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TOELICHTING OP DE AGENDA ALV 2014 – 4 februari 2014, clubhuis 
 
AGENDAPUNT 2: NOTULEN ALV 5 FEBRUARI 2013 
 
01. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom op de ALV. 
 
Het bestuur heeft afmeldingen ontvangen van de volgende leden: Wil en Kees van Geel, Willem van Haren, 
Ineke Kempers en Gerard Damink. 
 
Een bijzonder welkom aan de aanwezige ereleden van de club: Aad Bogers, Renée Klijnsma en Arie 
Westerik. 
 
Voorgesteld wordt om agendapunten 8 en 9 om te draaien. 
Aad Bogers merkt op de kleine lettertjes (opmerking over ledenaantal tijdens een ALV) niet klopt. De 
opmerking bij de volgende ALV niet toevoegen.  
 
02. Notulen ALV 7 februari 2012 
Correctie: In tegenstelling tot wat in de notulen staat is het wel verplicht van alle leden afdracht aan de 
KNLTB te doen.  
Aanvulling: Renée en Jeanny hebben een brief naar de KNLTB gestuurd om af te zien van automatische 
indexatie. Jeanny geeft aan dat bij het vaststellen van de volgende meerjarenbegroting van KNLTB het 
wellicht weer aangedragen moet worden. 
De notulen worden met bovengenoemde aanvullingen, vastgesteld. Met dank aan Jeanet Nijland. 
 
03. Verenigingsjaarverslag met deelverslagen en resultaten beleidsplan 2009-2013 
Het bestuur ervaart het werken met een beleidsplan als zeer positief. Het biedt het bestuur een goed 
handvat om verantwoording af te leggen aan de ALV. Een aantal van de dit jaar behaalde resultaten zijn: 

 Tweede gekwalificeerde trainer ingezet 

 Programma combinatiefunctionarissen succesvol uitgebreid 

 Veel goede nieuwe activiteiten 

 Actieve communicatie via flyers, posters, krant en website 

 Alle leden dragen een steentje bij (ontwikkeling in vrijwilligersbeleid) 

 Sponsorbeleid ontwikkeld en uitgevoerd 

 Clubhuis en park mooi gerenoveerd. 
 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de deelverslagen. 
 
04.  Rekening en verantwoording 2012 
De balans en de Staat van baten en lasten zijn op de website beschikbaar gesteld. Aan de hand van een 
PowerPointpresentatie geeft de penningmeester een uitvoerige toelichting.  
Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 7.000. Dit is bereikt door een stijging van het aantal leden, 
het werven van nieuwe sponsoren, hogere kantineopbrengst en voorzichtig investeren. 
Het bedrag wordt toegevoegd aan de reserves. Dit kan dan gebruikt worden voor toekomstige investeringen. 
 
05. Verslag financiële controlecommissie 2012 
Mark Houbiers en John Kloosterman hebben de financiën van de club gecontroleerd en in orde bevonden. 
Beide zijn deze avond verhinderd en daarom leest reserve lid - Ina van Lindenberg – het verslag voor.  
 

 De kascommissie wil het bestuur het volgende meegeven en adviseren: 
De kascontrolecommissie vindt de begroting voor 2013 erg rooskleurig: deze is gebaseerd op een 
ledenaantal van 435 leden (300 senior / 135 junior) terwijl het ledenaantal ultimo 2012 370 was. Is het te 
verwachten dat we in 2013 een vergelijkbaar aantal nieuwe leden mogen verwelkomen? 

 De opzet van de boekhouding ziet er prima en overzichtelijk uit, om dit zo te houden lijkt het raadzaam 
om daarbij een korte instructie / handleiding te schrijven. 

 De kascontrolecommissie beveelt het bestuur aan om te onderzoeken of het noodzakelijk is dat onze 
combinatiefunctionaris een VAR verklaring dient te overleggen. De voorzitter geeft aan dat dit al gebeurd 
is. 

 Een standaard declaratieformulier te maken, zodat er niet allerlei handgeschreven declaraties in de 
boekhouding verschijnen. 

 Het financieel beleid zo te voeren dat er binnen afzienbare tijd, zeg 5 jaar, de beoogde financiële reserve 
is opgebouwd. 

De ALV is het eens met de adviezen en verleent vervolgens decharge. 
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06. Benoeming financiële controlecommissie (FCC) 2013 
John Kloosterman en Ina van Lindenberg worden benoemd tot financiële controlecommissie 2013. Patrick 
Klunder wordt benoemd als reserve.  
 
07. Begroting 2013 
De exploitatiebegroting en het contributievoorstel zijn op de website beschikbaar gesteld. Aan de hand van 
een PowerPointpresentatie geeft de penningmeester een uitvoerige toelichting.  
Het contributievoorstel wordt door de ALV goedgekeurd. 
 
De begroting is erg ambitieus. Vanuit de ALV worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 De tennisbanen pas privatiseren nadat zij allemaal vernieuwd zijn. 

 De kwetsbaarheid van de begroting zit in de ledenaantallen. De ALV adviseert het bestuur de 
ontwikkeling van het ledenaantal goed te volgen en eventueel bijsturen als de aantallen daar 
aanleiding toe geven. De voorzitter geeft aan dat de uitgaven grotendeels inherent zijn aan het 
aantal leden.  

 De TCH geeft de tennisleraren geen garanties ten aanzien van het aantal lesuren.  

 Geen verlichtingsarmatuur aanvragen voordat de gemeente uitsluitsel heeft gegeven over de 1/3-
1/3-1/3-regeling. 

De ALV keurt - met in achtneming van de aanbevelingen - de begroting goed. 
 
Pauze 
 
08. Verkiezing bestuursleden 2013 
Er wordt afscheid genomen van: Jeanny van Gemert (4 jaar en 3 maanden), Erik van Ginkel (1 jaar), Patrick 
Klunder (1 jaar), Kaj Morel (2 jaar) en Henk Smit (4 jaar). 
De nieuwe voorzitter neemt de voorzittershamer over. Hij eert de scheidende voorzitter, namens het bestuur, 
met een cadeau. De ledenadministratie wordt door de nieuwe voorzitter nog even in het zonnetje gezet. Hij 
prijst haar jarenlange, tomeloze inzet en ondersteunt dit met een cadeau. 
 
