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A. Van de voorzitter 

Ik spreek de hoop uit dat we volgend jaar door onze achteruitkijkspiegel vol 

vertrouwen de toekomst zien. 

… 

Dat was mijn slotzin van het voorwoord van het vorig jaarverslag, en kunnen we 

dan constateren of we vertrouwen hebben in toekomst? 

 

Je kunt dit niet met een volmondig “Ja” beantwoorden. 

We hebben te maken met externe factoren, zoals de gemeente die zich duidelijk 

terugtrekt in het financieren (lees subsidie) van de lokale sport en cultuur 

verenigingen. We hebben ook te maken met minder geboren kinderen, c.q. 

vergrijzing van het dorp Velden. Dit zijn gegevens waar we als vereniging op 

moeten inspelen. Maar tevens kunnen we ook kijken naar de kansen die er extern 

te halen zijn, bijvoorbeeld proberen te profiteren van het totale sportcomplex, 

welke prachtig centraal in het dorp ligt. 

 

Intern hebben we wel invloed op de gang van zaken. T.C. Velden profileert zich 

steeds meer als een van de gezelligste, toegankelijke verenigingen van Velden. 

Op allerlei fronten proberen we de zaken goed voor elkaar te hebben: langdurig 

contract met onze kantine beheerder, waar we zeer tevreden over zijn. Tijdens de 

competities en toernooien zorgen jullie als organisatie of als spelers voor een 

uitstekende sfeer waar iedere bezoeker zich thuis voelt. De lesagenda van de 

trainer is goed gevuld, wat de spelvreugde van leerlingen uiteraard verhoogt. 

En thuis voelen moet de kracht van T.C. Velden zijn om nieuwe leden te binden 

voor langere tijd. Als regelmatig bezoeker van deze activiteiten ben ik blij dit ook 

daadwerkelijk te zien. 

 

Uiteraard is niet alles voor elkaar, klachten over de kwaliteit van baan 1-2 zijn 

nog niet opgelost, we hebben nog steeds een aantal vacatures voor het bestuur en 

de jeugdcommissie. Indien de werkzaamheden gedeeld kunnen worden, verlicht 

dat ook de zittende commissie leden, met de kans dat zij zich ook langer binden 

aan een commissie of bestuur. Dus blijft de jaarlijkse oproep noodzakelijk om 

ons/hun te versterken…..  

 

Kortom: Stilstaan is geen optie, we blijven lopen op iedere bal, ook al lijkt hij 

soms niet haalbaar. 
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Voor je ligt het jaarverslag 2018: de terugblik van allerlei activiteiten en 

werkzaamheden van commissies. 

Heb je vragen/opmerkingen, spreek dan een van de bestuursleden aan of stuur een 

bericht aan: info@tcvelden.nl 

Nog veel beter is het om naar de Algemene Ledenvergadering komen, waar alle 

in en outs over het reilen en zeilen van onze club verteld wordt. En denk mee over 

de toekomst onze mooie club waar we dan in lengte van dagen trots op mogen 

blijven.  

Komt allen naar de kantine op  

Maandag 3 december 2018;  

AANVANG 8 UUR!!! 

 

Met sportieve groet, 

Theo Heijligers 

Jullie voorzitter. 

 

 

 

 

 

In memoriam 

Piet in ’t Zandt 

* 02-10-1958  † 25-01-2018 

 

Op 25 januari 2018 is ons lid Piet in ’t Zandt 

overleden. 

Helaas heeft hij de strijd tegen een slopende ziekte 

niet kunnen winnen. 

Piet is in 1993 lid geworden en in de begin jaren 

vooral op de gezellige toss-avonden te vinden. Later 

heeft Piet met zijn vast competitie team met veel 

plezier en lol deelgenomen aan de donderdagavond 

competitie. Het woord recreant paste prima bij Piet, 

maar hij kon net zo goed flink door mopperen over 

een verloren partij of een misgeslagen bal. 

