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Contributie 2017            
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 per mail aan te vragen bij Joke 
Bruil of te downloaden via de website.

Afmelden:
Per mail of schriftelijk via de ledenadministratie:
Joke Bruil, Hemstea 31, 7152 BD Eibergen
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

        
   Helaas hebben zich de afgelopen 
periode geen nieuwe leden aangemeld   



zondag 26 maart t/m zondag 2 april 2017

Inschrijven?
via: www.toernooi.nl

Er wordt gespeeld op
6 kunstgrasbanen met verlichhng

Eibergen, daar moet je gespeeld hebben!

sportpark
“de Bijenkamp”

inschrijfgeld
€ 8

per onderdeel

toernooinr.:
1700289

gesponsord door

inschrijven tot
  17 maart

TV Mallumse MolenVoorjaars  Dubbeltoernooi 2017

Wedstrijdleider: MARIAN HOKS
Inlichhngen via 0545-477363 I dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl

TENNISVERENIGING MALLUMSE MOLEN
Rietmolenseweg 5J I 7151 MD Eibergen I 0545-472891

Bondsgedelegeerde: Mw. H. Moezelaar

Rubrieken: HD I DD I GD
       Categorie : 3, 4, 5, 6 en         

                  7 en 8 17+
                  7 en 8 50+

in poules, daarna
in afvalschema
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Woord van de voorzitter

  4

Bij het opstarten van mijn laptop om dit ‘woord van de voorzitter’ te schrijven, 
realiseer ik me dat mijn eerste termijn van drie jaren als voorzitter van onze 
tennisvereniging er al weer op zit. Tel daar nog eens drie jaren als algemeen 
bestuurslid bij op en dan is de conclusie dat ik al weer zes jaren onderdeel uit 
maak van het bestuur. 
Als ik de afgelopen jaren de revue laat passeren dan kijk ik er met gemengde 
gevoelens op terug. Ik ben ooit ingestapt, vanwege een crisissituatie waarin 
de vereniging op het randje van de afgrond stond. Destijds heeft Yolanda 
Gerritse me overgehaald om plaats te nemen in de jeugdcommissie en een jaar later nam ik van 
haar het stokje over als voorzitter van de jeugdcommissie en trad ik toe tot het algemeen bestuur.
In deze periode hebben we met de nodige oude en nieuwe vrijwilligers in het bestuur en 
diverse commissies een aantal zaken nieuw leven in geblazen of opgepakt. Er zijn de nodige 
onderhoudsdagen georganiseerd, een nieuwe sponsorcommissie is opgestart met het behoud 
van bestaande- en aantrekken van nieuwe sponsoren, de toernooien zijn gegroeid, er zijn 
nieuwsbrieven, een facebookaccount en een appgroep, zodat sneller gecommuniceerd kan worden 
met leden en dan vergeet ik vast nog een aantal andere zaken.
Tegelijkertijd ontkomen wij ook niet aan de uitdagingen waar vele andere (tennis)verenigingen 
voor staan. Ons ledenaantal is vorig jaar wederom gedaald. Dit komt met name door een 
blijvende daling bij de jeugd. In de wetenschap dat we in een krimpregio wonen, wordt de 
uitdaging om jeugd en ook senioren te werven en te behouden steeds groter. Daarnaast worden 
leden steeds kritischer en verwachten steeds meer van een vereniging die gerund wordt door 
vrijwilligers. Dat maakt het voor het bestuur en de diverse commissies en andere vrijwilligers niet 
altijd makkelijk in een tijd waarin mensen ook druk bezet zijn en niet altijd in staat zijn om in hun 
vrije tijd een bijdrage te leveren aan de vereniging waarvan zij wel graag lid zijn.
Waarom stel ik mijzelf dan toch wel weer verkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar als 
voorzitter? 
Omdat ik erg verheugd was om te zien dat er zo’n zestig leden de moeite namen om op 19 
januari aanwezig te zijn op de bijeenkomst om samen na te denken over de toekomst van onze 
vereniging om daarna gezamenlijk een nieuwjaarsborrel te drinken! Omdat een enthousiaste 
klankbordgroep van leden onze vereniging verder helpt om tot een mogelijke toekomstvisie te 
komen! Omdat er nog steeds mensen in onze vereniging zijn die hun steentje willen bijdragen 
om ook in de toekomst te kunnen blijven tennissen. Omdat vrijwilligerswerk ook vooral heel 
erg leuk kan zijn. Omdat bovengenoemde zaken mij nog steeds energie geven en de hoop en 
het vertrouwen dat we met elkaar de continuïteit van onze vereniging borgen en verder vooruit 
durven te kijken naar de toekomst en mogelijke interessante ontwikkelingen die onze verenging 
broodnodig kan gebruiken.
Daarom dus! Tot op de aanstaande ALV op dinsdag 4 april om 20.00 uur in ons clubhuis!



