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Contributie 2019          
Gezinsabonnement: 350,00€
Seniorleden: 132,50€
2e seniorleden: 122,00€
Studenten*: 66,00€
Juniorleden t/m 10 jaar: 33,00€
Juniorleden vanaf 11 jaar: 66,00€
Slapend lid: 29,00€
Inschrijfgeld: 17,00€
Introducés: per dagdeel 5,00€
Kaartjes hiervoor bij: Joke Bruil

*Om als student aangemerkt te worden dient een kopie 
van studentenpas/bewijs van inschrijving overlegd te 
worden aan de ledenadministratie (scannen/mailen kan 
ook: ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl)

Aanmelden:
Via aanmeldingsformulier te downloaden via de website.

Afmelden:
Per mail of schriftelijk via de ledenadministratie:

Per mail: ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl
Afmelden tenminste 1 maand voor einde verenigingsjaar. 
Dus uiterlijk voor 1 december.

Betaling gaat via automatische incasso.

Bij betreden banen: IEDEREEN ALTIJD PASJE OPHANGEN AAN HET DAARVOOR BESTEMDE BORD. 
Hierop zal gecontroleerd worden.

InhoudsopgaveVan de ledenadministratie
De afgelopen tijd konden wij 
onderstaande nieuwe leden 

verwelkomen:

Michelle Nijhof
Jordi Pit

Arend Fekkes
Ans Grevink

Bianca Emsbroek
Stefan Emsbroek

Lotte Scholte van Mast
Dick Loman

Tim Oldenhof
Jeroen Vriesema
Jacob Telnekes

Wij wensen jullie veel speelplezier
bij onze vereniging!
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Bestuur
bestuur@tvmallumsemolen.nl

                                         Commissies

Voorzitter
Paul Jonker
0545-473886/06-51721043
voorzitter@
tvmallumsemolen.nl
Secretaris                                                                                 MMM
Saskia Kleinluchtenbeld
0545-475090
secretaris@
tvmallumsemolen.nl

Marian Hoks
0545-477363

inzenden kopij:
mmm@tvmallumsemo-
len.nl

                                       Internet site
Jojanneke Hoks
06-10501645
webmaster@tvmallumsemolen.nl

Penningmeester  Ledenadministratie                                                   Kascommissie
Miranda Wahl
0545-474897
penningmeester@
tvmallumsemolen.nl

ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl Rob Berentsen
Agnes Hermus

Algemeen lid                                    Sponsorcommissie
Jeroen Bennink
06-31901714
socialmedia@
tvmallumsemolen.nl

Bennie Olthof
sponsorcommissie@
tvmallumsemolen.nl        

                      Kantinecommissie                               Competitieleiders
Stefan Menkhorst
06-23324028
kantinecommissie@
tvmallumsemolen.nl

Annelize van der Lit Pascal Schenk 06-81733081
Maike Klein Gunnewiek (junioren) 
competitie@tvmallumsemolen.nl

Algemeen lid                                   Onderhoudscommissie
Karin Snijder
06-38898931
bestuurslid-4@
tvmallumsemolen.nl

Bennie Olthof                  Tonnie te Koppel               Ivo Stein                                
0545-473145                   0545-471138                    0545-472448                                                                                                
Onderhoudscommissie@
tvmallumsemoen.nl

                                            Activiteitencommissie
vacature Jolanda Stabel

06-37284296
Saskia Kleinluchtenbeld
0545-475090

Technische commissie VCP                               Technische commissie
Vacature Dinie Ormel

06-15347095
vcp@tvmallumsemolen.nl
                                       Jeugdcommissie

Karin Kruidenier
0545-476567
jeugdcommissie@
tvmallumsemolen.nl

Gabor de Gruil
06-12067371

Maike Klein Gunnewiek
0545-473822/06-23371189

Irene de Graaf
06-20146489

Marlies Spekreijse
06-49146757

Eddy Kleinluchtenbeld
06-51124878

Tennisleraar                                                                              
Jord Klein Gunnewiek
06-21973522
clubtrainer@tvmallumsemolen.nl
Tennisbaan en kantine Postadres
Rietmolenseweg 5J
7151 MD Eibergen
0545-472891

Postbus 102
7150 AC Eibergen                                      
06-51124878                     
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Woord van de voorzitter

  4

Op het moment van tikken is het een mooie zonnige dag. Een perfecte 
dag om een balletje te slaan eigenlijk. Toch besluit ik eerst maar eens mijn 
aandeel voor de MMM op te leveren. Inmiddels zijn de gegevens over het jaar 
2018 bekend. Helaas is de conclusie dat we weer gedaald zijn qua ledenaan-
tal. De afgelopen jaren hebben we op diverse manieren leden geworven en 
inmiddels is er ook een commissie die nieuwe leden opvangt om ze wegwijs 
te maken in onze vereniging. Ook zijn er de nodige activiteiten georganiseerd 
om ook invulling te geven aan de gezelligheid in onze vereniging, een zeer 
bepalende factor voor het bestaansrecht van een vereniging.
Toch is dit allemaal niet genoeg. Het is niet genoeg om de ledendaling te stoppen, het is niet 
genoeg om de kantine de hele week open te stellen, het is niet genoeg om .. Het betekent dat 
we als vereniging iets moeten doen om levensvatbaar te blijven, want we kunnen niet op de hui-
dige voet door gaan. Afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten, maar zijn verder gegaan met 
de datgene dat tijdens de laatste ALV is besproken. Een onderwerp was om meer te gaan werken 
in werkgroepen dan in commissies. Er is een werkgroep opgericht die zich bezig heeft gehouden 
met de communicatie binnen de vereniging. Centraal stond ‘Hoe bereik ik mijn leden en betrek ik 
ze bij de vereniging’. De KNLTB Clubapp is hierbij een belangrijk medium. Tijdens de ALV lichten 
we deze app verder toe. Daarnaast is er een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met de 
toekomst van ons park. Zij heeft onderzocht hoe we ons park compacter en sfeervoller kunnen 
laten zijn. 
Als bestuur zullen we de gedachten delen die we met deze werkgroepen hebben verkend. In de 
basis gaat het erom dat we een kleiner, compacter en daarmee sfeervoller park willen creëren 
passend bij een ledenaantal dat iets boven het huidige ligt. Voor meer informatie verwijs ik naar 
de agenda van de ALV in dit blad. En bij deze roep ik jullie van harte op om te komen op onze ALV 
op donderdag 21 maart. En als je nog niet hebt ingeschreven voor het darttoernooi op vrijdag 8 
maart dan kan dat nog tot 8 maart bij Roy Goering, Pascal Schenk of Erik Vrieze. En geef je ook 
op voor het enkel- of dubbelspel van ons eigen voorjaarstoernooi van 24 tot en met 31 maart.
Tot op de ALV!
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mei
11, 18, 25
12, 19, 26
7, 14, 21, 28
10, 17, 24, 31
8, 22
7, 14, 21, 28
                

Zaterdagcompetitie
Zondagcompetite
Dinsdagcompetitie
Vrijdagcompetitie
Verenigingslessen
Tossavonden

juni
1
2
4, 11, 18, 25
5, 19

Zaterdagcompetitie
Zondagcompetie
Tossavonden
Verenigingslessen
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Van de redactie
Beste lezers,

Zoals u gemerkt hebt is hetgeen ik schreef in de vorige MMM, namelijk dat de MMM ophoudt te bestaan, een te 
voorbarige conclusie geweest, waarvoor mijn excuses. Het bestuur heeft besloten om in ieder geval nog één gedruk-
te MMM uit te brengen, dus vindt u in deze MMM weer zoals gebruikelijk de verslagen van de diverse commissies in 
aanloop naar de Algemene Ledenvergadering. Op de komende ALV van 21 maart zal gezamenlijk besloten worden 
wat de toekomst van de MMM wordt.
Wat wel verdwenen is is de bellijst, die al jaren werd meebezorgd met de gedrukte MMM. Naar aanleiding van de 
privacywet die vorig jaar mei van kracht is geworden worden dergelijke persoonsgebonden informatie niet meer 
meegeleverd.
Wat er ook veranderd is is onze website. Deze loopt sinds januari via de KNLTB. Hoewel er veel informatie van onze 
vereniging te vinden is is het op dit moment niet meer mogelijk oude MMM’s in te zien zoals 
sommige van u al ondervonden hebben. Misschien dat dit in de toekomst wel weer mogelijk 
wordt.
Mocht er op de Ledenvergadering besloten worden dat er voor de MMM nog toekomst is dan 
maak ik met plezier de volgende, dat zal dan weer een digitale editie zijn!
Dit kan ik helaas niet alleen, daarvoor is voldoende kopij onontbeerlijk, dus reken ik weer op uw 
bijdragen.