De ALV stemt in met de voorgedragen bestuursleden. De voorgedragen bestuursleden worden benoemd: 
 
Voorzitter Erik van Ginkel 
Penningmeester Aukje Roele 
Clubhuis-materiaalcommissaris Margerethe Kurz 
PR-commissaris  Kristina Odenhamn 
De positie van Jeugdcommissaris is nog vacant.  
 
09. Benoeming commissies 2013 
De aftredende commissieleden die zich hebben ingezet voor de TC en die niet herkiesbaar zijn: Anja van Ee 
(4 jaar), Ronieke Fokkink (3 jaar), Ria Thiele (4 jaar) en Johan Westhof (14 jaar). De voorzitter bedankt de 
aftredende commissieleden en overhandigt ze een fles wijn. 
 
Voorgesteld worden de volgende nieuwe commissieleden: Ronald Krabbenbos, Engelbert Paalman 
(clubhuis-materiaalcommissie), Jeanny van Gemert , Kaj Morel  en Max Julian Nab (PR-commissie), 
Annabeth Hartman en Leon Scholten (wedstrijd-recreatiecommissie).  
 
De commissies bestaan in 2013 uit de volgende leden: 
Clubhuis-Materiaalcommissie PR-commissie 
Margerethe Kurz (vz, bestuurslid) Kristina Odenhamn (vz, bestuurslid) 
Ronald Krabbenbos Joke Arts 
Truus Mulder Linda Brandes 
Engelbert Paalman Jeanny van Gemert 
Abel Wortelboer. Kaj Morel 
 Max Julian Nab 
 Marnix Schippers 
 
Jeugdcommissie Wedstrijd-Recreatiecommissie 
Vacant (vz, bestuurslid) Xander Rijpstra (vz, bestuurslid) 
Esther Klein Swormink  Annabeth Hartman 
Anke Nijhof Annemarie van Klaveren 
Gerrie Poppe Leon Scholten 
Marieke Thiele Linda Tuitert 
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10.  Beleidsplan 2013-1016 
De documenten zijn op de website beschikbaar gesteld. Aan de hand van een PowerPointpresentatie geeft 
de nieuwe voorzitter een uitvoerige toelichting. Hij licht de aanleiding voor het plan toe. De ambitie is te 
groeien naar 500 leden. 
 
De PR-commissie levert hieraan een bijdrage in de communicatie en het verbinden aan de club. De 
Jeugdcommissie gaat aan de slag met wervende elementen gevoed door de aanpak van de KNLTB. Ook 
gaan ze de mogelijkheden voor speeltoestellen bespreken met de gemeente. De Wedstrijd- en 
recreatiecommissie zet de huidige lijn voort. Activiteiten zoals lentetennis worden verder uitgebouwd, door 
dit ook op donderdagavond aan te bieden. Nieuw is het aanbieden van piramidetennis en het begeleiden 
van nieuwe leden.  
De Clubhuiscommissie richt zich op het aanbod van producten van de bar en de sfeer en aankleding van het 
clubhuis. Er wordt nadruk gelegd op het belang van bardiensten.  
De voorzitter schetst de dynamiek van de meerjarenbegroting. 
 
De ALV adviseert bij de inrichting van het terras rekening te houden met veiligheid en het risico van 
hangjongeren. 
 
De ALV stemt in met de aanpak die geschetst is in het plan. 
 
11.     Plaatsen ledenlijst op gesloten deel website 
De ALV wordt gevraagd of zij instemt met het plaatsen van de ledenlijst, met e-e-mailadressen, op een 
gesloten deel van de website . De ALV stemt in. 
 
12. Regels en rooster vrijwilligerstaken 2013 
De regels en rooster vrijwilligerstaken worden conform voorstel vastgesteld. 
 
13. Door leden tijdig en schriftelijk ingebrachte voorstellen 
Er zijn geen voorstellen ingebracht. 
 
14. Huldiging 40-jarige jubilarissen 
Zes leden zijn dit verenigingsjaar 40 jaar lid van de TCH: Ria en Aad Bogers, Anno Huiting, Gerrie Klein 
Velderman, Dinie en Jan Kramer. 
De oud-voorzitter geeft van elke jubilaris een korte beschrijving van de tenniscarrière. De aanwezigen krijgen 
een ‘gouden’ herinneringsspeld van de oud-voorzitter. 
 
15. Rondvraag 
De ALV vraagt om foto’s, met naam en functie,  van de commissie- en (nieuwe) bestuursleden. De PR-
commissie gaat er voor zorgen. 
 
16. Sluiting 
Om 22.30 uur wordt de ALV gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en 
nodigt iedereen uit om bij een drankje na te praten. 
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AGENDAPUNT 3: VERENIGINGJAARVERSLAG MET DEELVERSLAGEN  
 
VERENIGINGSJAARVERSLAG 2013  
Het bestuur heeft in 2013 bestaan uit: voorzitter Erik van Ginkel, penningmeester Aukje Roele, secretaris Jeanet Nijland, 
jeugdcommissaris (vacature) Erik van Ginkel, PR-commissaris Kristina Odenhamn, wedstrijd-recreatiecommissaris 
Xander Rijpstra en clubhuis-materiaalcommissaris Margerethe Kurz. In het afgelopen verenigingsjaar is het bestuur 
zeven keer bijeen geweest voor een reguliere bestuursvergadering. In de vergaderingen zijn naast de praktische, 
dagelijkse zaken de volgende punten aan de orde geweest: 

 Invulling en uitvoering van beleidsplan met als speerpunt ledenwerving 

 Overleg met trainers 

 Afstemmen activiteitenkalender 

 Bezetting van bestuur- en commissieposities 

 Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 

 Overleg met de verenigingen van Meermanskamp 

 Beleidsplan en begroting 2013-2015. 
 