Restaurant
Grand Plaza

Haaksbergseweg 27
7151 AR Eibergen

Tel: (0545) 477 868
Fax: (0545) 477 869

Onze openingstijden:

Maandag, Woensdag t/m Zondag:
16.00 uur t/m 22.00 uur

Dinsdag zijn wij gesloten.

Op feestdagen hanteren wij
aangepaste openingstijden.

Wij hopen U hartelijk te mogen
verwelkomen!

De formule van Grand Plaza
is heel eenvoudig.

Wij bieden een perfecte ambiance en
de juiste sfeer om onze gasten

gerechten van de allerbeste kwaliteit
te serveren tegen

een eerlijke, lage prijs.

LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 0545 - 474308

Restaurant
Grand Plaza

Haaksbergseweg 27
7151 AR Eibergen

Tel: (0545) 477 868
Fax: (0545) 477 869

Onze openingstijden:

Maandag, Woensdag t/m Zondag:
16.00 uur t/m 22.00 uur

Dinsdag zijn wij gesloten.

Op feestdagen hanteren wij
aangepaste openingstijden.

Wij hopen U hartelijk te mogen
verwelkomen!

De formule van Grand Plaza
is heel eenvoudig.

Wij bieden een perfecte ambiance en
de juiste sfeer om onze gasten

gerechten van de allerbeste kwaliteit
te serveren tegen

een eerlijke, lage prijs.

LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 0545 - 474308

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.
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Van de redactie
Beste lezers,

Na een wel heel nat einde van de winter wordt het hopelijk weer snel beter weer, zodat we ons weer kunnen op-
maken voor de start van een nieuw buitenseizoen.
De diverse competitieteams staan te trappelen om  hun krachten te meten met spelers van andere verenigingen, om 
al vast in de stemming te komen doen een aatal spelers mee aan het Mallumse Molen Voorjaars Dubbel Toernooi.
Ook in dit nummer van de MMM weer de vertrouwde verslagen van de diverse commissies als voorbode van de ALV.
In dit nummer niet de door Jan Schipper voorgestelde “ontvanger”  van de “Pen”, Harm van Wakeren bleek namelijk 
geen lid meer te zijn van onze vereniging. Voor hem in de plaats heb ik Erik Vrieze bereid gevonden iets over zichzelf 
te vertellen.
Helaas zijn opnieuw een aantal adverteerders afgehaakt, waardoor we 2 pagina’s minder kunnen vullen met adver-
tenties. Gelukkig hebben sommige adverteerders gekozen voor een andere vorm van reclame maken zodat zij dus 
niet voor de vereniging verloren zijn.
                                                             
Mocht u nog een mogelijke adverteerder weten of wellicht zelf willen adverteren in ons blad infomeert u dan eens 
bij Agnes Hermus naar de tarieven!

De volgende MMM zal weer een digitale zijn, kopij daarvoor is welkom.
Uw bijdrage kunt u per mail verzenden naar Marian Hoks: mmm@tvmallumsemolen.nl, graag voor onderstaande 
datum.

In de tussentijd kunt u voor allerhande nieuwtjes de site van onze vereniging raadplegen:
www.tvmallumsemolen.nl
Hier zijn recente mededelingen te vinden, maar ook alle MMM’s volledig in kleur!