We blijven Piet herinneren als “en good jonk”, die 

vaak op het park aanwezig was, voor een praatje en 

kopje koffie aan de bar met Ben of even tennis 

kijken. Zomaar voor de gezelligheid. 
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Samenstelling Bestuur 

 

Voorzitter : Theo Heijligers Mgr. Willemsenplein 13  

  Tel: 077-4720334 e-mail: t.heijligers@outlook.com 

 

Vice-voorzitter          :    Jan Dirkx   Vorstweg 45  

  Tel: 06-53753413 e-mail: jwadirkx@gmail.com  

 

Penningmeester  :  Thomas Blom  Roerdompstraat 3  

  Tel: 06-21623292  e-mail : thoblom@gmail.com 

 

Wedstrijdcommissie  :  Jan Dirkx  Vorstweg 45  

  Tel: 06-53753413 e-mail: jwadirkx@gmail.com  

 

Park   :  Theo Heijligers Mgr. Willemsenplein 13  

  Tel: 077-4720334 e-mail: t.heijligers@outlook.com

 

Kantine : Hans Renkens  Pastoor Baltesenstraat 1  

  Tel: 077-4721501 e-mail: h.renkens59@hotmail.com 

 

Jeugdcommissie : Kaj Gruintjes Rijksweg 81   

  Tel: 077-3523555 e-mail: k.gruintjes@gmail.com 

 

Websitebeheer : Theo Heijligers Mgr. Willemsenplein 13  

  Tel: 077-4720334 e-mail: info@tcvelden.nl 

  

Secretariaat  :  Carla Hendriks Dr. Allardplein 34 

    Tel.: 06-10489851  

e-mail : secretariaat.tcvelden@gmail.com 
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B. Jeugdcommissie 

In 2018 heeft de jeugdcommissie weer een leuk en afwisselend programma in 

elkaar gezet. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd en alle kinderen competitie 

kunnen laten spelen. Het is moeilijk om leden vast te houden door veel 

concurrentie van andere verenigingen en sporten.  

 

De wisseling naar Personal Tennis heeft weinig invloed gehad. Terugkijkend 

wordt het door onze jeugdleden en ouders als positief ervaren. 

 

 

Taakverdeling 

 Kaj  Voorzitter JC / bestuurslid / Geel / Secretariaat;  

 Helen  Coördinator Worldtour 

 Tim   Ledenwerving 

 Vacant  

 

Er is behoefte aan nieuwe JC leden en vrijwilligers die zich voor de jeugd willen 

inzetten. Via email en persoonlijk hebben we ouders benaderd maar hier is 

nagenoeg geen reactie op gekomen. 

 

Ledenbestand – Ledenwerving: 

Na een daling in 2017 hebben het ledenbestand in 2018 het aantal jeugdleden vast 

weten te houden.  

 

 

 

We hebben dit jaar drie wervingscampagnes georganiseerd: 

 Schooltennis voorjaar  2 nieuwe leden 

 Padxpress najaar   5 nieuwe leden 
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Buiten genoemde activiteiten zijn er gedurende het jaar enkele leden bijgekomen 

waardoor we het jaar kunnen afsluiten met 40 jeugdleden. 

 

Afmeldingen: In het laatste kwartaal hebben 3 jeugdleden aangegeven in 2019 

niet door te gaan met tennis. Ook zullen 3 oudere jeugdleden doorstromen naar de 

senioren. 

 

Competitie:  

In 2018 heeft de jeugd weer deel genomen aan zowel de voorjaars als najaar 

competitie. Het meiden team geel jeugd t/m 14 zowel in het voorjaar als het 

najaar, kampioen geworden. 

 

 

  
 

    

. 
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Tenniskids – Worldtour: 

Onder de noemer Tenniskids spelen de rood (mini veld), oranje (driekwart) en 

groen (groot veld) spelers op de zondagochtend gedurende het gehele jaar, m.u.v. 

december, januari en februari.  

 

 
 

Aan de World Tour, zoals de competitie voor de oranje en groen, hebben 3 team 

meegedaan.  

 

Ook hebben we een samenwerking gezocht met de Kaetelberg, TC Arcen, TC 

Grubbenvorst zodat alle kinderen die dat willen, competitie konden spelen. 

 

Activiteiten: 

Buiten enkele spellenmiddagen, tennislessen en kleine toernooitjes, heeft de JC 

de volgende activiteiten georganiseerd: 

 

Ouderavond: 

Deze ouderavond stond in het teken van de introductie van Personal Tennis 

binnen onze verenigingen. Er waren 14 ouders aanwezig wat een verdubbeling is 

van vorig jaar.  