Het jaar 2013 is het eerste jaar van een nieuwe cyclus in het beleidsprogramma 2013-2015. Het tennisseizoen begon 
onder moeilijke omstandigheden met een langdurige winterse periode waardoor het actief recreërend tennissen veel 
later dan normaal op gang kwam. De opendag ook vroeger dan normaal was met de kou duidelijk minder succesvol dan 
2012.  
 
De activiteiten zijn grotendeels cf kalender georganiseerd met als belangrijke aantekening dat de deelname aan 
activiteiten ook in aantallen deelnemers lager was dan gewenst en wij in 2012 gewoon waren. Ook het aantal 
competitieteams is in aantal verminderd. De lagere bezetting zorgt direct voor dalende kantineopbrengsten en drukken 
het financieel resultaat in negatieve zin. Daar tegenover staan duidelijk toenemende  hogere sponsorinkomsten hetgeen 
een blijk van vertrouwen geeft in onze vereniging. 
 
In 2013 heeft er een trainerswissel plaatsgevonden. Na twee jaar heeft  Arjan van der Zande ervoor gekozen voorlopig te 
stoppen met het geven van tennislessen. Als opvolger van Arjan heeft de vereniging op advies van Marc IJzerman een 
goed opvolgster gevonden in de persoon van Martine Dijkman.  
 
De deelverslagen van de verschillende commissies geven verdere verdieping op het afgelopen jaar.  
 
Het bestuur heeft de vereniging bij diverse gelegenheden vertegenwoordigd o.a. bij de Thema-avond van de Sportraad, 
diverse vergaderingen van het district Overijssel van de KNLTB, bijeenkomsten van de gemeente en het overleg met de 
verenigingen van Meermanskamp 
 
In 2013 hebben zich 51 nieuwe leden aangemeld: 26 junioren en 25 senioren. 
Het aantal leden in 2013 maximaal 402. Het aantal afmeldingen voor 2014 is 61: 28 junioren, 33 senioren, we beginnen 
het jaar 2014 met 341 leden (89 junioren + 252 senioren) 
 
De samenwerking tussen het bestuur en de diverse commissies, evenals tussen de commissies onderling was in het jaar 
2013 over het algemeen goed.  
 

DEELVERSLAG CLUBHUIS-MATERIAALCOMMISSIE 
De commissie bestond in 2013 uit: 

 Voorzitter - Margerethe Kurz 

 Inkoop - Engelbert Paalman  

 Barbezetting - Abel Wortelboer  

 Horeca diploma, aankleding kantine en bijkomende zaken - Truus Mulder  

 Algemeen onderhoud en parkzaken - Ronald Krabbenbos 

 Baan- en clubhuisonderhoud - Toon Jongman. 
 
Algemeen 
Toon Jongman is enige tijd uit de roulatie geweest door een operatie aan zijn heup. Tijdens zijn afwezigheid 
zijn de werkzaamheden overgenomen door de andere commissieleden. 
Door privé omstandigheden heeft Margerethe, in de loop van het jaar - aangegeven geen bestuurlijke taken 
meer te kunnen vervullen. In overleg met de commissie leden zijn haar werkzaamheden verdeeld.  Wel heeft 
zij op operationele zaken ondersteuning gegeven.  
 
In de december bestuursvergadering heeft de clubhuis-materiaalcommissie aangegeven haar naam te 
wijzigen in Parkcommissie. 
 
Bardiensten 
Ook dit jaar is er weer een beroep gedaan op de leden om zich op te geven om bardiensten te verrichten. 
De indeling van de bardiensten valt gelijk met het ophalen van de pasjes. Dit moment blijkt goed gekozen 
daar men dan de agenda’s kan afstemmen en data worden vastgelegd.  
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De commissie is extra belast door leden die haar pasjes niet afhalen op de daarvoor bestemde momenten. 
Ook het verplaatsen van de clubkampioenschappen en het invoegen van diverse jeugd- en WRC activiteiten 
leverde de commissie extra werk.  
 
Onderhoud accommodatie 
De baanverlichting is dit jaar vernieuwd. De kantine is verfraaid met rolgordijnen en er is een kinderhoek 
gerealiseerd. Het muurdecoratie is verzorgd door Henk Mulder, waarvoor dank. 
Op het terras zijn bloembakken geplaatst.  
Verder zijn de normale onderhoudszaken verricht. De commissie heeft geconstateerd dat sommige banen 
slechte plekken vertonen. In samenwerking met de gemeente wordt gezocht naar een goede oplossing, al 
dan niet in samenhang met de vervanging van alle tennisbanen in 2015. 
 
Financiën 
De consumptie prijzen zijn gehandhaafd op het niveau van het afgelopen jaar. Door het uitvallen van enkele 
competitieteams en het koude voorjaar is de omzet dit jaar beduidend minder (verschil ongeveer € 4.000). 
 
Toernooien, kampioenschappen en overige activiteiten 
Tijdens de activiteiten hebben we voor een adequate barbezetting kunnen zorgen. In enkele gevallen 
hebben we ook de catering verzorgd. 
 
De parkcommissie bedankt alle leden die in 2013 aan de barbezetting en andere taken hebben meegewerkt 
en rekent in 2014 weer op dezelfde inzet van de leden. 
 
DEELVERSLAG JEUGDCOMMISSIE  
Bij TC Holten is bewust gekozen om een aantal activiteiten een ‘open’ karakter te geven. Wij willen alle 
jeugd in Holten de gelegenheid bieden om kennis te maken met de tennissport.  
 
Jeugdclubkampioenschappen - september 
De Jeugdclubkampioenschappen in september 2012 zijn voor het eerst sinds meer dan 10 jaar weer 
georganiseerd. Het is een groot succes geworden. 
 