Inleveren uiterlijk: 24 september Komt uit op: 7, 8 oktober

                
maart
21
26                                                              

Tossavond
Start Mallumse Molen Voorjaars 
Dubbel Toernooi

Activiteitenkalender

april
2

4
4, 11, 18, 25
11, 18        
6, 13, 20 
 
7, 14, 21          
8, 15, 29 

9, 17, 30                          

finale Mallumse Molen Voorjaars 
Dubbel Toernooi
Algemene Ledenvergadering
Tossavond
Dinsdag Dames Dubbel Competitie
Donderdag Dames Dubbel 
Beginnerscompetitie
Vrijdagavond Competitie
Zaterdag junioren en senioren 
Competitie
Zondag Landelijk Gemengd Dubbel 
Competitie

mei
2, 9, 16, 23, 30
9, 16, 23, 30                    
10, 17, 24, 31
4, 11, 18
12, 19, 26
6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

Tossavond
Dinsdag Dames Dubbel Competitie
Zomeravond Competitie
Donderdag Beginnerscompetitie
Vrijdagavond Competitie
Zaterdag junioren en senioren 
Competitie
Zondag Landelijk Gemengd Dubbel 
Competie

6

juni
6, 13, 20, 27                                
1
7, 14, 21

Tossavond
Donderdag Beginnerscompetitie
Zomeravondcompetitie



 

     Koenders  
         Simmelinkstraat 1 
     7151 AP Eibergen 
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Agenda Algemene Leden Vergadering
TV Mallumse Molen d.d. 4 april 2017

Plaats  : Kantine

Tijd   :  20.00 uur

1. Welkom en opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 13 februari 2016

3. Mededelingen
•	 Stand van zaken toegankelijkheid “Bijenkamp”
•	 Situatie andere tennisverenigingen Berkelland
•	 Voortgang toekomst TV Mallumse Molen
•	 KNLTB Collect
•	 Rouwprotocol
•	 Meerjarenonderhoudsplan

4. Rooster van aftreden en samenstelling bestuur m.i.v. 2017
•	 Gezocht: kandidaat bestuursleden 2017 voor de functies van algemeen bestuurslid. Kandidaat 

bestuursleden kunnen zich melden tot aanvang van de vergadering.
•	 Paul Jonker stelt zich herkiesbaar als voorzitter voor een nieuwe periode van drie jaar.

5. Jaarverslagen diverse commissies

                                          PAUZE

6. Financieel jaarverslag en balans 2016
•	 De documenten liggen 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage.

7. Verslag kascommissie

8. Decharge van het bestuur

9. Vaststelling begroting 2017

10. Rondvraag

11.  Sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 13 februari 2016

Aanwezig volgens presentielijst  :  Paul Jonker (voorzitter), Yolanda Gerritse, Agnes Hermus,
  Jolanda Menneken, Gerald Boswinkel, José/Erik/Stef en
  Tom Kleinluchtenbeld, Lucel Bennink, Saskia en Eddy 
  Kleinluchtenbeld, Dinant Saaltink, Bennie  Olthof, Jan
  Lenderink, Charles  Knobben, Paul en Marian Hoks, Toon v/d Sandt, 
  Ruud Bentsink, Rob Berentsen, Martijn Rooks,  Jos Ebbers, 
  Joke Ledderhof,  Jolanda Stabel, Gerard Onstein en Emiel Weeber

Afwezig met kennisgeving : Henk, Hilde, Teun en Eveline Weerman, Ienke en Jaap Spoor,  John en Gina
  ten Vergert, Gerry Hemink, Joke Bruil, Marjon ten Brinke, Geertje ter Boo, 
  Marion v/d Vliet, Nynke Gorter,  Hannie Schuster, Rudy en Dinie Ormel, 
  Henk en Karin Vermeulen, Jan en Gerdie Swam, Maike Klein Gunnewiek, 
  Evelien Temmink, Pascal Schenk en Miranda Wahl

Notulist        : Yolanda Gerritse (secretaris)

1. Welkom en opening door de voorzitter
Paul Jonker opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom naast de aanwezige 
bestuursleden. Er zijn geen aanvullende agendapunten. Dit jaar is gekozen voor een andere dag om de ALV te 
houden met aansluitend een casinoavond in de hoop meer leden naar de ALV te laten komen. Er zijn wel wat 
meer leden aanwezig dan de vorige keer, maar het is nog steeds minimaal. Indien leden suggesties hebben hoe 
dit beter zou kunnen, dan zijn deze van harte welkom.

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 17 maart en 26 augustus 2015
De notulen van beide vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld en zijn akkoord. 

