In het najaar hebben 19 kinderen meegedaan aan de World 
Tour en hebben 11 kinderen van het voortgezet onderwijs (VO) zondagcompetitie 
gespeeld. 

 Op 13 november zijn clubkampioenschappen voor het VO gehouden. vier jongens en 
vier meisjes bonden de strijd aan met elkaar. Dat leverde bijzonder leuke wedstrijden 
op. Bij de jongens streden Tom Holteman, Antal van Dongen, Luuk Ebenau en Wouter 
van den Berg om de titel; bij de meisjes Annique Fortanier, Anne van Rossum en 
Eveline Cubuk. De clubkampioenen VO-jeugd 2016 zijn geworden: Tom Holterman & 
Annique Fortanier. 

 Bij het basisonderwijs oranje was de eerste plaats voor Daniel Klein, Friso Tietge werd 
tweede. De winnaars bij BO groen waren Stan van de Belt (eerste) en Kaya Drent 

(tweede plaats). 
TC Holten heeft op zaterdag 3 september deelgenomen aan de Sport en Beweegstraat 
(onderdeel van de Kom d’r Uutmarkt). Marc IJzerman, Maud van Geel, en Marieke 
Nijland. Jeanet Nijland coördineerde namens ViaVie Welzijn de markt. Ongeveer 100 
kinderen namen deel aan de markt en maakten kennis met tennis. Een aantal kinderen 
heeft als vervolg hierop deelgenomen aan de HK instuif. 

 Volgend jaar zal in overleg met ouders en jeugd bekeken worden of en welke 
activiteiten toegevoegd worden 
 

Dankzij de subsidie voor de combinatiefunctie van de gemeente worden de lessen aan het BO 
bekostigd en wordt enige subsidie op de lessen aan de jeugd gegeven. 
 
We denken dat we met de werkwijze van afgelopen jaar op de goede weg zijn. Voorwaarde 
voor verder succes is dat ouders in de organisatie mee gaan draaien. 
 
Interne competitie TC Bathmen – 7 mei, 14 mei, 21 mei en 28 mei 
Zowel in Bathmen als in Holten waren er kinderen (vanaf 12 jaar) die geen competitie spelen, 
maar die wel wedstrijdjes willen spelen. Aangezien trainer Marc altijd zegt ‘Tennissen leer je 
alleen door het geleerde in de praktijk te brengen’, ontstond het idee van een uitwisseling 
tussen Holten en Bathmen. Op 7 mei bonden acht kinderen van TC Bathmen, MTV en TC 

Holten de strijd met elkaar aan. Er werd heel enthousiast en sportief gestreden. Na elke 
speelronde werd het spel beter. De spelers deden veel ervaring op. De meeste kinderen 
vonden het jammer dat het afgelopen was en dat gold ook zeker voor de ouders.  
Een leuke bijkomstigheid is dat zes meisjes zo enthousiast zijn geworden dat ze in het najaar 
mee hebben gedaan aan de competitie. Een uitwisseling voor niet-competitiespelers is volgend 
jaar zeker voor herhaling vatbaar.  
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JAARVERSLAG PARKCOMMISSIE – Jeanny van Gemert   
De commissie bestond in deze periode uit: 
 Voorzitter, in bezit VSH – Jeanny van Gemert  
 Aankleding kantine, organisatie aanvullende schoonmaak, in bezit VSH – Truus Mulder 
 Inkoop en financiën -  Engelbert Paalman 
 Barbezetting  – Linda Schippers 
 Onderhoud – Toon Jongman 
De parkcommissie heeft dit jaar vier keer vergaderd. Daarnaast vond er naar behoefte 
individueel overleg plaats. 
 
Truus Mulder zorgde voor de aankleding bij de activiteiten. Regelmatig schotelde ze daarbij 
heerlijke eigen gebakken koek  voor. Zij organiseerde de jaarlijkse grote schoonmaak en 

coördineerde de aanvullende wekelijkse schoonmaak. Verder heeft ze een aantal bijkomende 
zaken geregeld en bij enkele grote activiteiten de bardienst verzorgd. 
 