 

Ouder kind toernooi: 

In januari zijn we in de hal gaan tennissen en hebben een ouder kind toernooi 

georganiseerd. Er leuk en ondertussen een vast onderdeel geworden op onze 

jaarplanner. 
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Clubkampioenschappen: 

Afgelopen jaar hebben we weer ‘echte’ clubkampioenschappen georganiseerd, 

met echte bekers; twee weken werd er veel getennist.  

Ook dit jaar hebben we gekozen om de ouderen kinderen van 15 jaar bij de 

senioren in te delen. Dit is goed bevallen en zal komend jaar weer gebeuren.  

 

   
 

Tenniskamp: 

Aan het tenniskamp deden ongeveer 26 kinderen mee, m.n. de jongere kinderen 

hadden zich opgegeven. Activiteiten waren o.a. 

 Paintbal Shooting 

 Tennis clinic door de Leo, Demi, Jordi & Siem 

 Waterpret in Well 

 En natuurlijk een bonte avond met kampvuur 

 

Al met al een zeer geslaagd ‘weekend.....! 
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Terugkijkend hebben we een goed jaar gedraaid, leuke activiteiten en niet 

ingeleverd op het aantal jeugdleden.  

 

Namens de jeugdcommissie 

 

Kaj Gruintjes 

 

 

C.  Wedstrijdcommissie 

 

Het was weer een gezellig en druk jaar voor de wedstrijdcommissie. Gelukkig 

hebben we een ervaren en enthousiaste groep die zich vol overgave stort op het 

organiseren van alle wedstrijdtennis voor TC Velden. Ook de competitie is door 

de nieuwe competitieleiding heel goed opgepakt.   

Als wedstrijdcommissie organiseren wij de volgende toernooien en competities: 

 

- Interne wintercompetitie 

- Voorjaarscompetitie 

- Najaarscompetitie 

- Berden Regentoernooi 

- Enkel clubkampioenschappen 

- Dubbel clubkampioenschappen 

- Mix clubkampioenschappen 

- Nieuwjaarstoernooi 

 

Interne wintercompetitie: 

Na een vliegende start met 8 teams, vorig jaar 6 teams en a.s. winter helaas 

slechts 5 teams vragen wij ons af waar dit aan zou kunnen liggen. De data worden 

zorgvuldig uitgekozen zodat zo min mogelijk overlap is met andere dorps of 

regionale activiteiten. Mocht er iemand suggesties hebben hoe we meer leden op 

deze zondagmorgen kunnen trekken en we hierdoor nog meer gezelligheid en 

speelplezier kunnen creëren dan horen wij dat graag. 

 

 

 



10 

 

Voorjaarscompetitie: 

Met 29 teams verdeeld over 5 speeldagen in de week hebben we weer veel spelers 

op de been gebracht. De vrijdagavond is erg populair en zit meestal vol. We 

hebben dan ook bij het bestuur gepolst of het mogelijk is om lichtmasten te 

plaatsen op baan 8 en 9 om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. 

Hierover zal waarschijnlijk medio 2019 een besluit worden genomen. We hadden 

3 kampioensteams bij de senioren die op 2 november allemaal gehuldigd zijn. 

Door het verzoek van de competitieleiding om voldoende grote teams op te geven 

en daarmee te voorkomen dat er veel invallers gezocht moeten worden maar ook 

door de verantwoordelijkheid hiervoor in beginsel bij de teams neer te leggen is 

deze competitie goed verlopen. 

 

Najaarscompetitie: 

In het najaar hebben we 18 teams op de been gebracht. Ook hier zat de 

vrijdagavond vol. Door het zachte nazomerweer heeft iedereen fijn kunnen spelen 

en was er zeer weinig uitval. Tijdens deze competitie waren er 4 kampioenen die 

ook op 2 november gehuldigd zijn. 

 

Berden Regentoernooi: 

Zoals al jaren gebruikelijk zat het toernooi ook dit jaar weer goed vol. De 

organisatie had flink de handen uit de mouwen gestoken om alles perfect te 

regelen. Er werd in  21 onderdelen gestreden om de eer. 