Kopij is dus weer van harte welkom via: 
mmm@tvmallumsemolen.nl.
 

Met vriendelijke groet,
Marian Hoks

Inleveren uiterlijk: 29 september Komt uit op: 12/13 oktober

                
maart
3
5, 12, 19, 26
8
13
21
23
24 
31                                       

Klusdag
Tossavonden
Dartstoernooi
Verenigingsles
Algemene Ledenvergadering
Klusochtend
Start Enkel- en Dubbeltoernooi
Finales Enkel- en Dubbeltoernooi

Activiteitenkalender

april
2, 9, 16, 23, 30
10, 24
12, 19, 26
6, 13, 20
7, 14, 22*
9, 16, 23             
* maandag 2de     
   Paasdag

Tossavonden
Verenigingslessen
Vrijdag avond competitie
Zaterdag competitie
Zondag competitie
Dinsdag dames competitie
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Wij blijven!
Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen. 
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient. 
Daarom blijft RegioBank ook in Eibergen. Bij ons 
regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor, 
via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

 
Assurantiekantoor Wormgoor
Grotestraat 32
7151 BD Eibergen
T (0545) 47 50 75
E info@wormgoor.net
I www.verzekering-eibergen.nl

DROGISTERIJ PARFUMERIE

D E  F A A M
Brink 15, 7151 CR Eibergen

Tel. 0545 - 477080

Chinees - Japans Restaurant Jasmine Garden
Wilt u eens wat anders eten? Dan moet u eens met de Japanse keuken
kennismaken! Waar de kok het eten met veel spektakel bereidt en serveert.
Dat wordt gegarandeerd een onvergetelijke avond.

Er is keuze uit verschillende Japanse menu’s, zowel met vlees als ook met
vis en gemengd.

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag is er een Chinees en Japans buffet, aanvang 17.30 uur. 
Reservering gewenst.

Groenloseweg 14 - Eibergen • Tel. 0545 - 47 56 74. Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.00 uur.
Ook op zon- en feestdagen. www.jasmine-garden.net

Slijterij &
Wijnhandel

Brink 20 7151 CR Eibergen. Tel 0545 476658 Fax 0545 472230

Uw specialist in gedistilleerd, wijnen en kado’s.
Altijd scherpe aanbiedingen, 10 % korting op aanschaf van een doos wijn.
Ook voor biertaps, glazen en statafels kunt u bij ons terecht.

mailto:mmm@tvmallumsemolen.nl
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Agenda Algemene Leden Vergadering
TV Mallumse Molen d.d. 21 maart 2019

Plaats  : Kantine

Tijd   :  19.30 uur

1. Welkom en opening door de voorzitter 

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 20 maart 2018 

3. Mededelingen 
−	 Ontwikkeling ledenaantal 
−	 Verslag SFB tennisoverleg
−	 Voorstel tot opheffing ESF
−	 Publicatie MMM
−	 Afscheid Joke Bruil Ledenadministratie
−	 Vitaliteit sportverenigingen Berkelland

4. Rooster van aftreden en samenstelling bestuur m.i.v. 2019 

−	 Miranda Wahl: aftredend penningmeester: niet herkiesbaar. 

−	 Karin Snijder algemeen bestuurslid: herkiesbaar voor 2 jaar.

−	 Overige bestuursleden; 2020 Jeroen Bennink (algemeen bestuurslid), Paul Jonker (voorzitter),        
2021 Saskia Kleinluchtenbeld (secretaris).

5. Jaarverslagen diverse commissies 

6. Financieel jaarverslag en balans 2018 

−	 De documenten liggen 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage. 

7. Verslag kascommissie 

8. Decharge van het bestuur 

9. Vaststelling begroting 2019 

10. Toekomst TV Mallumse Molen 
•	 Terugblik afgelopen jaar 
•	 Ontwikkeling park 
•	 Stand van zaken vernieuwing park 

11. Introductie nieuw logo, clubapp en website.

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

DE 2 BOVAG
AUTOBEDRIJVEN
VAN EIBERGEN

Haaksbergseweg 2-4, Eibergen Tel: 0545-47 13 13 www.grooters.nl

Kiefteweg 3, Eibergen Tel: 0545-47 12 80 www.berenpas.nl

GROOTERS_BOVAGadv_210x222mm.indd   1 09-05-17   19:05

     Koenders  
         Simmelinkstraat 1 

    7151 AP Eibergen 

Met dank aan onze adverteerders,
baan-, doek- en toernooisponsoren.

Sportief advies: doe zaken met onze
adverteerders en sponsoren.



MMM nr. 1 2019                                  

9

MMM nr. 1 2019                                                                             

10

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 20 maart 2018

Aanwezig volgens presentielijst:Paul Jonker (voorzitter), Saskia Kleinluchtenbeld, Miranda Wahl,
Jeroen Bennink, Karin Snijder, Dinant Saaltink, Yolanda Gerritse, Berry 
Gorter, Jose en Erik Kleinluchtenbeld, Eddy Kleinluchtenbeld, Frank 
Roberts, Harry Zweerink, Bennie Olthof, Toon v/d Sandt, 

  Ruud Bentsink, Rob en Jose Berentsen, Jolanda Stabel, Riekie te Gro-
tenhuis, Angelo Heming, Hans Wevers, Karin Konniger,

  Tonny te Koppel, Gerrit en Carmen Bömer, Gerda Stevens, Marco van 
der Woude, Walter Wijnandts, Dinie Ormel, Guus Burbank, Johan en 
Anja Schreurs, Agnes Hermus, Richard Schepers, Maike Klein Gunnew-
iek, Annelize van der Lit

Afwezig met kennisgeving:  Ceciel Hummelink, Lucel Bennink, Gerry Hemink, Wendy Floor, Hilde 
Weerman, Truus Heutinck, Roel Veldhuis, Hans Goeman,  Hannie 
Schuster, Jan en Gerdie Swam, Annie Lubberdink, Johan Lindner, 
Pascal Schenk, Loy Ebbers, Hugo Thesseling, Charles Knobben, Kim 
Grevink

Notulist:    Saskia Kleinluchtenbeld (secretaris)

1. Welkom en opening door de voorzitter
Paul Jonker opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn 
geen aanvullende agendapunten. Er is een redelijke tot goede opkomst. Volgens de presentielijst 
waren 39 (incl. bestuur) leden aanwezig. 

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 4 april 2017
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Mededelingen                                                                                                                          
Benoit Gillissen
Een woord van welkom aan Benoit Gillissen. Hij is vanavond te gast bij onze vereniging. Benoit is de 
verenigingsondersteuner vanuit de KNLTB. Hij gaat ons ondersteunen tijdens de tweede helft van 
deze avond wanneer we de “Toekomst van de Mallumse Molen” gaan bespreken.

Sportverkiezing voor sportman/vrouw van het jaar 2017.

De TVMM heeft Maike klein Gunnewiek voorgedragen als sportvrouw van het jaar 2017. Zij mocht, 
als enige tennisster tussen de ruitersporters, de titel mee naar huis nemen. Bij deze willen we haar 
hier nogmaals mee feliciteren. 

Ledenaantal. 