Ouder-kind toernooi - oktober 
Het Ouder-Kind Herfsttoernooi werd gespeeld op in oktober. Dit was in 2012 het meest bezochte toernooi 
van het jaar met 80 deelnemers (40 dubbels). Altijd leuk om met je vader of moeder de baan op te gaan. Er 
was zelfs een opa met kleinkind waarmee maar weer is bewezen werd dan ook op oudere leeftijd de 
tennissport wat te bieden heeft. 
 
Winter-clinic - november 
In november werd een Winter-Clinic georganiseerd, buiten 
op de banen van TC Holten. Door een aantal enthousiaste 
ouders en Marc IJzerman en Arjan van der Zande werden 
per baan de verschillende basistechnieken geoefend. De 
deelname was ronduit goed met 26 jeugdspelers. 
 
Winterhal toernooi - maart 
Het winterhal toernooi  is in Markelo gehouden. Alle banen 
waren bezet met 22 jeugdleden. Het toernooi had een 
‘open’ karakter wat werd onderstreept dat 2 kinderen 
hebben deelnemen die geen lid zijn van de vereniging.  In 4 poules is gestreden om de winst. Ter stimulering 
van de gezonde levensstijl werd de jeugd  getrakteerd op fruit en gelukkig maakte ze daar goed gebruik van.  
 
Openingstoernooi - maart 
TC Holten vind deelname van alle jeugdleden aan het 
openingstoernooi belangrijk. Daarom is ervoor gekozen om 
naast de reguliere oproep tot deelname via e-mail en 
website, ook alle jeugdleden persoonlijk telefonisch te 
benaderen. Het blijft moeilijk om het doel ‘iedereen doet 
mee’ waar te maken. Het koude weer speelde in het 
voorjaar spelbreker waardoor het tennisseizoen veel later 
dan normaal is gestart. Het is gewoon niet zo fijn om bij 
een temperatuur van onder de 5 graden aan een 
buitensport te doen. Ook dit jaar was de gezamenlijke 
lunch met de volwassen leden, een prima succes en lekker gezellige drukte.   
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Lessen op basisscholen 
Voor de groepen 3 t/m 8 van de Holterenk, de Haarschool en de Regenboog zijn ook dit voorjaar weer 
gemiddeld 2 lessen verzorgd door Marc en Arjan. Geprobeerd is om alle lessen op de tennisbaan te geven, 
vanwege het minder goed weer is soms gekozen voor binnensport op de schoollocatie. In totaal hebben 
ongeveer 350 basisschoolkinderen kennis kunnen maken tijdens hun bewegingsonderwijs met de balsport 
tennis. De kinderen reageren enthousiast op de combinatie functionarissen als persoon (afwisseling van 
docent). De ervaring is geweest de kinderen een lagere concentratie kunnen opbrengen in de hal (tussen 4 
muren) in vergelijking met de buitensituatie op de tennisbaan. De ‘beleving’ van een sport slaat meer aan in 
een echte situatie (een tennisbaan met net, lijnen en scorebord). 
 
Ook hier is het belangrijk om de kinderen te laten starten met een goede warming up, gevolgd door leuke 
bewegingsvormen en stimuleren om punten te halen. Sommige groepen zijn gecombineerd tot bijna 40 
kinderen. In deze omvang neemt logischerwijs de aandacht die gegeven kan worden terug. Een belangrijke 
les hiervan was dat in de planning hier beter rekening mee wordt gehouden. Een keuze kan zijn om in plaats 
van 1 combinatiefunctionaris dit met 2 of een combi met de leerkracht heeft hier zijn vruchten afgeworpen.  
 
Tijdens de laatste les heeft Marc deelname aan ‘ik kies voor…’ sterk gepromoot. Zie verder ‘kies voor ….’ 
verderop in dit verslag.    
 
Extra competitietraining - maart en april 
Voor aanvang de competitie hebben de competitie jeugdteams tweemaal een extra training gekregen tegen 
een aantrekkelijk tarief. De wens om de jeugd goed voorbereid aan de competitie te laten beginnen is 
uitgekomen. Alle competitie spelende jeugd heeft hieraan deelgenomen.  
In deze training hebben Marc en Arjan alle wedstrijdfacetten aan bod laten komen. Belangrijk is de warming 
up (zeker aan het begin van het seizoen) zoals oefeningen als startsnelheid, uithoudingsvermogen, conditie, 
oog-hand coördinatie.  Om de jeugd succes te laten beleven is het vooral leuk om oefeningen met 
puntenvormen te laten combineren. Tijdens de punten vormen kan goed aan de techniek worden gewerkt. 
Het leukste werd wel gevonden het 2 tegen 2 spelen als team.  
 
Open dag - maart 
De combinatiefunctionaris heeft belangrijk werk in de voorbereiding gedaan. Op een vorig jaar door Marc 
bezochte workshop bij de KNLTB zijn inzichten opgedaan waar de vereniging zeer succesvol gebruik van 
heeft kunnen maken. Een zeer belangrijk leerpunt om mensen te interesseren voor sport is om je als 
vereniging vanuit een breed kader in de maatschappij te verbinden. De positionering van de sportvereniging 
TC Holten ziet er idealiter als volgt uit: 
 
Figuur 1: TC Holten in vijf dimensies 

TC Holten is een vereniging voor ieder wat 
wils. De basis van de tennisvereniging is het 
kunnen spelen, zowel recreatief als 
competitief. Deze sportieve omgeving biedt 
vele mogelijkheden om mensen ontmoeten, 
het tennisspel te leren. Voor anderen is fit 
worden en fit blijven een reden om lid te 
worden van TC Holten.  
De vereniging steunt in belangrijke mate op 
mensen die zich voor korte of langere termijn 
willen binden als vrijwilliger.  
Deze inzichten heeft TC Holten inmiddels in 
haar beleidsplan voor 2013 t/m 2015 
opgenomen. 
 
Op de open dag hebben meer dan 50 
bezoekers het TC Holten park bezocht. Een 
10-tal bezoekers heeft aangegeven interesse 
te hebben in een lidmaatschap en uiteindelijk 
zijn hier 5 leden uit geworven. Vele positieve 
geluiden voor het organisatiecomité zijn 

ontvangen. De combinatie functionarissen hadden een belangrijke wevende rol door middel van een 
doorlopende clinic. Ook het uitgezette behendigheidsparcours was een succes.  
 