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.  

 
Linda Schippers heeft dit jaar de barbezetting geregeld. De leden konden  voor het eerst 
digitaal intekenen. Laura Kleinendorst heeft daartoe samen met Linda alle voorbereidingen 
gedaan. Grand café De Biester is zo vriendelijk om als sleuteladres te fungeren. In het 
algemeen is zowel het digitaal intekenen als De Biester als vast sleuteladres goed bevallen. De 
leden die na een e-mail en een herinnering niet intekenden, zijn door Linda ingedeeld. Dat 
waren er nogal wat en dat is jammer, omdat men dan niet zelf de datum kan kiezen. We gaan 
ervan uit dat dat aantal in 2017 een stuk lager is. Vooral na de zomervakantie bleven te veel 
plekken niet ingevuld. De reden was het onverwacht grote aantal teams dat in het najaar 
competitie speelde. Omdat we denken dat dit zo blijft, zullen we toe moeten naar per persoon 
drie keer bardienst per jaar. Linda heeft niet alleen haar nieuwe taak uitstekend gedaan, maar 
ook heeft zij alle bardiensten die niet ingevuld werden (19 stuks) voor haar rekening genomen. 
Hulde! 
Bijna alle leden die zich hadden opgegeven voor bardienst hebben eventueel na een 

herinnering hun taak gedaan. Dank  voor ieders medewerking. 
 
Toon Jongman is de drijvende kracht achter het totale onderhoud, een geweldige klus. Zo 
zorgde hij er voor dat de banen er het hele jaar piekfijn bij lagen. Samen met Engelbert deed 
hij het clubhuisonderhoud. Daarnaast coördineert hij drie onderhoudgroepjes. 
Ab Eggink, Jan Roele, Jan Kurz, Henk Smit, Albert Boode en Aren Faasse onderhouden het 

nieuwe ‘plantsoen’ aan de kant van de Valkenweg en vegen terras en paden. 
Wim Husslage, Ronald Krabbenbos en Willem Ossewaarde onderhouden de gehele zij- en 
achterkant aan de kant  van de voetbalvelden en Hans Tutert en Ruud Kleinendorst ontfermen 
zich over het gedeelte bij de fietsenstalling en de parkeerplaats. Toon doet zo nodig 
aanvullende werkzaamheden. 
 
Verder  heeft  Jan Roele de achterzijde van de kantine opnieuw geverfd.  

Jan Mulderij verzorgt de plaatsing van de reclameborden, haalt  de afvalbakken leeg,  zet de 
container aan de weg en helpt bij onderhoud. Henk Smit en Abel Wortelboer hangen nieuwe 
reclamedoeken op en verwijderen de oude. 
 
Dankzij allen hebben we een prachtig park. Veel dank daarvoor!   
 
Truus stopt na dit jaar met haar taak. Na acht jaren gunt ze haar taak aan de jongere 
generatie.  
Ondergetekende stopt na drie jaar voorzitterschap met haar taak. Een onwillige knie met als 
gevolg daarvan beëindiging van het lidmaatschap is daarvan de reden. 
Linda, Truus, Engelbert en Toon hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en voor jullie 
geweldige inzet. 
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De prijzen van wijn en frisdrank zijn € 0,25 hoger geworden, de overige bedragen zijn 
gehandhaafd op het niveau van het afgelopen jaar.  
In het kader van De Gezonde Sportkantine is bij alle jeugdactiviteiten fruit aangeboden. 
 
AGENDAPUNT 4: rekening en verantwoording 2016 
 
Benoeming financiële controlecommissie 2017 
Deze commissie bestond in 2016 uit: Arie Westerik (2e jaar), Nisander Brands (1e jaar) en Rex 
van Geerestein (reserve). Tijdens de vergadering wordt een nieuwe reserve benoemd. 
 