−	 Helaas moeten we meedelen dat we wederom in ledenaantal gedaald zijn. Dit ondanks de suc-
cesvolle inspanningen en acties die we afgelopen jaar gedaan hebben. We hadden een zeer 
goedbezochte en succesvolle Opendag. Tijdens en ook daarna hebben zich in totaal 11 senioren 
en 1 junior zich als zomer lid opgegeven. Van de 11 senioren hebben zich 5 personen als lid 
aangemeld en 2 senioren hebben zich meteen aangemeld als lid. Daarnaast mochten we ook 
nog 2 junioren inschrijven als lid. Ook de AH actie was niet geheel onverdienstelijk. Het heeft 
ons als vereniging weer in beeld gebracht en uiteindelijk hebben zich 12 personen, waarvan 7 
nieuwe, voor deze actie gemeld. Hiervan zijn uiteindelijk 3 personen lid geworden. 

−	 Het is een punt van zorg dat er meer leden uitstomen dan instromen. Mogelijk is een van de 
oorzaken dat we de nieuwe leden niet de aandacht en begeleiding kunnen geven die we graag 
zouden willen. Een aantal jaren geleden zijn we gestart met een introductiecommissie deze 
bestaat nu nog uit 1 lid. Dit punt komt na de pauze nog aan de orde wanneer we met behulp 
van Benoit Gillissen een aantal zorgpunten gaan bespreken. 

Gezamenlijke opendag Bijenkamp.

Het idee is in 2017 geopperd om in 2018 een gezamenlijke “Opendag Bijenkamp” te organiseren. 
Deze gaat niet door. Een aantal verenigingen hadden geen vrijwilliger om dit samen op te pakken. 
Wij hebben onze Opendag dit jaar op zaterdag 16 juni. 

  Verenigingsles.

 Eind vorig jaar is de verenigingsles weer nieuw leven ingeblazen. Deze is iedere tweede woensdag 
van de maand en er wordt een bijdrage van €3,- pp gevraagd. Tot op dit moment zijn we niet on-
tevreden over de opkomst. De deelnemers zijn ook enthousiast. Een van de doelen van de verenig-
ingslessen is ledenbinding. Tijdens deze lessen zijn alle niveaus welkom en ook aanwezig. Op deze 
manier kun je in contact komen en kennis maken met andere leden en zo eventueel tennisafspraken 
maken. 

4. Rooster van aftreden en samenstelling bestuur
Saskia Kleinluchtenbeld (secretaris) stelt zich weer verkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en zij 
wordt opnieuw verkozen voor een periode van 3 jaar. 
Overige bestuursleden: 2019 Miranda Wahl (penningmeester), Karin Snijder (algemeen bestuurslid), 
2020 Jeroen Bennink (algemeen bestuurslid) en Paul Jonker (voorzitter)
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5. Jaarverslagen commissies
Er zijn geen vragen over de jaarverslagen van de Jeugdcommissie, Kantinecommissie en de Spon-
sorcommissie. 

6. Financieel jaarverslag 2017
De financiële cijfers van afgelopen jaar zijn in de lijn der verwachting verlopen.
Wat investeringen betreft hebben we een magnetron en een bladblazer aangeschaft.
Er zijn geen onverwachte uitgaven of onkosten geweest. 

De posten welke we het minst goed kunnen sturen zijn te vinden aan de opbrengsten zijde. Teru-
glopend aantal leden heeft direct gevolgen voor contributie, kantineomzet en lesgelden. 
De administratie werd tot 2017 verwerkt door Club Vooruit. Doordat deze is opgeheven hebben we 
een tegemoetkoming van de gemeente ontvangen van € 500,--. Hiermee hebben we voor 2017 de 
stijging van de administratiekosten kunnen opvangen. Maar dit is een eenmalige uitkering, waardoor 
we volgend jaar minder bij kunnen schrijven voor de post subsidie.
Helaas is de rentevergoeding op ons spaartegoed minimaal. Ondanks dat onze reserves prachtig op 
peil zijn, kunnen we daar op dit gebied geen hoog voordeel uit halen.
Opbrengst voor sponsoring is wat toegenomen. Heel fijn en knap dat dit weer gelukt is door de 
sponsorcommissie. 
Aan de kostenzijde zijn geen bijzonderheden te melden. De kosten voor 2017 in het geheel, zijn 
lager dan die over 2016. Hiermee hebben we de daling van onze opbrengsten voor een deel mee 
kunnen opvangen.
Totaal aan beschikbare middelen is € 224.688,--
Uiteindelijk is ons resultaat uitgekomen op een tekort van € 1.722,--.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Paul Hoks en Rob Berentsen vormden in 2017 de kascommissie. Zij hebben geen aan en/of op-
merkingen.
De kascommissie bestaat voor het boekjaar 2018 jaar uit Rob Berentsen en Agnes Hermus.

8. Décharge van het bestuur
De kascommissie verleent voor 2017 décharge aan het bestuur.

9. Vaststelling begroting 2018
Opbrengsten:
Voor 2018 is rekening gehouden met de trend van een dalend ledenaantal. 
Subsidie zal lager uitvallen door het wegvallen van de administratievergoeding en minder aantal 
jeugdleden. 
De sponsorcommissie was druk doende om een aantal sponsorcontracten te verlengen. Het is fijn 
om te melden dat diverse contracten weer verlengd zijn. Totaalbedrag aan sponsoring komt uit op 
zo’n € 7.000,--. 
Rente zal niet drastisch veranderen, dus hiervoor een minimaal bedrag opgenomen.

Uitgaven:
Zijn op basis van de realisatie van 2017 vastgesteld. Het enige dat extra is opgenomen betreft een 
grote schoonmaak van het clubgebouw, welke zal worden uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf.
Vanaf dit jaar vervalt de afschrijving voor de toplaag van de huidige banen. Hiervoor was een af-
schrijvingstermijn van 15 jaar aangehouden. Dit betreft een bedrag van € 7.000,--. Door het verval-
len van deze kosten, kunnen we de dalende opbrengsten deels opvangen.
Voor de rest zit er niet veel rek meer in het reduceren van de kosten. Het enige dat nog mogelijk 
zou kunnen zijn is om de MMM digitaal te gaan verzenden. Dit zullen we in het bestuur gaan over-
wegen. 
De begroting voor 2018 komt per saldo uit op een tekort van € 791,--.
Besloten is om dit tekort nog niet door te berekenen in de vorm van contributiestijging of verhoging 
van de kantine prijzen. We liggen nog wat voor met onze liquide middelen t.o.v. totale afschrijvin-
gen, daarom kunnen we dit nog bekostigen.
Maar uiteraard zullen we niet lang een jaarlijks tekort kunnen opvangen. Zodra concreter is wat 
met ons park gaat gebeuren, zal onze financiële situatie opnieuw onder de loep moeten worden ge-
nomen om voor de toekomst een gezonde vereniging te blijven.
We zullen kritisch naar onze inkomsten moeten blijven kijken en actief moeten blijven zoeken naar 
nieuwe inkomstenbronnen.

Hierbij is de begroting vastgesteld.

Paul sluit om 20.02 de ALV. Na de pauze gaan we verder met het punt “Toekomst TV Mallumse Mo-
len.

10. Toekomst TV Mallumse Molen 
−	 We hebben voor dit punt Benoit gevraagd ons hierin te begeleiden en adviseren. Het is de af-

trap voor een belangrijke stap richting de toekomst van onze vereniging. We blikken terug naar 
2016.

−	 In mei 2016 zijn we door Boemerang benaderd om gezamenlijk Beachvelden aan te gaan leg-
gen op ons park. We hebben ook FC Eibergen hierbij betrokken. Er is toen een klankbordgroep 
samengesteld die het nodige voorwerk en uitzoekwerk heeft verricht. Halverwege het jaar werd 
duidelijk dat we niet in aanmerking kwamen voor subsidie. FC Eibergen heeft zich toen terug-
getrokken. Samen met Boemerang hebben we toen het traject proberen voort te zetten. Geble-
ken is dat de constructie zoals die bedacht was voor ons niet zou werken. We hebben toen een 
voorstel richting Boemerang gedaan. Zij hebben besloten om zich terug te trekken. 