Kies voor sport en cultuur - mei t/m juli 
De gemeente heeft goed werk geleverd en TC Holten erg gestimuleerd en financieel ondersteund met het 
door basisschool kinderen laten ontdekken van de tennissport. De verwachting in de planning was uitgegaan 
van een deelname van 30 kinderen. In totaal hebben  9 groepen met in totaal 37 kinderen les gekregen. 

Tennis 
spelen 

Fit worden 

Ontmoeten 

Leren 

Binden 
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Wederom een succes! Van de 37 kinderen die mee hebben gedaan zijn 14 lid geworden.  De 
combinatiefunctionaris bij TC Holten heeft hiermee een mooi succes bereikt, een succes dat ook het gevolg 
is van het programma in voorgaand jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat door voortdurende aandacht voor sport 
de drempel om te gaan sporten sterk wordt verlaagd. De vele positieve geluiden van de kinderen en de 
ouders geven ons de bevestiging dat wij het juiste recept ontdekt hebben. De combinatiefunctionaris heeft 
ervoor gezorgd dat TC Holten een van de meest succesvolle verenigingen is met dit programma.  
Het tennis programma dat is uitgestippeld was: 

 
 
Een belangrijke spin-off van dit succes bij de jeugd is dat ook de ouders van de betrokken kinderen warm 
zijn gemaakt door hun eigen kroost. De combinatie functionarissen hebben hierop ingespeeld om samen 
met de vereniging een aanbieding gedaan waardoor iedereen die lid werd ook tegen gereduceerd tarief een 
aantal introductielessen kon volgen om de basisbeginselen onder de knie te krijgen.  
 
Tennislessen 
Begin maart zijn de tennislessen voor leden van TC Holten begonnen. Het ledenbestand bedroeg in januari  
99 leden en daarvan namen meer dan 50 leden betaalde tennislessen. Alle nieuwe jeugdleden nemen 
tennisles.  
 
Instuif - april, mei en juni 
Als aanvulling op de schoolbezoeken van de combinatiefunctionaris is 
bedacht om ‘open’ instuiven te organiseren.  Op de instuif worden alle 
leden en de basisschooljeugd die bij ons op de woensdag meedoet met ‘ik 
kies voor sport en cultuur’ uitgenodigd, in totaal 100 kinderen. De JC zal 
zorgt voor  barbezetting, aantrekkelijk clubhuis met spelletjes en 
combinatiefunctionaris organiseert de baanbezetting. De instuif is een 
belangrijke activiteit om de kinderen te laten ervaren dat TC Holten niet 
alleen is om les te nemen of competitie te spelen maar juist een club is 
waar je ook los van les of competitie leuke dingen kan doen. Het moet helpen stimuleren dat de kinderen 
leren zelf ook afspraken te maken om te tennissen en daarmee te werken aan de gezonde levensstijl.   
 
April 1

e
 keer: ballenkanon, spelletjes clubhuis: 30 deelnemers.  

Mei thema: blind tennis, ballenkanon, spelletjes clubhuis: 16 deelnemers. 
Juni thema: geen, gewoon samenspelen: 16 deelnemers.  
 
Ontwikkeling jeugdledenbestand 
Het jeugd ledenbestand is in 2013 verder gestegen door met name het succesvolle ‘ik kies voor..’ 
programma.  Het jeugdledenaantal is gegroeid naar 116 leden per 31 juli 2012. 
 
Samenwerking gemeente en financiën 
TC Holten is erg tevreden over samenwerking met de gemeente en de inzet van de combinatie functionaris. 
De gemeente denkt erg goed mee en speciale dank gaat uit naar Werner Loode die zich zichtbaar voor ons 
heeft ingespannen en speciaal bij het programma ‘ik kies voor.’. 
 
De gemeente stimuleert met de inzet van de combinatiefunctionaris de gezonde en sportieve levensstijl van 
de oudere jeugd, zoals de Waerdenborch.  
 
 
  

les Omschrijving lesprogramma

les 1 Warming up, kennismaking

les 2 Warming up, balvaardigheid, om leren gaan met een bal, balgevoel.

les 3 Warming up, oog hand coördinatie. Oog, hand, bal en racket vormen om de bal en racket onder controle te krijgen en houden.

les 4 Warming up, bewegingsvaardigheid. Vormen van beweging die nodig zijn bij tennis/conditie.

les 5 warming up, wedstrijdvormpjes, afsluiting lesperiode en vervolgafspraken
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Voor de combinatiefunctionaris geldt onderstaande inzet op verschillende activiteiten gemeten in uren: 

 
 
Vooruitblik 
Wij streven naar maximale deelname waar onze nieuwe jeugdleden hun eerste competitie ervaring gaan 
opdoen. De eerste plannen worden al gemaakt voor het voorjaar volgend jaar. Wij, de 
combinatiefunctionarissen en de jeugdcommissie zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.  
 
DEELVERSLAG PR-COMMISSIE 
De PR-commissie bestond in 2013 uit Jeanny van Gemert, Joke Arts, Kaj Morel, Linda Brandes, 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. In deze rol heeft 
zij het beleid van de commissie verder proberen te structureren. De PR commissie heeft dit jaar geen 
overleggen gehad met de hele groep bij elkaar. De voorzitter overlegt (intensief) op basis van behoefte met 
de individuele commissieleden. Vanaf februari zijn de leden van alle commissies van TC Holten 
geïnformeerd over de nieuwe manier van het informeren van leden. Ook is dringend verzoek gedaan om 
aankondigingen en verslagen aan te leveren voor op de website en in de nieuwsbrief.  In december is 
gestart met het programma E-mail Chimp, hiermee gaan we de berichtgeving richting de leden verder 
verbeteren (zoals de nieuwe nieuwsbrief).  
  