Enkele kengetallen: Aantal spelers  173 (126 inschrijvingen) 

    Aantal wedstrijden 200 

    Aantal sets   441 aantal games  4.132 

De banen waren in goede conditie maar wel hebben we wat klachten gehad over 

de harde en gladde lijnen op baan 1 en 2. Dit is bekend en in behandeling bij het 

bestuur. Het park ligt er zoals altijd prachtig bij. Wat heeft een deelnemer nog 

meer nodig? Een goede organisatie en wat te eten en te drinken. Voor alles was 

gezorgd. Het kookteam heeft overuren gedraaid deze editie. Ben heeft zich de 

benen onder het lijf uitgerend. De tombola was dit jaar een nog groter succes dan 

voorgaande jaren en onze penningsmeester zal hier zeker tevreden over zijn. Als 

organisatie kunnen wij alleen maar dankbaar zijn dat iedereen zo goed meewerkt. 

Daar doen we het tenslotte voor. 

De lijst met winnaars is terug te vinden  op toernooi.nl  

 

Enkel en Mix clubkampioenschapen: 

Dit jaar hebben we als organisatie besloten om deze samen te voegen. De laatste 

jaren hebben we al van alles geprobeerd om nog meer deelnemers op de been te 

krijgen maar we blijven op een aantal tussen de 35-50 hangen. Dit jaar hadden we 

43 spelers verdeeld over 5 categorieën. Doordat we veel en ad hoc verhinderingen 

toegestaan hebben maakten we het ons zelf als organisatie af en toe moeilijk. 

Mede hierdoor was ook schema niet up to date omdat er vaak overdag nog 

gewijzigd werd. 

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/winners.aspx?id=04AAF6E2-5103-415E-B90B-98010737AD2D
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In totaal zijn er 45 wedstrijden gespeeld waarin 99 sets en 873 games gespeeld 

zijn. 

De kampioenen in 2018 zijn 

HE Challenger  Wesley Wissingh / Robin Crommentuijn 

HE Grand Slam  Faas Toussaint /  Pim Geelen 

GD Challenger  Sander en Karen van Loggem /      Gijs Geelen en 

         Helenvan Eijndt 

GD Master   Pim Geelen en Anouk Bergmans / Theo Heijligers en 

        Yvonne Pijnenburg 

GD Grand Slam  Joep Sijbers en Carin Renkens /    John Kuijpers en 

                 Nancy Houben 

 

Dubbel clubkampioenschappen: 

De dubbels zijn de 1
e
 week van juli gespeeld. Vlak voor de vakantie uittocht voor 

velen. Er is gespeeld in 2 samengevoegde categorieën. Totaal hebben er 44 

deelnemers gespeeld.  

 

Er zijn in totaal 56 wedstrijden gespeeld. Het aantal sets en games kon ik helaas 

niet achterhalen. De Poules in deze 2 categorieën waren lekker groot en zo 

samengesteld dat er ook nog halve finales waren.  

De kampioenen hiervoor zijn: 

HD Master  Jochem Rindt en Gino Taihutu / Pim Geelen en 

      Don de Wilde 

DD Master  Kiki Kersten en Isa Vercoulen/   Anneke Cuppen en 

      Kim Schattefor 

 

Nieuwjaarstoernooi: 

Dit toernooi is helaas niet door gegaan in 2018. We zullen dit in 2019 weer op de 

agenda plaatsen inclusief een nieuwjaarsontbijt. Lekker gezellig tafelen en daarna 

een balletje slaan. 

 

Tot slot:  

Zoals al eerder geschreven zoekt de wedstrijdcommissie altijd naar 

mogelijkheden om meer leden naar de toernooien te krijgen. Daarom hebben we 

nu in navolging van publicaties door de KNLTB besloten om de 

clubkampioenschappen dubbel op 22 en 23 maart in verkort tijdsbestek te spelen. 

Alle wedstrijden worden dus in één weekend gespeeld. De vrijdagavond wordt 

gebruikt om eventueel extra te spelen. Alle relevante informatie zal begin 2019 op 

onze site staan. 

 

De wedstrijdcommissie bedankt iedereen voor hun deelname en support en graag 

tot in 2019.  
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D.  Tennis Extra 

 

Bij Tennis Extra hebben we vooral aandacht voor het sociale aspect. 

We zorgen ervoor dat de deelnemers een leuke tijd hebben. Helaas hebben dit 

afgelopen jaar wat deelnemers verloren door omstandigheden als verhuizingen en 

gezondheidsproblemen. 

De winterstop gaan we gebruiken om via het sociaal café en het bezoeken van de 

groepswoningen van Dichterbij nieuwe leden te werven. 