−	 Het aanleggen van een Beachveld kost €20.000,-.
−	 Padel is ook in onze omgeving in opmars. De commissie heeft bij de verschillende verenigingen 

geïnformeerd en gekeken. Er zijn verenigingen die er nieuwe leden bij hebben gekregen en ge-
houden. Anderen hebben een behoud van leden kunnen realiseren. Er is een clinic opgezet waar 
je kennis kunt maken met padel. Een voorwaarde voor padel is wel dat er zich voldoende vrijwil-
ligers melden om de kar te trekken.

−	 De kosten voor 1 padelbaan zijn €40.000.-. Haaksbergen is op dit moment banen aan het aan-
leggen.



14

MMM nr. 1 2019                                                           

13

MMM nr. 1 2019                                                         

−	 Opblaashal. Dit is in ons geval geen optie. We hebben nog een tennishal waar gebruik van 
gemaakt kan worden. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers nodig om een hal op te zetten en af te 
breken. De investering is ongeveer €100.000,--. Daarnaast zijn er nog de energiekosten en het 
onderhoud. Deze optie is verder niet onderzocht.

−	 Voor vanavond ligt de prioriteit niet bij de aanleg van wel/of geen padelbanen. De leden wordt 
gevraagd of zij geïnteresseerd zijn in een padel clinic zodat zij mee kunnen praten over padel. 
We kunnen daar dan op een ander moment over praten en discussiëren.

−	 Een lid geeft aan het jammer te vinden dat Beach niet doorgaat. Er is nog wel gekeken naar de 
goedkoopst mogelijke manier om alsnog Beach aan te leggen. Het is nog een behoorlijke in-
vestering. De velden moeten aangelegd worden en ook het zand is niet goedkoop. TV MM gaat 
deze investering niet doen. Boemerang zag een verhuurconstructie niet zitten en om de banen 
zelf aan te leggen hadden zij de financiële middelen niet voor. Daarmee was de aanleg van 
beachvelden van de baan. Wij als tennisvereniging hebben dat niet verder bekeken. 

11. Ontwikkeling  park.
Jeroen laat d.m.v. een PowerPointpresentatie zien hoe de ontwikkeling in cijfers verloopt. Dit is een 
globale presentatie die een beeld geeft van de huidige en toekomstige situatie van het park en de 
ledenaantallen. En waarom  we op relatief korte termijn beslissingen moeten nemen.
−	 Het resultaat staat onder druk. We kampen al een paar jaar met een tekort op de begroting.
−	 De omzet is de laatste jaren erg teruggelopen. De oorzaak hiervan zijn vooral de terugloop van 

de contributie/lesgelden. We hebben steeds minder leden.
−	 Kosten dalen minder snel. (m.u.v. omzet gerelateerde kosten)
−	 Wanneer we uit gaan van een jaarlijkse daling van 2% aan leden dan hebben we in 2035 nog 

200 leden.
−	 Op dit moment is het dalingspercentage, gemeten vanaf 2004 t/m 2017, gemiddeld: Senioren 

-5,2% en jeugd -5,9%.

We hebben een aantal speerpunten benoemd waarover we met jullie van gedachten willen wis-
selen:

Ontwikkeling park
•	 Vervanging banen
	Keuze toplaag
	Hoeveel banen?
	Welke banen?

Er is een totaal bedrag van €200.000,- gereserveerd. Het volgende moet vervangen worden:
•	 Toplaag €105.000,-. 
•	 In 2034 de ondergrond €100.000,-. 
•	 In 2023 de dakbedekking €15.000,-

•	 Vernieuwing park
	Waar is geld voor gereserveerd
	Beach (vervallen)
	Padel (clinic)

	Clubgebouw
	Blaashal (niet rendabel/te organiseren/concurrentie tennishal)
	Andere alternatieven

•	 Duurzaamheid
	Waarom?
	Ledverlichting
	Energiebronnen
	Zonnepanelen
	Subsidies

Mocht iemand interesse hebben om zich in het onderwerp duurzaamheid te verdiepen dan kan hij/
zij zich melden bij het bestuur. 

Het volgende onderwerp dat wij graag ter sprake willen brengen en waarvoor we Benoit Gillissen 
hebben uitgenodigd is: Organisatie TVMM.

12. Organisatie TVMM
•	 Commissies zijn niet volledig bezet.
Zoals:
	 Kantinecommissie. Zij kunnen best nog wel versterking gebruiken.
	Sponsorcommissie. Deze bestaat op dit moment officieel nog maar uit 1 persoon. 
	Werving, introductie en behoud leden Commissie:. Ook deze is op dit moment door 1 per-

soon bezet.
	Technische Commissie. Geen bezetting.
	Activiteiten Commissie. Geen bezetting

Zoals jullie zien kunnen de verschillende commissies nog wel wat ondersteuning gebruiken.
Benoit ligt het een en ander toe op het gebied van organisatie. Er is een verandering gaande op het 
gebied van vrijwilligerswerk. Voor de oudere generatie is het vanzelfsprekender om dit te doen dan 
voor de huidige generatie. De verenigingen moeten hier op inspringen / anticiperen. Vrijwilliger-
swerk moet anders georganiseerd en gecommuniceerd worden. De organisatie/ vereniging / taken 
moet flexibeler worden. Minder werken in commissies maar in werkgroepen. Er zijn 1 of 2 aanspre-
ekpunten voor die werkgroep. We gaan meer richting zelfsturende werkgroepen. Je kunt je bij die 
werkgroep aanmelden voor een activiteit. Het is steeds vaker zo dat leden niet vast willen zitten aan 
een commissie, maar wel bereid zijn om eenmalig te helpen een activiteit uit te voeren. De werk-
groep kan dit coördineren maar hoeft niet alles zelf te doen.
Wij vragen aan nieuwe leden bij aanmelding of zij vrijwilligers werk willen doen. Velen geven aan 
dit wel te willen doen. Wij moeten hier als vereniging meer mee doen. Vraag de leden waar hun 
interesse ligt en mocht er zich een activiteit voor doen die in dat interesse vlak ligt dan zou je hen 
kunnen benaderen.

•	 Werving, introductie en behoud leden.
Toon van de Sandt is op dit moment nog het enige commissielid. Hij wil dit wel blijven doen. Anja 
Schreurs geeft aan wel interesse te hebben. Zij gaat hierover met Toon in gesprek. Ook Dinand 
Saaltink geeft aan wel te willen meedenken over de opvang van nieuw leden.
Het is belangrijk dat nieuwe leden opgevangen en benaderd worden. 



MMM nr. 1 2019                                                                             MMM nr. 1 2019                                                           

13. Communicatie.
•	 Op dit moment maken we gebruik van onderstaande communicatie middelen:
•	 Website
•	 MMM
•	 What`s app
•	 Email (nieuwsbrief)
•	 KNLTB clubapp
•	 Bord clubgebouw.
•	 Facebook
Op de een of andere manier komen de berichten niet door en bereiken we niet alle leden. We weten 
zo niet wat de oorzaak hiervan is. Het idee is om de leden opnieuw te benaderen en de gegevens 
te actualiseren. We zijn een proef gestart met de KNLTB clubapp. Deze kan op meerdere manieren 
ingezet worden. De proef is nog niet geëvalueerd.

14. Klankbordgroep.
Hoe nu verder?  We hebben 261 leden en dat rechtmatigt 4 banen. Marco en Maike doen verslag 
van het onderzoek dat zij hebben gedaan m.b.t. de toplaag. Zij adviseren smashcourt. Het is ook 
mogelijk om 3 banen te vervangen en de andere 3 voorlopig nog te laten liggen.
Een aantal leden geeft aan nog nooit op smashcourt te hebben gespeeld en mede daarom niet aan 
kunnen geven waar hun voorkeur naar uitgaat. Erik Kleinluchtenbeld geeft aan dat hij bij TV Rekken 
wil navragen of het mogelijk is dat wij daar een middag mogen spelen om de ondergrond te erva-
ren.

Er wordt een projectgroep samengesteld die samen tot een voorstel komt zodat er een besluit ge-
nomen kan worden. 
Voor alle duidelijkheid. Er is deze avond geen besluit genomen. Hiervoor zal een Bijzondere Al-
gemene Leden Vergadering voor uit geschreven worden.