Joke Arts verzorgt de facturatie (inclusief herinneringen) aan vrienden en sponsoren. Ze beheert de 
overeenkomsten met sponsoren en draagt zorgt voor het bijhouden van de sponsorinkomsten en de 
informatievoorziening hierover richting penningmeester vereniging, voorzitter PR commissie en lid 
sponsoring.  
 
Jeanny van Gemert is als nieuw sponsorlid enorm goed bezig geweest. Ze heeft 17 nieuwe vrienden en 6 
nieuwe sponsors aangetrokken. En door de professionele en persoonlijke aanpak krijgen we van onze 
sponsors terug dat ze zeer tevreden zijn over ons sponsorbeleid. Helaas is het onder de middenstand van 
ons dorp wel merkbaar dat het crisis is. We hebben van 4 sponsors afscheid moeten nemen, gelukkig zijn 2 
daarvan vriend geworden. En 4 vrienden hebben hun overeenkomst met ons beëindigd of niet verlengd.  
In 2013 hebben we 14 sponsors met een winddoek, 11 sponsors met een reclamebord, 8 sponsors zonder 
winddoek of reclamebord en maar liefst 39 vrienden! Wat een totale sponsorinkomst van  
€ 7.829 opleverde. We hebben met 7 bedrijven de overeenkomst dat we in plaats van geld een stofzuiger, 
biervat, dienst of waardebonnen ontvangen (dit veroorzaakt het verschil van € 1.670 ten opzichte van de 
exploitatie opbrengsten). De sponsors hebben aan het begin van het jaar een fles wijn als dank ontvangen 
en een aantal hebben gebruik gemaakt van  het aanbod om een sponsor-clinic te volgen tijdens de Opendag 
in augustus. We hebben één competitie team kunnen voorzien van gesponsorde shirts (Cleveland Bay). 
Eind november zijn we met de proef begonnen dat wanneer leden op donderdag bij Woody’s gaan eten 10% 
van de totale rekening in de clubkas van de TCH wordt gestort. Er zijn nog geen resultaten bekend. 
 
Kaj Morel heeft  als webmaster de nobele taak om de website actueel te houden. Hij is afhankelijk van de 
informatie die aangeleverd wordt. In 2013 zijn er in totaal 30 nieuwsitems op de website geplaatst. De 
agenda op de homepage is in gebruik genomen. Er worden regelmatig wijzigingen of aanvullingen 
aangebracht in de logo’s van de sponsors en vrienden. Er zijn veel e-mailtjes met groepse-mail aan de leden 
gestuurd.  
 

maand

aug-12 -      56        56        

sep-12 107      70        -37       

okt-12 143      56        -87       

nov-12 60       70        10        

dec-12 -      56        56        

jan-13 9         56        47        

feb-13 -      56        56        

mrt-13 89       70        -19       

apr-13 101      56        -45       

mei-13 110      56        -54       

jun-13 82       70        -12       

jul-13 27       56        30        

Totaal 728      728      -       

Overzicht subsidie jaar 2012 / 2013

Gedeclareerd Subsidiabel

Overschot + / 

tekort -/-
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Marnix Schippers maakte in maart de laatste keer het digitale clubblad ‘1 x stuiten’. Daarna is hij betrokken 
gebleven bij de PR commissie als redacteur van binnengekomen kopij en fotograaf bij evenementen. 
 
Max Julian Nab heeft dit jaar nog niet de pers- en sociale media-taak op zich kunnen nemen. Zijn 
werkzaamheden zijn waargenomen door Kristina. Vanaf de zomer is TC Holten actief op Facebook  en 
Twitter. We hebben in het voorjaar een paar keer en na de zomer tot oktober vrijwel elke week in Holtens 
Extra gestaan.  
 
Linda Brandes zorgt voor de opmaak en productie van alle promotiemiddelen van zowel de tennisclub zelf 
(huisstijl) als van de doeken en borden van onze sponsors. Daarnaast draagt ze zorg voor de levering van 
winddoeken. In 2013 heeft Linda een grote hoeveelheid folders en posters ontworpen. Het prachtige 
resultaat heeft enorm bijgedragen aan een aantrekkelijke en professionele uitstraling van de tennisclub.  
 
DEELVERSLAG WEDSTRIJD- en RECREATIECOMMISSIE 
 
Haltoernooi in Bathmen - zondag 3 februari, 13.00 uur - 17.00 uur 
Aan het haltoernooi hebben 27 personen deelgenomen. Er is gespeeld in twee verschillende poules. Uit 
beide poules is een winnaar gekomen. In poule 1 was Linda Schippers de winnaar in poule twee was Jan 
Mulderij de winnaar.  
 
Training voor competitie - begin week 4 maart 
Voor het eerst dit jaar wilden wij de mogelijkheid bieden competitie teams voor aanvang van de competitie te 
laten trainen onder begeleiding van een van onze trainers. Helaas is door het weer maar een van de twee 
zondagen doorgegaan. Wel is er door onze leden positief gereageerd op deze activiteit 
 
Openingstoernooi en afhalen pasjes - zondag 24 maart, 13.00 uur - 17.00 uur 
Voor het openingstoernooi zou men in eerste instantie ingedeeld worden in poules. Echter door het slechte 
weer en meerdere afzeggingen, hebben we als commissie besloten om er, voor de mensen die er wel 
waren, een toss van te maken. Hierdoor waren er geen winnaars. Er is een lunch georganiseerd samen met 
de jeugd. 
 
Open tennis dag, kennismaking nieuwe leden - zaterdag 23 maart, 13.00 uur - 17.00 uur 
Op de ijzig koude 23e maart van dit jaar vond de Open Dag van TC Holten plaats. Ondanks de kou kwamen 
26 bestaande leden op onze club langs en 17 niet-leden om met ons kennis te maken. Een groot aantal van 
hen ging samen met onze trainers Arjan van de Zande en Marc IJzerman de baan op om een (hernieuwde) 
kennismaking met het spel te hebben. Onder leiding van Gerrie Poppe en Esther Klein Swormink werden de 
jongste gasten uitgedaagd tijdens een tennisparcours. Ook naast de baan was er voor de kids genoeg te 
doen, zoals sparren in de oefenkooi en zich uitleven op het springkasteel. In het warme clubhuis had de 
Clubhuis- en Materiaalcommissie voor de inwendige mens gezorgd met soep, broodjes en vers fruit.  
 