We bestaan dit jaar 11 jaar en hebben veel praktische ervaring opgedaan. 

Afgelopen jaar hebben we het 10 jarig jubileum gevierd bij Gertie thuis. Dit was 

een zeer geslaagde dag waar we allemaal met veel plezier aan terug kunnen 

denken. 

Op 16 september zijn we naar het G toernooi geweest in Sint Tunnis. Komend 

jaar is het toernooi in Belfeld. 

  

Elk jaar werken we mee met de dorpsfeesten voor onze groep. Van dit geld 

betalen we alle uitjes en het drankje na de training. Komend jaar willen we shirts 

kopen voor de deelnemers. 

Tevens maken we een klapper met fotomateriaal van de afgelopen jaren zodat 

ook andere leden weten waar we mee bezig zijn en wat G tennis inhoudt 

  

We hebben onlangs een mail van Ronald ontvangen om ons te bedanken voor 

onze inzet en dat we dit met 2 man toch hebben voortgezet. 

  

Ook het komend jaar gaan we ervoor zorgen om de deelnemers weer een gezellig 

en sportief jaar krijgen.  

  

Gertie en Wilmy 
 

E. Kantine / Parkonderhoud  

 

Kantine: 

Na het vorig jaar extern aan de kantine groot onderhoud is verricht (schilderwerk 

en boeiboard), is er dit jaar vooral de aandacht gelegd op het maken van de 

plannen ter verfraaiing van de kantine intern. Hiervoor is een werkgroep uit 

diverse geledingen samengesteld en i.s.m. met onze kantinebeheerder hebben zij 

dit concreet gemaakt. Indien alles volgens planning loopt zal medio januari 2019 

de kantine worden geverfd, de stoelen vervangen en de verlichting aangepast. 

Tevens zal de kantine m.b.v. detaillering een gezelligere uitstraling krijgen, zodat 

het thuisgevoel voor onze leden en bezoekers zal toenemen. 
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Tennisbanen: 

Speelklaar maken gravelbanen: 

Wederom, onder deskundige leiding van een delegatie van de 

maandagmorgengroep, hebben de competitieteams meegewerkt aan het jaarlijks 

onderhoud van de gravel banen. Dankzij hun gezamenlijke inzet waren de banen 

tijdig gereed voor de competitie. De gravelbanen zijn dit jaar periodiek op een 

andere methode onderhouden (licht opharken van de gravel), als gevolg hiervan 

liggen de banen er medio november nog steeds keurig bij (zonder mos-aanslag) 

en zijn ze nog steeds uitstekend bespeelbaar. Dank gaat uit naar de 

onderhoudsploeg van de maandagmorgen. 

Baan 1-2 / 5-6: 

Groot jaarlijks onderhoud wordt gepleegd door BTL, volgens onderhoudscontract 

dit vindt in het voorjaar plaats. Het bestuur maakt zich zorgen over het toenemend 

aantal klachten v.w.b. de gladheid van baan 1-2, en is zich aan het beraden over 

een plan van aanpak. Indien hier meer nieuws over is dan zal het bestuur de leden 

informeren. 

Park: 

Kleine en grote onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Haag tussen baan 5-6 en 7-8: 

 

Tennismuur: 

Het afgebrokkeld stucwerk is hersteld en moet nu nog afgeschilderd worden. 

Zoals al aangekondigd is in het 

voorjaar de coniferenhaag 

verwijderd tussen 5-6 en 7-8, in 

plaats van de haag is een mooi 

betegeld pad aangelegd. Door 

deze actie is baan 7-8 nu direct 

zichtbaar en geeft het park een 

terras fraaier aanzicht vanuit het 

en kantine. 
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Entree verfraaiing: 

De haag aan de parkeerplaatszijde is verwijderd en hiervoor zal nu gedeeltelijk 

een lagere nieuwe klimop terugkeren. Vanuit de Schandeloseweg ligt ons park nu 

direct prominent in het zicht. De fietsenstalling wordt verplaatst (achter de 

gravelbak-entree) zodat het totaal een rustiger beeld zal opleveren. We beraden 

ons nog over de poort en de zijde links van de poort. 