15. Rondvraag
−	 Duurzaamheid. Angelo Heming geeft aan dit op te willen pakken.
−	 Pinnen. We streven ernaar om in de toekomst alleen nog te kunnen pinnen op de vereniging. 

Het is de bedoeling om dit binnen een jaar te realiseren. De kantinecommissie pakt dit op.
−	 Lampen ASV. Er is contact geweest met ASV over de stand van de lampen. Zij zijn met een 

voorstel richting ons gekomen. Dit moet nog nader bekeken worden. 

16. Sluiting
Paul Jonker bedankt de aanwezigen voor hun inbreng tijdens de ALV en hij sluit de vergadering om 
22.17 uur.

15 16

                   
Nieuw: de meerjaren KNLTB ledenpas
De KNLTB wil samen met de bijna 1.700 tennisverenigin-
gen streven naar een zo duurzaam mogelijk tennisklimaat. 
Verenigingen worden gestimuleerd te verduurzamen en 
daar wil de KNLTB zelf ook een bijdrage aan leveren. Om 
die reden introduceert de bond dit jaar de meerjaren leden-
pas: een pas die langer dan één jaar meegaat en waar dus 
ook geen jaartal meer op staat. De overstap naar de meer-
jaren ledenpas, die in februari/maart voor alle leden aan 
de verenigingen wordt geleverd, heeft nog een belangrijke 
wijziging tot gevolg:

Belangrijkste wijziging voor deelname competities en toernooien
De opvallendste aanpassing ten opzichte van voorgaande ledenpassen is, naast het verdwijnen 
van het jaartal, het ontbreken van de speelsterktes. Vanaf 2019 geldt dan ook niet de ledenpas, 
maar het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl als bewijs voor het lidmaatschap en jouw speelsterktes. 
Daarnaast heb je je ledenpas nog steeds nodig voor jouw bondsnummer en identificatie tijdens 
competities en toernooien. Deze wijziging vereist natuurlijk ook een aanpassing van de regle-
menten zoals het Competitie- en Toernooireglement. Voor aanvang van de KNLTB Voorjaarscom-
petitie worden de nieuwe reglementen op de website gepubliceerd. Daarin staan alle vernieuwde 
procedures omtrent de legitimatie voor deelname aan competities en toernooien nauwkeurig be-
schreven.
Heb je al een account op MijnKNLTB.nl? Voordat je gebruik kan maken van deze website moet je 
eenmalig een account aanmaken. Bij een volgend bezoek onthoudt de site je logingegevens. Op 
de website staan al je wedstrijden overzichtelijk bij elkaar, vind je een uitgebreid spelersprofiel 
met informatie over actuele rating en ranglijstpunten en kan je in jouw favorieten spelers, teams 
en toernooien terugvinden.
Heb je problemen met het aanmaken van een account, omdat je gegevens niet kloppen? Neem 
dan contact op met de ledenadministrateur van jouw vereniging zodat hij je gegevens kan wijzi-
gen in de ledenadministratie.

Verder weinig veranderingen
Met de meerjaren ledenpas kan je verder probleemloos inloggen op het digitale KNLTB Afhang-
bord om een baan te reserveren. Ook is bij een aantal tennisverenigingen de aansturing van de 
ledverlichting gekoppeld aan het Afhangbord, waardoor leden de verlichting kunnen bedienen met 
de ledenpas. Hiervoor heeft invoering van de meerjaren ledenpas evenmin gevolgen.
Aan de toegankelijkheid van tennisparken met de ledenpas verandert vooralsnog niks. Hetzelfde 
geldt voor het gebruik van een kassasysteem.

Tot slot: Deze meerjaren ledenpas is 2 jaar geldig. Wanneer de pas verloopt ontvang 
je automatisch via jouw vereniging een nieuwe pas. Vergeet dus niet om aan het 
einde van het seizoen je pas goed te bewaren voor volgend jaar!

https://www.knltb.nl/
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Verslag van de onderhoudscommissie

Beste leden, 
 
Ook in 2018 zijn wij weer actief geweest met ons onderhoud aan het mooie park. 
We hebben dit jaar 3 zaterdagochtenden besteed met een groep van ca. 10 gemotiveerde vrijwilligers om 
de vaste onderhoudsploeg van de dinsdagochtend te ondersteunen. Hierbij is te denken aan bestrating- , 
snoeiwerk, graskanten bijwerken en afschilderen van de blokhut. 
Tevens is ervoor gekozen om de banen 1, 2 en 3 te vegen na het tennissen. Hiervoor zijn 6 sleepmatten 
ingekocht, deze zijn opgehangen bij de desbetreffende banen. De instructie van het vegen hangt erbij.  We 
hopen op deze manier het zand beter te kunnen verdelen zodat de levensduur van de banen wordt ver-
lengd zodat iedereen plezier blijft houden in het tennissen. 
Dit jaar is ervoor gekozen om 2 x een grote schoonmaakbeurt uit te voeren in de kleed-, douche- en   wc-
ruimtes door schoonmaakbedrijf Amazing. Zij zijn tevens bordsponsor. 
Helaas hebben we de grondspots al moeten vervangen. De oude waren niet waterdicht en hierdoor ont-
stond er kortsluiting. Onze elektricien Angelo heeft op een goede manier de nieuwe spots weer aangeslo-
ten. 
Ook zijn we bezig met het verduurzamen van ons park. Je moet hierbij o.a. denken aan led-verlichting, 
zonnepanelen en cv-ketel. Dit zal de nodige tijd in beslag nemen om uit te werken. Hiervoor is een aparte 
werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de toekomstige plannen en de mo-
gelijke subsidiemogelijkheden. 
De vaste onderhoudsploeg op de dinsdagmorgen, inmiddels uitgebreid tot 4 per-
sonen, kan nog nieuwe leden gebruiken om het park die uitstraling te geven die 
we met z’n allen wensen. 
“EEN GOED ONDERHOUDEN PARK  WAAR SPORTERS GRAAG KOMEN”. 
Bij interesse kan er contact worden opgenomen met Benny Olthof. 
  
DE ONDERHOUDSCOMMISSIE 

Verslag van de kantinecommissie

Beste leden,

In dit artikel wil ik graag terugblikken op 2018 en vooruitkijken naar het jaar 2019.
Helaas is het steeds moeilijker om genoeg mensen te krijgen om alle kantinediensten week in week uit in 
te vullen. Daarom zijn er in 2018 een aantal veranderingen doorgevoerd. Het 
invoeren van alleen pinnen in de kantine kan worden omschreven als een handeling welke uitgevoerd 
moest worden daarom is het sinds 1 september 2018 alleen nog mogelijk om te pinnen. Wij zien dat deze 
verandering onder de leden goed is ontvangen. Het invoeren van dit systeem heeft ervoor gezorgd dat het 
minder tijd kost om een kantinedienst te draaien.  
In 2018 is gestart met het gebruiken van de KNLTB Clubapp. In deze app die toegankelijk is voor ieder lid 
van de vereniging wordt onder meer gebruik gemaakt van een digitale dienstenplanner. Dit houdt in dat er 
zichtbaar is of er dienst is op de avond dat jij wilt gaan tennissen. Tevens is dit ook een makkelijk hulpmid-
del om de kantinediensten in te vullen met eventueel jullie hulp! 

Wil jij helpen om de kantinecommissie te ondersteunen en jouw steentje bij te dragen door middel van het 
draaien van een bardienst? Let op: wij zijn al erg blij met mensen welke een paar diensten per jaar willen 
draaien als de huidige kantinecommissie de avonden niet kan invullen. Er zijn vele mogelijkheden om te 
helpen! Voor meer informatie of om je aan te melden voor een kantinedienst mail naar:  
kantinecommissie@tvmallumsemolen.nl 

Vriendelijk bedankt,
Stefan Menkhorst
Kantinecommissie TVMM
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Voor deze die-hards is het weer niet gauw een reden 
om niet te tennissen. Ook de afgelopen weken 
waarin het kwik toch nog aardig onder 0 kwam 
waren zij op ons tennispark te vinden!