Toss-avond op dinsdagavond - het gehele jaar door, vanaf 19.00 uur voor alle niveaus, vrije inloop 
De toss-avond op dinsdag loopt nog steeds erg goed. Er komen veel bestaande leden maar ook nieuwe 
leden weten de weg te vinden naar de toss. Op deze avond wordt er gespeeld op 4 banen 
 
Toss voor beginners  
Niet door laten gaan in verband met het geringe aantal nieuwe leden. 
 
Tossen op vrijdagmorgen - het gehele jaar door 
 
Lente tennisavonden op woensdagavond en donderdagavond, 20 maart t/m 29 mei, 19.30 - 20.30 uur 
en 20.30 - 21.30 uur, 3 banen, op indeling 
Door het grote succes van vorig jaar wilden wij dit jaar de lentetennis niet op een avond maar op twee 
avonden organiseren. Het nadeel van twee avonden is dat het lastig was de avonden vol te krijgen doordat 
het aantal deelnemers verdeeld werd over twee avonden.  Daarnaast hebben minder mensen zich 
opgegeven ten opzichte van vorig jaar. Desalniettemin hebben 18 leden meegedaan. Er is een poule van 
gemaakt omdat de speelsterktes niet veel verschilden. Uiteindelijk is er geen winnaar uitgekomen doordat er 
een aantal avonden niet door zijn gegaan, vanwege het slechte weer. Deze wedstrijden zijn niet ingehaald. 
 
Voorjaarscompetitie - zaterdag 6 april tot en met 1 juni 
Er hebben zich dit jaar minder teams aangemeld dan vorig jaar. Vorig jaar waren er nog 11 teams, dit jaar 
waren dat er 8. 
 
Dinsdag: 2 damesteams, 18+ en 45+ 
Vrijdag: 1 mix team 45+, 1 herenteam 45+ 
Zaterdag: 3 mix teams 18+ 
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Zondag: 1 mix team landelijk 
 
Dit jaar waren er 3 kampioenen 
Team Gerry Klein Velderman 3

de
 klasse dames 45+ 

Team Erik Hovingh, 3
de

 klasse mix 18+ 
Team Leoni IJzerman, 7

de
 klasse landelijk 

 
Een team is gedegradeerd, team Jeanet Nijland 4

de
 klasse mix 

 
Clubkampioenschappen - 10 - 23 juni 
Deze activiteit is niet doorgegaan vanwege het geringe aantal deelnemers. In totaal hadden zich 20 
personen zich opgegeven. De kampioenschappen hebben we later in het jaar wel laten plaatsvinden.  
 
50+-toernooi - zaterdag 31 augustus, 14.00 - 17.00 uur aansluitend BBQ  
Dit jaar hebben wij het 50 + toernooi laten organiseren door mensen buiten de WRC, namelijk door Johan 
Westhof en Jeanny van Gemert. Dit hebben zij uitstekend gedaan. Aan het 50 + toernooi hebben 24 mensen 
deelgenomen. Er is gespeeld in toss-vorm waarbij ieder half uur gewisseld werd. Bij de dames werd Linda 
Schippers de winnaar, bij heren Henk Smit. Na afloop is er lekker gebarbecued. 
 
2

de
 opendag met tennis-clinic - zaterdag 7 september 

Het aantal bezoekers lag flink hoger dan aan het begin van het jaar. De dag bestond uit een tennis-clinic van 
onze trainers Marc IJzerman en Arjan van der Zande. De bestaande leden werden geïnformeerd over wat 
het naseizoen aan tennisactiviteiten te bieden had. Voor nieuwe leden was er een informatiemarkt en de 
mogelijkheid zich in te schrijven. Er hebben zich 10 nieuwe volwassen leden aangemeld. De 
sponsordeelname was dit jaar goed! 10 personen hebben deelgenomen aan het sponsorprogramma van 
17.00 tot 18.00 uur. 
 
Clubkampioenschappen - Senioren september 
Nadat de clubkampioenschappen in juni niet door zijn gegaan, heeft de WRC opnieuw de 
clubkampioenschappen georganiseerd in september, 22-28 september. Er waren 40 deelnemers in 8 
categorieën. Helaas konden de wedstrijden in de hoogste categorie niet doorgaan door geringe opgave. De 
finaledag was zowel voor de volwassenen als de jeugd op dezelfde dag. De clubkampioenschappen zijn 
afgesloten met een spetterend eindfeest. Het eindfeest had als thema Beach Party.  
 
De winnaars/finalisten in een overzicht:  
 
Categorie Winnaar(s) Finalist(en) Uitslag 

50 + Frans Kuster/Linda Schippers Marnix Schippers/Gerry Klein 
Velderman 

6-1 7-5 

DD 5-6 Nienke Dusseljee/Lenie Schuiterd Jeanet Nijland/Elvira van Daal 6-4 6-4 

DE6 Jeanet Nijland Lenie Schuiterd 7-6 6-2 

DE 7-8 Annabeth Hartmann Simone Heuvelman Freij 6-7 7-6 6-4 

HD6 Johan Lohuis/Wim Tuller Marc Houbiers/John Kloosterman 7-5 6-4 

HE 7-8 Marc Houbiers  Harry ten Wolthuis 6-3 7-5 

DD 7-8 Maud van Geel/Leoni IJzerman Ina Hulleman/Linda Schippers 6-2 6-0 

GD 7-8 Pim Dikkers/Leoni IJzerman Jan Meindert Bosma/Caroline Doornink 6-2 4-6 7-5 

 
Strippenkaarttennis - september t/m november 
Deze activiteit is afgelast vanwege beperkte deelname. In totaal zouden 7 personen meegedaan hebben. 
 