 

Algemeen: 

Heel veel terugkerend onderhoud is wederom door de maandagmorgen ploeg 

opgepakt. Dankzij hun wekelijks terugkerende inzet ziet ons park er altijd keurig 

uit en kunnen leden genieten van goede banen en randvoorwaarden. De 

waardering vanuit het bestuur en leden voor deze groep leden is dan ook groot. 

Ook danken we Wies voor het verzorgen van de bloeiende planten langs baan 1. 

 

F. Wintertennis 

Alle leden mochten ook afgelopen jaar weer kosteloos een vaste tennisbaan 

reserveren. Hiermee willen we bereiken dat ook in de winterperiode de banen 

optimaal gebruikt worden. Een vaste kern fanatieke leden maakt hier al jaarlijks 

gebruik van. Er blijft overigens altijd minimaal 1 kunststofbaan beschikbaar voor 

overige recreanten. Daarnaast is de trainer nog 2x per week actief. 

Helaas blijft het lastig om het clubgebouw leefbaar te houden tijdens deze 

winterperiode. Er is blijkbaar weinig behoefte aan. Het is nog steeds mogelijk om 

zelf de bar te regelen tijdens deze winterperiode. Tennis is geen seizoensport 

meer. Steeds meer leden worden zich hiervan bewust.  
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G. Sponsorcommissie 

 

2018 is weer bijna ten einde. Een jaar dat voor de sponsorcommissie in het teken 

stond van behoud van de huidige sponsoren en de bijbehorende inkomsten. Dit 

jaar hebben twee sponsoren besloten om te stoppen. We hebben echter ook weer 

twee nieuwe sponsoren weten te binden waardoor de inkomsten ongeveer gelijk 

zullen zijn aan 2017. Hier zijn we erg tevreden mee! 

 

Na de succesvolle sponsoravond van 2017 hebben wij met veel energie 

geprobeerd ook voor 2018 iets moois te organiseren. Dit keer gelijktijdig met het 

“Berden regentoernooi” om zo ook de sponsoren te laten kennis maken met dit 

mooie evenement. Helaas is de sponsoravond vanwege onvoldoende 

aanmeldingen (mede vanwege vaderdag) niet doorgegaan. Aankomend jaar zullen 

wij daarom de sponsoravond weer aan het begin van het tennisseizoen 

organiseren.  

 

Roel Maas heeft besloten om de sponsorcommissie vanaf aankomend seizoen te 

gaan verlaten. De sponsorcommissie wil zijn plek opnieuw invullen en daarnaast 

nog met één persoon uitbreiden. De eerste contacten met kandidaten zullen op 

korte termijn gelegd worden.  

 

In 2019 willen we weer op volle sterkte aan de slag. Er zijn plannen om ook de 

Duitse markt te benaderen voor sponsoring. Indien iemand hier nog suggesties 

voor heeft dan horen wij het graag! 

 

H. Recreantenavond/Tossavond 

 

 

Afgelopen jaar hebben de toss managers op toerbeurt de toss-avond 

georganiseerd. Gemiddeld genomen was opkomst prima. De doelstelling: tennis 

op recreatief niveau en laagdrempelig houden is ruimschoots behaald.  
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Enkele reacties van vaste bezoekers: 

 

“Het is voor mij belangrijk dat ik op een vaste avond (vooral in de zomer) ga 

tennissen, ik vind het ook erg prettig dat ik met leden tennis met wie ik anders niet 

zou afspreken” 

 

“Super gezellige avond, waar op een behoorlijk niveau getennist wordt, gelukkig 

heeft Ben me als nieuw lid verwezen naar deze avond” 

 

We nodigen dan ook iedereen uit om komend jaar iedere dinsdag om 19:00 uur 

hieraan deel te nemen. Je kunt uiteraard ook op een later tijdstip instromen. 

 

Senioren plus morgen 

De deelname aan de senioren+ inloopmorgen op de woensdag verloopt goed, er 

nemen nu in wisselende samenstelling 10-15 senioren, die ongeveer alle sterktes 

vertegenwoordigen, deel. Er zijn nog steeds banen vrij op woensdagmorgen dus 

niets staat verdere uitbreiding in de weg. We beginnen om 9 uur en dan wordt 

eerst in goed overleg afgesproken wie, mix, dubbel of soms enkel of Amerikaans 

gaan spelen rond 11.30 uur wordt er nog wat nagepraat op het terras of in de 

kantine. Voor zover het weer het toelaat wordt er het hele jaar door gespeeld. 