17

Zaterdag 24 november 2018 was er 
weer een klusochtend onder aanvo-
ering van de vaste onderhoudsploeg. 
Allerlei klussen werden aangepakt 
om ons park zo mooi mogelijk te 
houden. Heren van de klusploeg, 
strak wark; bedankt Tonny, Roy, 
Michiel, Hans, Jaap, Tim, Rudy, Jan 
en Jan. Ook de catering via Stefan 
was wederom niet te onderschatten.

Op zaterdag 23 maart 
wordt er weer een  
klusochtend georgani-
seerd. We gaan dit 
voortaan combineren 
met de schoonmaak van 
het clubgebouw door 
de kantinecommissie. 
De onderhouds-klussen 
bestaan ditmaal voor-
namelijk uit: herstel van 

straatwerk rondom de kooien. 
Wil jij ook je steentje bijdragen aan een mooier 
tennispark?  Meld je dan aan bij Gerald Boswinkel, 
06-51048391, dit voor de verdeling van het werk 
en het inslaan van de niet te onderschatten 
catering!

mailto:kantinecommissie@tvmallumsemolen.nl
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Vanuit de jeugdcommissie
Het seizoen van 2018 zijn wij goed begonnen. 

Er was direct een kampioenschap te vieren. Ons 
Groen 1 team werd kampioen bij de tenniskids. Ze 
wonnen met 5-1 van de concurrent uit Hengelo. 
Trots op deze toppers! Het is een goed op elkaar 
ingespeeld team wat het hele jaar ontzettend leuk 
getennist heeft en met heel veel plezier.

V.l.n.r. Gavin, Nynke, Caro, Lisette, Sara

v.l.n.r. Gavin, Rutger, Sara, Liset, Nynke, Caro              v.l.n.r. Lieke, Sterre, Troy
                                                         
Om net als andere verenigingen een uniforme uitstraling te krijgen hebben wij Intersport bonnen weten te 
verzilveren in mooie clubshirts voor de jeugd die competitie speelt.
In seizoen 2018/2019 worden wederom Intersport bonnen verzilverd maar dan voor vesten die tevens 
voorzien worden van het logo. Dan hebben de kinderen mooie warme vesten voor de winterperiode. 

WISSELING JC LEDEN
In december 2017 is Frank Verdaasdonk gestopt als JC lid. Wij willen hem ook hier nogmaals bedanken voor 
zijn inzet. In maart mochten wij Marlies Spekreijse verwelkomen als nieuw lid binnen de JC. Marlies is de 
moeder van Sara. Wij zijn blij met haar en wensen haar ook vanaf hier veel plezier binnen onze JC.

VRIENDJE/VRIENDINNETJE
In het voorjaar vond het vriendje/vriendinnetje middag plaats. We merken dat dit terugloopt en gaan aanko-
mend seizoen een andere opzet bedenken. Alleen voor de allerjongsten blijven we dit organiseren.

BELONINGSSYSTEEM
Voor het meebrengen van een vriendje/vriendinnetje gaan kinderen beloningen krijgen. Hoe dit precies in 
zijn werk zal gaan wordt door ons de komende maanden uitgewerkt. Jord zal dit introduceren bij de kin-
deren en wij berichten ouders per mail.

MINI/MAXI
Met de open dag hebben wij het Mini/Maxi toernooi gehouden. Helaas was dit een mindergroot succes dan 
andere jaren. Mede door de vele overige activiteiten van de kinderen. Soms vallen evenementen samen, 
niks aan te doen. Volgend jaar beter!!

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN september 2018
Wederom een feestje bij de jeugd. Op de foto de deelne-
mers van de clubkampioenschappen met 2e van links win-
nares Nynke!

De senioren hadden een nieuwjaarsborrel. De jeugd 
had zijn eigen feestje om het nieuwe jaar te begin-
nen. Helaas konden we niet de baan op, maar geluk-
kig had onze trainer Jord een leuk programma voor 
binnen bedacht. Ranjapong, een tennisquiz, het 
gekke-bekkenspel en een tennisbal doorgeven zonder 
je handen te gebruiken kwamen voorbij! Natuurlijk 
zorgde de Jeugdcommissie ook voor iets lekkers te 
eten!

Vooruitblik 2019:

Het is mooi om te zien dat het aantal competitie spelende teams bij de jeugd groeit! In het komend sei-
zoen komen er 3 teams uit in de KNLTB competitie.
We hebben een meisjesteam in de categorie ‘geel’, een team in de categorie ‘oranje’ en een team in de 
categorie ‘rood’. Wij zullen jullie via Facebook op de hoogte houden van de resultaten van onze jeugd-
teams.

Wij wensen alle jeugdleden een heel leuk, gezellig & sportief tennisjaar!!! 

Namens de jeugdcommissie:
Irene de Graaf
Gabor de Gruil
Eddy Kleinluchtenbelt
Maike klein Gunnewiek
Marlies Spekreijse
Karin Kruidenier



Van april tot en met juni is het elk jaar weer zover: de leukste periode van het tennisseizoen breekt aan 
met de KNLTB Voorjaarscompetitie. Ieder jaar gaan zo’n 30.000 teams de baan op. 
Van onze vereniging doen onderstaande teams mee.

Dinsdag
Dames Dubbel 1         Dames Dubbel 2     Dames Dubbel 3   
Karin Vermeulen ©            Ienke Spoor ©          Joke Bruil ©  
Nynke  Gorter             Bertha Opbroek      Riekie te Grotenhuis
Marion van de Vliet                  Annie te Grotenhuis          Ineke Wilderink
Truus  Heutinck                   Riet Burgers       Ceciel Hummelink
Nanny Morrenhof   Ingrid Lamaker           Janneke Willigenburg
              
Vrijdag
Dames Dubbel 1  17+  Dames Dubbel 2  17+  Heren Dubbel 1   35+
Saskia Kleinluchtenbeld ©  Karin Konniger    Erik Kleinluchtenbeld ©  
Jojanneke Hoks    Mariska Hulshof    Rob Berentsen   
Wendy Floor    Marlies Hengeveld   Eddy Kleinluchtenbeld  
Ans Leuverink    Maaike Wevers    Jeroen Weijermars  
Jolanda Stabel         Eddy Grotenhuis
          
Gemengd Dubbel 17+
Tim Oldenhof
Berry Gorter
Yolanda Gerritsen
Evelien Temmink         
              
Zaterdag         
Heren Dubbel 1  17+   Gemengd Dubbel 1 17 + 
Paul Jonker ©    Ingrid Lamaker ©     
Pascal Schenk    Fransien Lammers     
Angelo Heming    Harold Boevink 
Ruud Bentsink    Gerard Onstein     
Michá Gesing        
Roy Timmermans      
Roy Goering

                   
Zondag Landelijk
Gemengd Dubbel 1  17+                                         
Hilde Weerman
Stefan Menkhorst
Michelle Nijhof
Kim Grevink
Elske Weerman

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2019

  SPEELDAGEN
WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DINSDAG   9-apr 16-apr 23-apr
                     
7-mei 14-mei 21-mei 28-mei

WOENSDAG 10-apr 17-apr 24-apr  8-mei 15-mei 22-mei 29-mei
VRIJDAG 12-apr 19-apr 26-apr 10-mei 17-mei 24-mei 31-mei

ZATERDAG 6-apr 13-apr 20-apr 11-mei 18-mei 25-mei  1-juni
ZONDAG  7-apr 14-apr 22-apr* 12-mei 19 mei 26 mei  2-juni

* 22 april is een maandag (2de Paasdag, deze dag wordt gerekend als een speeldag in week 16)  
                                    
Feestdagen in 2019 

Pasen: 21 en 22 april

Koningsdag: 27 april
Hemelvaart: 30 mei

Dartstoernooi

Vrijdagavond 8 maart is er een dartstoernooi bij ons op de club. Vanaf 19.30 uur beginnen we met 
koffie en thee. Gezelligheid staat voorop deze avond!! 
Lijkt het je leuk om mee te doen, meld je dan aan bij een van de onderstaande organisatoren 
Roy Goering, Pascal Schenk of Erik Vrieze via een bericht in Facebook messenger of meld je aan 
voor dit FB-event.
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Maaike Wevers

Verenigingslessen

De verenigingsles wordt ook in 2019 vervolgd, nog steeds is het mogelijk 2 x per maand aan je 
techniek te schaven. Woensdag 13 maart is de volgende les, vanwege het voorjaarstoernooi is dit 
de enige les in maart! Jij doet toch ook mee?