AGENDAPUNT 5: aftreden/benoemen bestuursleden, faciliterende commissies/taken 
en projectgroepen/-teams 

 
Aftreden bestuursleden, faciliterende commissies/taken en projectgroepen/-teams 
Aftredend bestuurslid: 

 Jeanet Nijland (voorzitter) – beschikbaar voor maximaal twee jaar 
 

Aftredende leden faciliterende commissies: 

 Jeanny van Gemert (vz parkcommissie, sponsorcommissaris) 
 Truus Mulder 

 
Aftredende leden facilitair: 
Na de zomer is al afscheid genomen van Tenniskids functionaris & competitie jeugd - Marius 
van den Belt en René Meijners 
 
Benoemen bestuursleden, faciliterende commissies/taken en projectgroepen/-teams 
Voorstel bestuursleden 2017: 

 Vacature – voorzitter 
 Aukje Roele – penningmeester 

 
Voorstel leden faciliterende commissies: 
 

Parkcommissie  
Vacature (vz), Toon Jongman, vacature lid aankleding kantine en coördinatie schoonmaak, 
Engelbert Paalman, Linda Schippers. 
 
PR-commissie  
Vacature (vz), Kaj Morel, Marnix Schippers, Harrie ten Wolthuis. 

 
Facilitair 
Ledenadministratie - Renee Klijnsma  
Projectteam jeugd - Jeanny van Gemert, Paulien Koopman, Renee Klijnsma en Marc IJzerman 
VCL - Renee Klijnsma (2017) 
Sponsor commissaris - vacature 
Projectteamleiders – Haltoernooi: Anton Beuwer en Frans Kuster 

Open dag: Jeanet Nijland 
Noaberscup: Kaj Morel 
50+ toernooi: Jan Mulderij 
Stratentoernooi: vacature 
Clubkampioenschappen: Xander Rijpstra,  
In the Mix toernooi: Frank van Ellen  

 
AGENDAPUNT 6: beleidsplan 2017-2018  

 
Regels en rooster vrijwilligerstaken 2017 
Evaluatie 2016 
Onze tennisclub is een vereniging waar in principe alle leden  de handen uit de mouwen steken 
om de club zo goed mogelijk te laten functioneren. In januari is aan alle leden gevraagd of ze 
dezelfde taak als in 2015 wilden doen. Als dat niet het geval was diende men een andere taak 
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te kiezen. 28 leden gaven aan niet in de gelegenheid te zijn wat te doen en kochten hun taak 
af.  
Het werken met de takenlijst is in 2016 goed verlopen. Het uitgangspunt is dat men bij het 
vergeten van de taak eenmaal een herkansing krijgt met de mededeling dat bij weer vergeten 
de vergoeding van € 25 betaald dient te worden. Dat is niet voor gekomen. Wel bleek het door 
het grote aantal deelnemende teams moeilijk de bardiensten tijdens de najaarscompetitie in te 
vullen. 
In 2016 is gebleken dat ieder minimaal drie keer een taak per jaar moet doen om alles goed te 
laten verlopen. We merken dat steeds meer mensen samen bardienst draaien. Dat mag, maar 
in dat geval draai je zes bardiensten (drie keer per vrijwilliger). 
Jeanny van Gemert functioneerde als vrijwilligerscoördinator en Renee Klijnsma verzorgde het 
administratieve deel.  

 
Bij de takenlijst worden de volgende criteria gehanteerd: 

 Leden van 75 jaar en ouder mogen vrijblijvend een taak doen; 
 Studenten mogen vrijblijvend een taak doen; 
 Ouders, die geen lid zijn, mogen vrijblijvend een taak doen; 
 Leden die de tennisclub sponsoren mogen vrijblijvend een taak doen. 

 
De conclusie is dat we doorgaan op de ingeslagen weg waarbij we steeds zaken  verbeteren 
om het voor de leden zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
 
Voortbestaan vereniging: onze leden zijn heel bereidwillig om een taak op zich te nemen. Voor 
de bestuursfunctie ligt dat anders. Er zijn geen leden bereid gevonden om de bestaande 
vacatures te vervullen. Met het toenemende aantal vacatures wordt het voortbestaan van de 
vereniging ernstig in gevaar gebracht.  
 