 

I. Ledenadministratie / Ledenwerving 

Als we de balans opmaken aan het einde van het seizoen 2018, kunnen we het 

volgende mededelen: 

Balans seizoen 2018 totaal 346 leden 

Afgemeld hebben zich gedurende seizoen 53 (13 jeugdleden en 38 senioren en 2 

TE lid) leden. 

Er hebben zich 44 leden nieuwe leden aangemeld (41 senioren en 3 jeugdleden) 

Het zomerarrangement 43 leden, waarvan er 10 senior lid geworden zijn. 

 

De samenstelling van het ledenbestand aan het einde van seizoen 2018 is als 

volgt: 
 

Jeugdleden: 40 

Senior (18 t/m 64 jaar): 253 waarvan 4 tennis-extra leden 

65+ leden: 57 

Totaal: 350 leden 
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Ledenwerving 

Om nieuwe leden te werven zijn er een 3-tal acties gevoerd: 

 Schooltennis en Padexpress, zie verslag jeugdcommissie. 

 Aanbieding nieuwe seniorleden: 

Nieuwe leden konden kiezen uit een tweetal varianten met het 

uitgangspunt de nieuwe leden op langere termijn te binden aan de 

vereniging. Als een nieuw lid het 2
e
 jaar ook lid blijft volgt er 

restitutie van het inschrijfgeld. Tevens konden de leden gebruik 

maken van het aanbod direct te starten met lessen. T.C. Velden 

neemt van de 10 lessen, 5 lessen voor haar rekening. Resultaten van 

deze aanbieding zijn verderop in dit jaarverslag terug te vinden. 

 Zomerlidmaatschap: 

Tijdens de zomermaanden (juli-aug-sept) tennissen zonder KNLTB 

lidmaatschap. Ongeveer 43 aanmeldingen hadden we dit jaar, 

waarvan er een aantal na afloop van deze termijn direct full-member 

zijn geworden. Andere zijn voornemens om per januari lid te 

worden. Ook waren deze tijdelijke leden met een vast groepje 

aanwezig op de toss-avond, en werden ze actief benaderd om deel te 

nemen aan de clubkampioenschappen. Een geslaagde actie dus. 

J. Jubilarissen 

 
25 jaar lid van TC Velden: 

Peter Passmann 

Sjaak Geurts 

Hay Geurts 

Marie Louise Ummels 

Pieter Bouten 

Mientje Martens 

Tom Teeling 

Nicole Delahaye 

40 jaar lid TC Velden: 

Annie Geelen 

Wies Boonen 

 K. Vacatures 

 

Er worden voor de volgende functies vrijwilligers gezocht:  

 Wedstrijdcommissie 

 Jeugdcommissie 

 Tennis Extra 

 Maandagmorgenploeg 

 Sponsorcommissie 

 

Geef je op! Voor meer info meld je bij het bestuur of info@tcvelden.nl 

mailto:info@tcvelden.nl
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L. Website / Communicatie 

 

Nieuwe website: 

 

Een werkgroep bestaande uit 1 bestuurslid en een aantal leden is eind 2017 gestart 

met de oriëntatie op de vernieuwing van de website. De redenen hiervoor waren 2 

-ledig: enerzijds de sterk verouderde website dient aangepast te worden aan de 

huidige tijd, anderzijds verplichtte de KNTLB ons daartoe omdat het onderhoud 

op de oude website verviel. Na een uitgebreide selectie procedure is de keuze 

gemaakt om de nieuwe website extern te laten ontwikkelen door IQ-site.nl uit 

Tegelen. Op 1 april is de nieuwe website de lucht in gegaan. Deze heeft een 

moderne, frisse, toegankelijke uitstraling. 2 leden (Sjuul Kuijpers en Tim 

Koetsenruijter) hebben zich bereid gevonden om de website up-to-date te houden. 

Kijk ook eens naar het mooie filmpje van ons park, gemaakt met een drone! 

 
Communicatie: 

 

Doordat het onderhoud en de daarbij behorende nieuwsflits functionaliteit van de 

website ophield met bestaan, zijn we met ingang van dit jaar de nieuwsflits gaan 

versturen vanuit een gebruikersvriendelijke applicatie (Mailchimp). 