Hallo allemaal,
Dennis, bedankt voor het doorgeven van de pen!
Mijn naam is Maaike Wevers en sinds 4 jaar woon ik met mijn man (Stefan) en 2 kinderen weer 
in Eibergen. Stefan en ik hebben een tijd in Haarlem en Hoofddorp gewoond en zijn daarna naar 
Apeldoorn verhuisd. We hebben daar 7 jaar met veel plezier gewoond, maar uiteindelijk toch 
besloten om terug te gaan naar Eibergen. Gelukkig kon ik mijn werk behouden bij het Regionaal 
Instituut voor Dyslexie&Dyscalculie en hoefde ik alleen van vestiging te veranderen.
Om een beetje te integreren in Eibergen leek het mij leuk om te gaan tennissen. In het verleden 
had ik ook al korte periodes tennisles gehad, dus was deze keuze snel gemaakt. En natuurlijk 
werd ik ook een beetje aangestoken door mijn vader en schoonouders die al lange tijd lid zijn 
van de tennisvereniging. Inmiddels hebben we een erg gezellig groepje waarmee we tennis-
lessen volgen en meedoen aan de tenniscompetitie. En komend voorjaarstoernooi zal ik weer 
met Dennis op de baan staan.
De pen wil ik graag serveren naar één van mijn teamgenootjes: Karin Konniger. 
Groetjes,
Maaike

Uw specialist in gedistilleerd, wijnen en kado’s.
Altijd scherpe aanbiedingen, 
10 % korting op aanschaf van een doos wijn. 
Ook voor biertaps, glazen en statafels 
kunt u bij ons terecht.

Brink 20 7151 CR Eibergen.
Tel 0545 476658 Fax 0545 472230

Slijterij & 
Wijnhandel

PENTERMAN B.V.
Bouwbedrijf

voor al uw bouwwensen!

Olden Eibergsedijk 4    Tel. 0545 - 47 30 70       
7151 NB  EIBERGEN     Fax 0545 - 4732 23
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   Toernooikalender senioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi

13

24-03-2019

31-03-2019
T.V. Mallumse Molen
Sportpark De Bijenkamp 
Rietmolenseweg 5 
EIBERGEN

Open toernooi
HE, DE, HD, DD, GD
3, 4, 5, 6 en
7 en 8 17+

24 10-06-2019 
16-06-2019

T.V. Rekken
Sportterrein Rekken 
Woerden 2 
REKKEN

Rekken Open toernooi 17+
HD, DD, GD
5, 6, 7 en 8

24 10-06-2019
16-06-2019

T.C. Welgelegen
Lage Weide 4
WARNSVELD

Houx en ProTe-In open
HE, DE, HD, DD, GD 
3, 4, 
5, 6 en 8 17+ en
6 en 7 25+

24 10-06-2019 
16-06-2019

T.C. Haaksbergen
Scholtenhagen 
Scholtenhagenweg 36 
HAAKSBERGEN

TC Haaksbergen Open 
toernooi 
HE, DE, HD, DD, GD
Rating 50+

25 17-06-2019
23-06-2019                                                

Groenlose T.C. 
De Blanckenborg, 
Oude Winterswijkseweg 45 a, 
GROENLO

IdeeMedia Open 2019
HD, DD, GD
3, 4, 5 en 6
7 en 8 17+

25 17-06-2019 
23-06-2019

Boekelose T.C.
De Borg 
De Mans 6
ENSCHEDE (BOEKELO)

Tegelhuys Twenthe Bookels 
Open 17+
HD, DD, GD 2 en 3 en 4 17+
HE, DE, HD, DD, GD
4, 5, 6, 7 en 8 17+

26 24-06-2019
30-06-2019

T.V. Stedeke
De Koppel
Dr. C.A.J. Quantstraat 67
DIEPENHEIM

Open toernooi T.V. Stedeke
17+
HE, DE, HD, DD, GD
5, 6, 7 en 8

27 

01-07-2019

07-07-2019
L.T.C. De Kei 
Tennispark LTC de Kei 
Kerkhoflaan 3 
LICHTENVOORDE

Porskamp Open toernooi 17+
HE, DE, HD, DD, GD 
4, 5, 6, 7 en 8 

27 

01-07-2019

09-07-2019
Lochemse T.C. 
Molenbelt 2 
LOCHEM 

Open toernooi
HE, DE, HD, DD, GD 
3, 4, 5 en 
6, 7, 8 en 9 17+ 

27

01-07-2019

07-07-2019

T.V. Park Grintebos 
Grintebos 
Geukerdijk 94 
HAAKSBERGEN 

Open toernooi
HE, DE, HD, DD, GD
4 en
5, 6, 7 en 8 17+ 

28 08-07-2018
14-07-2018

Park ‘t Root
Wegdamse T.C.
Bretelerstraat 16
HENGEVELDE

Très Chic Hengevelde Open
DD,GD,HD
4 15+ en 
5, 6, 7 en 8 17+

29 

15-07-2019

21-07-2019

T.C. De Koem 
TP De Koem Dennendijk 
Blauwe Torenweg 31 
GEESTEREN GLD 

Lulof Open toernooi
HE, DE 3
HE, DE, HD, DD GD                                                                                           
4, 5, 6, 7 en 8 17+ 

30 22-07-2019 
28-07-2019

T.C. Harreveld 
‘t Hach (achter de kerk) 
Looweg 1b 
HARREVELD

Bruggink Open 17+
HD, DD, GD
5, 6, 7 en 8 

33 12-08-2019
18-08-2019

V.T.P. Vorden
Tennispark Overspoor
Overweg 20
VORDEN

Dijkman Bouw Open
HE, DE, HD, DD, GD
3, 4, 5, 6 en
7 en 8 17+

34 19-08-2019
25-08-2019

A.B.T.C. De Wildbaan
Hoflaan 2
BORCULO

Wildbaan Open
HE, DE, HD, DD, GD
3, 4, 5, 6 en 
7 en 8 17+

36 06-09-2019
08-09-2019

Boekelose T.C.
De Borg 
De Mans 6
ENSCHEDE (BOEKELO)

Weekendtoernooi NL Car 
Group Bookels Dubbel 45+ 
2019
HD, DD, GD
5, 6, 7 en 8

36 02-09-2019 
08-09-2019

W.T.C.
Park Jaspers 
Groenloseweg 92 
WINTERSWIJK

WTC Open 2017
HE, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6 en
7, 8 en 9 17+

36 02-09-2019
08-09-2019

Zieuwentse T.V., 
Werenfriedstraat 30, 
ZIEUWENT

Zieuwent Open
HD, DD, GD
5, 6, 7 en 8

36 02-09-2019
08-09-2019

De Mossendam 
De Mossendam 6, 
GOOR

Thuisin Open Goorse 2019
HE, DE, HD, DD, GD
3, 4, 5, 6 en
7 en 8 17+

39 23-09-2019 
29-09-2019

T.V. Veldmaat
TVV(de Greune) 
Kolenbranderweg 2 
HAAKSBERGEN

Wes Verzekert! Open 2019 HD, 
DD, GD 17+
4, 5, 6, 7 en 8

40 01-10-2019
06-10-2019

V.T.P. Vorden
Tennispark Overspoor, 
Overweg 20
VORDEN

Bakker Toernooi 35+
HD, DD, GD
5, 6, 7 en 8

41 07-10-2019
13-10-2019

T.V. Ruurlo
De Meene, 
Loolaan 94
RUURLO

Ruesink Open
HE, DE, HD, DD, GD
3, 4, 5, 6, 
7 en 8 17+ en 7 en 8 50+

44 28-10-2019
03-11-2019

T.V. Mallumse Molen
Sportpark De Bijenkamp
Rietmolenseweg 5J
EIBERGEN

Mallumse Molen Najaars 
Dubbel Toernooi
HD, DD, GD
3, 4, 5, 6, 
7 en 8 17+

http://mijn.knltb.nl/KNLTBbeheer/Verenigingzoek/tabid/173/BaoID/3302/CID/0/language/nl-NL/Default.aspx
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De komende tijd 

kenmerkt zich door 
koude nachten, 
maar overdag 

meestal mooi zon-
nig weer.

