
Jaarverslag 2018  van Tennis Club Nijverdal 

 

 

Bestuur 

 

Op 1 januari 2018 was het bestuur als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter  : Anton Bouwhuis Secretaris  : Peter Kapteijn   

Penningmeester : Anton Bouwhuis Seniorencommissie : Peter Kapteijn 

Kantinecommissie : Harry Hegeman Parkcommissie : Freddy Klompenmaker 

 

Op 28 mei 2018 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden en het huidige bestuur bestaat 

uit: 

 

Voorzitter  : Albert Marsman Secretaris  : Chantal Mollink 

Penningmeester : Ton Jansman  Bestuurslid  : Ronny Jannink 

Bestuurslid  : Tim Pool   

 

De bestuursondersteuning  bestaat uit: 

 

Ledenadministratie    : Jan en Karin Schellekens 

PR en communicatie, website : Tim Pool, Maaike Nijman, Guus Kruiper, Herbert Nijman 

 

Zoals u waarschijnlijk weet en hierboven leest, heeft er het afgelopen jaar een bestuurswissel 

plaatsgevonden. Het huidige bestuur wil vanaf deze plaats nogmaals dank uitspreken aan het 

voorgaande bestuur voor hun inzet voor TC Nijverdal. Vanzelfsprekend zijn wij blij met alle 

vrijwilligers binnen de vereniging. Zonder iemand te kort te willen doen willen wij echter in 

het bijzonder aandacht besteden aan de jarenlange inzet van Peter Kapteijn, Anton Bouwhuis 

en Frits Heuving voor TCN en hen voordragen als lid van verdienste op de Algemene 

Ledenvergadering. Daarnaast heeft het bestuur Peter Kapteijn voorgedragen als 

Sportvrijwilliger van het jaar bij de Sportverkiezing van de Gemeente Hellendoorn. Hij was 1 

van de 3 genomineerden, de uitslag was op 2 februari jl.. Helaas is hij het net niet geworden 

maar dat doet niets af aan onze waardering!  

 

Vanuit het huidige bestuur heeft Tim Pool aangegeven voorkeur te hebben om vanuit een 

andere rol dan via een bestuursfunctie actief te willen zijn voor de vereniging. Wij danken Tim 

voor zijn inzet in het bestuur en vanzelfsprekend in de periode daaraan voorafgaand. Wij 

streven ernaar deze vacature zo spoedig mogelijk in te vullen. 

 

De afgelopen maanden hebben we gebruikt om ons in te verdiepen in hetgeen er speelt 

binnen TC Nijverdal en zijn er ook reeds nieuwe zaken in gang gezet.  

 

  



De volgende zaken hebben o.a. onze aandacht: 

 

- Banen 

- Financiële stand van zaken 

- Invulling organisatie 

- Bardienstplanning 

- Sponsoring 

- Technisch beleid 

- Ledenwerving- en behoud 

- AVG 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen een aantal zaken aan de orde komen en verder 

toegelicht. 

 

Wij vinden het belangrijk om onze leden te betrekken bij de gang van zaken binnen de 

vereniging en goed te informeren over de stand van zaken alsmede de toekomstplannen. Wij 

nodigen jullie daarom graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 februari 

2019 die in ons clubhuis zal plaatsvinden.  

 

Wij wensen u een sportief en gezond 2019! 

 

Bestuur TCN 