Tevens gaan we ook via de nieuwe KNLTB club-app nieuwsberichten versturen 

(download deze app op je telefoon, volg je eigen competitie etc.). 
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M. Financieel overzicht en contributie 

 
Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 

 

 
  Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk  Werkelijk 

  2018 2018 2019 2017 2016 2015 

Baten € € € € € € 

Inkomsten (1)      44.329       47.000       45.600       45.741       45.325       42.131  

Sponsors        9.318         9.300         9.000         9.364         7.060         5.937  

       53.647       56.300       54.600       55.104       52.385       48.068  

Lasten             

Competitie 0  

                 

-             -                  200            125               -    

Regentoernooi           232-  

                 

-   

                 

-             155            147-           214  

Jeugd        2.260         2.500         2.500         2.584         2.911         1.621  

Overige toernooien           407           700            500            698            713            558  

TennisExtra 

            

229- 

                 

-   

                 

-               15-           483            426- 

Vaste lasten (2)      12.258       12.000       12.400       11.288       10.526         9.976  

Onderhoud tennispark (3)      30.606       30.400       30.300       29.346       30.071       29.575  

Organisatiekosten (4)        1.672         2.300         1.600         2.466            642         1.431  

Sponsor werving        299         1.600         400         1.789            339               -    

Promotie activiteiten           100            500            500            500            949               -    

Communicatiemiddelen 538              500            600               -                 -                 -    

Overig (KNLTB)        6.045         5.800         5.800         5.815         6.247         5.406  

       53.724       56.300       54.600       54.826       52.859       48.355  

              

Exploitatie-saldo -77               -                 -              278            474-           287- 
 

 

 

Toelichting realisatie 2018 

Er is een lichte daling in de inkomsten gerealiseerd als gevolg van een daling in 

contributies door een daling in het ledental. Daarnaast dalen de rente opbrengsten 

door de lagere rente percentages in 2018. 

 

De gerealiseerde vaste lasten (energie, water, gemeente- en waterschapsbelasting, 

verzekeringen, etc.) zijn hoger dan vorig jaar door hogere energiekosten. Dit wordt 

veroorzaakt door een stijging in activiteiten tijdens de winter en de gestegen 

energietarieven. Deze stijging was voorzien in de begroting van 2018. 

 

Toelichting begroting 2019 

De begroting is een weergave van de verwachte inkomsten, uitgaven en 

reserveringen. Deze is in evenwicht na verwerking van het contributievoorstel 

voor 2019. Er wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een lichte 

daling van het ledental ten opzichte van het huidige ledenbestand. 
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De begrootte kosten voor 2019 liggen in lijn met de gerealiseerde kosten in 2018. 

 

Contributie 2019 

Met het aannemen van de begroting worden het volgende contributieschema voor 

2019 goedgekeurd: 

 

  

 
2019 2018       

Senioren 132 131       

Senioren 65+ (bevroren regeling) 91 90       

Junioren <18 73 73       

Mini's <10 53 53       

Tennis Extra <18 83 83       

Tennis Extra >18 103 103       

Studenten >50km 53 53       

Tijdelijke niet-actieve leden 16 16       

Competitie invallers* 16 16       

            
 

Instapkorting: 15% per maand vanaf 1 mei tot minimaal €50(basis senioren). 

Inschrijfgeld senioren 10 10 

Inschrijfgeld < 18 jaar 0 0 

 

* = enkel de mogelijkheid om gebruik te maken van de banen voor 1 competitie 

seizoen tijdens de competitie zelf. 

 

Men kan op de volgende manieren de contributie betalen: 

 automatisch: als je in het verleden een machtiging hebt afgegeven blijft 

deze van kracht en wordt omstreeks 5 januari het bedrag afgeschreven. Je 

kunt de ledenadministratie alsnog machtigen tot 2 januari met een email 

naar ledenadministratie@tcvelden.nl met naam, adres en IBAN nummer. 

 handmatig: tot 29 december kun je overmaken naar rek: 

NL76RABO0153596732 o.v.v. je KNLTB lidmaatschapsnummer. 

 als de eerste 2 opties niet worden gebruikt krijg je een betaalverzoek, er 

geldt dan een toeslag van €2,50. 

  

Opzeggingen dienen vóór 31 december 2018 naar de ledenadministratie te zijn 

verstuurd. 

 
 

 