Als ook de nachten 
weer wat warmer 

worden kunnen we 
weer gaan 

genieten van een 
mooie zomer met 

volop 
mogelijkheden om 
lekker buiten te 

tennissen!

Nieuw bij onze vereniging:

Leona Saffrie
Jochem ter Maat

Zoë-Jane Houtsma
Luna Steintjes
Meagen Felix

Heel veel plezier gewenst bij 
onze vereniging

Meisjes 11 t/m 17 jaar zondag

2e klasse Mallumse Molen 1
Nynke Korten
Lisette Borgman
Sara Visser
Caro de Gruil

Speeldata Rode en Oranje competitie voorjaar 2019
Periode 1 (eerste indeling) Periode 2 (tweede indeling)

Zondag 31 maart 2019 Zondag 19 mei 2019
Zondag 7 april 2019 Zondag 26 mei 2019
Zondag 14 april 2019 Zondag 2 juni 2019
Maandag 22 april 2019 (2e 
Paasdag)

Maandag 10 juni 2019 (2e Pink-
sterdag)

World Tour Rood 

Meagan Felix
Zoë-Jane Houtsma
Anouk Korten

World Tour Oranje

Jochem ter Maat
Troy Bussink
Sterre Hulshof
Lieke groot Kormelinck

Dit jaar zijn er maar liefst 3 junioren teams bij onze vereniging die zich ingeschreven hebben voor de Voorjaarscom-
petitie. Zij spelen allemaal op zondag, zie voor de data hieronder. De speeldata voor het meisjesteam t/m 17 staan op 
bladzijde 22. Alle spelers veel succes, maar vooral heel veel plezier gewenst. Natuurlijk is het heel leuk als zij worden 
aangemoedigd!

28

Alsteedseweg 38, Buurse
Tel. 053 56 96 429

www.erve-de-hooge-esch.nl

Ambachtelijke
Kaasmakerij

Nostalgisch
Pannekoekenhuis

Met dank aan onze adverteerders,

baan-, doek- en toernooisponsoren.

    

Sportief advies: doe zaken met onze

adverteerders en sponsoren.

H Y P E R S P E C I A L I S T

W W W . P R O F I L E T Y R E C E N T E R . N L

Eibergen, Venneslatweg 2    T 0545 47 41 66  
Winterswijk, Tuunterstraat 50    T 0543 51 43 00   

VERMEULEN

AUTOSERVICE

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN  OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

Hyperspecialist in banden en velgen, compleet in autonderhoud
Profile Tyrecenter biedt producten van hoogwaardige kwaliteit voor zowel personen- als bestel-
wagens. Naast de hoge expertise in banden en velgen van topmerken voorziet Profile Tyrecenter 
in een  uitgebreid diensten- en  servicepakket voor alle merken auto’s zoals,  APK-keuringen, 
onderhouds beurten, olie verversen, remmen, accu’s, uitlaten,  schok dempers, glasservice en 
aircoservice.

Meer weten? Bel ons gerust.



Toernooikalender junioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi

12
13

18-03-2019
31-03-2019

TC Delden 
De Mors 2 
DELDEN

Delden Open Jeugd cat. 5 t/m 8
Groen 1  (Enkel en Dubbel)
JE, ME, JD, MD
10 t/m 14 en 11 t/m 17 

23 
 

07-06-2019
09-06-2019

V.T.P. Vorden 
Tennispark Overspoor 
Overweg 20 
VORDEN

Harbach Open Jeugdtoernooi
Groen 1 enkel, 
Groen 2 enkel,
JE, ME, JD, MD 11 t/m 14 en 11 t/m 17

24 07-06-2019 
10-06-2019

De Mossendam
De Mossendam 6
GOOR

Open Goorse Weekendtoernooi 
10 t/m 12 (JE, JD, ME, MD)
10 t/m 14 (JE, JD, ME, MD)
11 t/m 17 (JE, JD, ME, MD)
Groen 1 (Enkel en Dubbel, JE, ME)
Rood 1 enkel
Oranje 1 enkel en dubbel

27 01-07-2019
07-07-2019

M.T.V. ‘65
De vijf heuvels
Potdijk 5 a
MARKELO

MTV ‘65 Markelo Open Jeugdtoernooi 
10 t/m 12 (JE, JD, ME, MD, GD)
10 t/m 14 (JE, JD, ME, MD, GD)
11 t/m 17 (JE, JD, ME, MD, GD)
Groen 1 (JE, JD, ME, MD, Enkel, Dubbel) 
Oranje 1 (Enkel, Dubbel)

33 12-08-2019
18-08-2019

T.V. Park Grintebos
Geukerdijk 94
HAAKSBERGEN

JRT* Kei-Fit Open 2019
Groen 1 (JE, JD, ME, MD) 
10 t/m 12 jaar (JE, JD, ME, MD) 
10 t/m 14 jaar (JE, JD, ME, MD) 
11 t/m 16 jaar (JE, JD, ME, MD)

35 26-08-2019 
01-09-2019

T.C. Welgelegen
Lage Weide 4
WARNSVELD

TC Welgelegen Open Jeugdtoernooi 
Groen  (Enkel en Dubbel)
10 t/m 12 (JD,JE,MD,ME)
10 t/m 14 (JD,JE,MD,ME)
11 t/m 17 (JD,JE,MD,ME)

36 06-09-2019 
08-09-2019

L.T.C. Zutphen
Leeuweriklaan 28
ZUTPHEN

Leeuwerik Open Jeugdtoernooi
Groen 2 (Enkel, Dubbel)
10 t/m 14 (GD, JE, JD, ME, MD)
11 t/m 17 (GD, JE, JD,ME, MD)

Verklaring van gebruikte afkortingen in dit overzicht:
E = enkel, geen apart onderdeel voor jongens en/of meisjes 
D  = dubbel
JE = Jongens enkel
ME = Meisjes enkel
JD = Jongens dubbel
MD = Meisjes dubbel
GD = gemengd dubbel
10 t/m 12, 11 t/m 12, 11 t/m 14, 11 t/m 17, t/m 12 en t/m 14 is de leeftijdsaanduiding, vaak rekent 
men hier met geboortejaren, zo mag je b.v. aan het onderdeel t/m 12 deel nemen als je geboren bent 
in 2005 of later.
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Boenders
Keurslager
Die... van de grillworst!!!
Uw specialist in lekker vlees
Brink 5   7151 CR Eibergen   tel. 0545-471393   fax 0545-477295

LAAGTE 5   7151 BS EIBERGEN   0545-472707

Telefoon: 477475

Voor elke feestelijke
aangelegenheid uit én

 thuis!Voor elke feestelijke
aangelegenheid uit én

 thuis!



De stijl van jouw zaak uitdragen

Maarse zorgt met bevlogen vakmensen voor druk- en printwerk van 

hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij 

voel je de persoonlijke, betrokken en laagdrempelige benadering met 

oog voor mens en milieu. eerlijke communicatie > dat voelt goed

Kiefteweg 12, 7151 HT Eibergen telefoon: 0545 473083 e-mail: info@maarsedrukwerk.nl www.maarsedrukwerk.nl

De stijl van jouw zaak uitdragen

Maarse zorgt met bevlogen vakmensen voor druk- en printwerk van 

hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij 

voel je de persoonlijke, betrokken en laagdrempelige benadering met 

oog voor mens en milieu. eerlijke communicatie > dat voelt goed

Kiefteweg 12, 7151 HT Eibergen telefoon: 0545 473083 e-mail: info@maarsedrukwerk.nl www.maarsedrukwerk.nl


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