Gang van zaken 2017  
In 2016 kon men voor het eerst thuis digitaal intekenen voor de bardienst in combinatie met 
sleutels ophalen bij Grand Café De Biester. Deze werkwijze is goed bevallen en zal in de 
toekomst gehanteerd worden. 
De pasjes kunnen worden opgehaald tijdens het openingstoernooi in maart. 

 
Opening bar 

 Op competitie-en toernooidagen, tijdens lesmomenten van de jongste jeugd en tijdens 
overige georganiseerde activiteiten. 

 Tijdens competitie sluit de bar twee uur na afloop van de laatste wedstrijd. 
 Vanaf het openingstoernooi in maart  tot de herfstvakantie (m.u.v. de zomervakantie) 

op maandag tot en met donderdagavond van 20.00 - 22.30 uur. 
 
Vergoeding taken 

 Seniorleden, die geen taken willen verrichten, betalen een vergoeding van  
€ 25. 

 Seniorleden, die ingedeeld zijn en hun taak verzaken, betalen een vergoeding van € 25. 
 

AGENDAPUNT 7: begroting 2017  
Stukken staan als apart document op de website en worden tijdens de ALV met behulp van 
een powerpointpresentatie toegelicht.  
 
Contributie + -vormen 
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar € 67,00 voor junioren en € 134,00 voor 
senioren. Leden die dit jaar 18 jaar (geboren 1999) worden betalen € 100,00.  
Dit bedrag wordt (via automatische incasso) in twee gelijke delen afgeschreven (eind februari 
en eind juni). 
 
Contributie nieuwe leden 
Voor alle nieuwe leden is de regel dat ze binnen 10 dagen na aanmelding de contributie 
overmaken. De contributie voor nieuwe leden bedraagt: 

 Senioren: € 10,00 + aantal maanden* t/m december x € 10,00; 
 Junioren VO: € 5,00 + aantal maanden* t/m december x € 5,00; 
 Junioren BO: t/m mei € 40,00, vanaf juni aantal maanden* t/m december x € 5,00 
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*De maand waarin je lid wordt telt mee voor de berekening. 

Meld je je na 1 juli aan, dan ben je eerst parklid en vanaf medio oktober KNLTB-lid. 
 
Club2lid 
Ben je al lid van een tennisclub en wil je af en toe bij TC Holten spelen, dan kun je Club2lid 
worden. Dit kost € 100,00 per jaar. Je meldt je aan via de website en levert een pasfoto in (zie 
ook ‘aanmelding nieuwe leden’). 
 

Studentlid 
Op vertoon van je studentenkaart (voltijdonderwijs), kun je studentlid worden. Je betaalt dan 
slechts € 70,00 voor je lidmaatschap. Je meldt je aan via de website en levert een pasfoto in 
(zie ook ‘aanmelding nieuwe leden’). 
 
Winterlid (niet mogelijk in combinatie met zomerlidmaatschap) 
Bij TC Holten is het mogelijk om winterlid te worden (jan-feb-mrt & okt-nov-dec). Je krijgt een 
clubpas, dat wil zeggen dat je enkel aan clubactiviteiten kunt deelnemen. Een 
winterlidmaatschap kost € 70,00. Je meldt je aan via de website en levert een pasfoto in (zie 

ook ‘aanmelding nieuwe leden’). 
 

Zomerlid (niet mogelijk in combinatie met winterlidmaatschap) 
Bij TC Holten is het ook mogelijk om zomerlid te worden (mei-jun-juli-aug). Je krijgt een 
clubpas, dat wil zeggen dat je enkel aan clubactiviteiten kunt deelnemen. Een 
zomerlidmaatschap kost € 45,00. Je meldt je aan via de website en levert een pasfoto in (zie 

ook ‘aanmelding nieuwe leden’). 
 
Competitiebijdrage 
Seniorenteams betalen de afdracht en de ballen. 
Jeugdteams zondag betalen € 10,00 per persoon. De ballen blijven van de club. 
Tenniskids Groen betalen € 5,00 per persoon. De ballen blijven van de club. 
Tenniskids World Tour Rood-Oranje maakt onderdeel uit van het lespakket. 
 