Herfsttennisavonden  
De herfsttennisavonden hebben wij niet door laten gaan. Er is te weinig deelname geweest voor de overige 
activiteiten in het naseizoen, waardoor wij de verwachting hadden dat deze tendens zich bij de 
herfsttennisavonden zou voortzetten. 
 
Herfsttoernooi - zondag 27 oktober, 13.00 - 16.00 uur 
Voor dit evenement hebben zich 20 personen opgegeven. Door het kleine aantal hebben wij besloten de 
activiteit te beperken tot een activiteit van 13.00 tot 16.00 uur zonder lunch. Spelvorm: toss. Het was een 
gezellige geslaagde middag met echt herfstweer.  
 
Tennispiramide 
Deze spelvorm komt niet van de grond. Er geven zich te weinig mensen op voor deze piramide, zodat 
mensen elkaar niet kunnen uitdagen. Wij kiezen ervoor om te stoppen met deze activiteit. 
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AGENDAPUNT 4: REKENING EN VERANTWOORDING 2013 
De stukken staan op de website en worden tijdens de ALV met behulp van een powerpointpresentatie 
toegelicht.  
 
AGENDAPUNT 5: VERSLAG FINANCIELE CONTROLECOMMISSIE 2013 
 
AGENDAPUNT 6: BENOEMING FINANCIELE CONTROLECOMMISSIE 2014 
Deze commissie bestond in 2013 uit: John Kloosterman (2

e
 jr.) en Ina van Lindenberg (1

e
 jr.). Patrick 

Klunder was in 2013 reserve.  
Op grond van artikel 11 lid 4 van de Statuten en artikel 14 van het H.R. kan Ina van Lindenberg opnieuw 
benoemd worden. 
Tijdens de vergadering wordt er een nieuwe reserve benoemd. 
 
AGENDAPUNT 7: BEGROTING 2014 
De stukken staan op de website en worden tijdens de ALV met behulp van een powerpointpresentatie 
toegelicht.  
 
PAUZE 
 
AGENDAPUNT 8: VERKIEZING BESTUURSLEDEN 2014 
Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen via de bekende procedure (minimaal 7 dagen voor de ALV, 
zie artikel 20 HR) bij de secretaris kenbaar worden gemaakt. Conform art. 9 Huishoudelijk Reglement en met 
in achtneming van de nota ‘Bestuursstructuur’ zijn aftredend de functies van:  

Penningmeester Aukje Roele 
PR-Redactie commissaris Kristina Odenhamn 
Wedstrijd-Recreatie commissaris Xander Rijpstra 

 
Zij hebben alle drie te kennen gegeven nog een periode van 3 jaar door te willen gaan. 
Verder heeft de clubhuis-materialencommissaris (Margerethe Kurz) te kennen gegeven na 1 jaar te stoppen 
met haar functie en we zoeken nog steeds een jeugdcommissaris 
 
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor: 

Penningmeester Aukje Roele 
PR-Redactie commissaris Kristina Odenhamn 
Wedstrijd-Recreatie commissaris Xander Rijpstra 
Parkcommissaris ?? 
Jeugdcommissaris ?? 

 
AGENDAPUNT 9: BENOEMING COMMISSIES 2014 
De aftredende commissieleden die zich hebben ingezet voor de TC en die zich niet herkiesbaar stellen zijn:  
Anke Nijhof (2 jr). 
 
Voorgesteld worden de volgende nieuwe commissieleden:  
 
Jeugdcommissie Parkcommissie 
Vacature - vz, bestuurslid Vacature – vz, bestuurslid 
Esther Klein Swormink Toon Jongman 
Gerrie Poppe Ronald Krabbenbos 
Marieke Thiele Truus Mulder 
Rob Zwinselman Engelbert Paalman 
 Abel Wortelboer 
 
Wedstrijd-Recreatiecommissie PR-commissie 
Xander Rijpstra - vz, bestuurslid Kristina Odenhamn – vz, bestuurslid 
Annabeth Hartman   Joke Arts 
Annemarie van Klaveren Linda Brandes 
Leon Scholten Kaj Morel 
Linda Tuitert Max Julian Nab 
 Marnix Schippers 
 
AGENDAPUNT 10: BELEIDSPLAN 2013-2015 
De stukken staan op de website en worden tijdens de ALV met behulp van een powerpointpresentatie 
toegelicht.  
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AGENDAPUNT 11: REGELS EN ROOSTER VRIJWILLIGERSTAKEN 2014 

Onze tennisclub is een vereniging waar alle leden de handen uit de mouwen steken om de club zo goed 

mogelijk te laten functioneren. Om dat in goede banen te leiden zijn alle kleinere taken, zoals bardiensten, 

assistentie bij de organisatie van toernooien,  voor 2014 op een takenlijst in beeld gebracht.  

In februari worden alle leden en ouders van jeugdleden via de e-e-mail en zo nodig telefonisch benaderd om 

hun voorkeur voor een taak op deze lijst aan te geven. Vervolgens zullen bestuurs-of commissieleden op 

een dag tijdens het pasjes ophalen of anders - afhankelijk van de activiteit - uitleg geven aan degenen die 

zich voor een taak bij hen hebben aangemeld.  

Opening bar 

 Op competitie- en toernooidagen en tijdens overige georganiseerde activiteiten overdag. 

 Gedurende het hoofdseizoen bij geplande activiteiten. 

 Van april tot 1 oktober (m.u.v. de zomervakantie) op maandag tot en met vrijdagavond van 19.30 tot 
22.30 uur.  
 

Bezetting bar 

 De openingstijden en bezetting van de bar worden vroegtijdig aan de betrokkenen bekend gemaakt.  
 
Vergoeding bardienst en/of overige taken 

 Senior-leden, die geen bardienst of overige taken willen verrichten, betalen een vergoeding van € 25. 

 Senior-leden, die ingedeeld zijn en niet op komen dagen – zonder geldige reden (zelf vervanging 
zoeken), betalen een vergoeding van € 25. 

 