3. Mededelingen
Stand van zaken revitalisering “Bijenkamp” en bereikbaarheid
Gerald meldt dat de aanbesteding is geweest: Dusseldorp gaat de werkzaamheden uitvoeren. De start is op 
19 februari 2016 en de oplevering staat gepland voor 1 augustus 2016. Er wordt gestart met het kappen van 
groen. De entree van ASV komt aan de kant van de parkeer-plaats. Verder krijgt iedere vereniging zijn logo in 
de bestrating voor de entree. 
Met betrekking tot het wijzigen van het bestemmingsplan (toegang van de Needseweg) zijn er gesprekken met 
de aanwonenden. De beslissing wordt 1 juni 2016 genomen. Gerald deelt mee dat Bennie Olthof tot 
1 augustus 2016 operationeel aanspreekpunt zal zijn voor TVMM.

Realisatie doelen beleidsplan in 2015
-  Financieel gezond (tennislessen jeugd binnen subsidiebedrag, stabiel hoge kantineomzet, meer sponsor-gelden 

door actieve sponsorcommissie).
- Meer activiteiten door hele jaar heen (nieuwjaarsreceptie, 18-30- jeugd- en verenigingsavond, vrijwilliger van 

het jaar).
- Verbeterde communicatie (nieuwsbrief, whatsappgroep).
- Drukbezette voor- en najaarstoernooien.
- Nodige onderhoud is uitgevoerd.
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Beleidsplan 2017 - 2022
Het plan is om tijdens de ALV van 2017 het nieuwe beleidsplan te presenteren. Het bestuur meldt dat het vorige 
beleidsplan wellicht te ambitieus is geweest: veel punten zijn gerealiseerd, een aantal maar voor de helft en 
ook een aantal niet. Het bestuur geeft aan de werkgroep (bestaande uit Hans Goeman, Lucel Bennink, Erik 
Kleinluchtenbeld en Paul Jonker) onderstaande doelstellingen mee. 

-  Ledenwerving- en behoud;
- Wervingsacties op basis van doelgroepenbeleid (welke type tennissers zijn er binnen TVMM en activiteiten hier 

specifiek op aan laten sluiten).
- Invulling Technische Commissie.
- Meerjarenonderhoudsplan.
- Keuze baanondergraad (opmerking: de KNLTB heeft een scan van onze banen uitgevoerd, de huidige banen 

kunnen nog 4 jaar mee). 
- Beleid schrijven ten aanzien vertrouwenscontactpersoon.

Ledenaantallen 2010 - 2016
Er wordt een grafiek gepresenteerd, waaruit af te lezen is dat in 2016 het aantal senioren nagenoeg gelijk is 
gebleven en dat er bij de junioren een flinke afname te zien is. Het totaal aantal leden bedraagt 290 in 2016 (dit 
is exclusief de externe competitiespelers).  De jeugdcommissie gaat samen met de trainer kijken hoe de afname 
bij de junioren goed op te pakken: de meeste redenen voor de uitstroom worden een andere sport of overgang 
naar de middelbare school of te druk met school gegeven. Ruud Bentsink geeft als tip mee om de junioren te 
vragen wat goed gaat en wat beter kan. 
Jolanda Menneken neemt dit mee naar de Jeugdcommissie. Dinant vraagt welke seniorleden nieuw zijn, ze zijn 
bij hem niet bekend. Paul Jonker geeft aan dat het daarom zo belangrijk is een Introductiecommissie te hebben. 
Er is wel een document voor nieuwe leden wat afhangen, opdooi, etc. inhoudt. Maar er moet nog beter ingezet 
worden op de Introductiecommissie: introductie, behoud en het betrekken van nieuwe leden is een belangrijk 
aandachtspunt. Toon v/d Sandt geeft aan om nieuwe leden ook een aantal consumptiebonnen te geven zodat 
ze de weg naar de kantine vinden. Het bestuur neemt dit idee mee.

Mini-maxi toernooi
Dit toernooi vindt plaats op 13 maart 2016. Eddy Kleinluchtenbeld meldt dat ook senioren hieraan deel kunnen 
nemen met een mini (buurjongetje, buurmeisje, kleinkind, neefje, nichtje, etc.). Afgesproken wordt dat Tom 
Kleinluchtenbeld de leden hierover informeert via de Whatsappgroep.

4. Rooster van aftreden en samenstelling bestuur
Conform het rooster van aftreden treden Yolanda Gerritse (secretaris), José Kleinluchtenbeld (penning-meester 
a.i.) en Jolanda Menneken (algemeen bestuurslid portefeuille Jeugdcommissie) af. Jolanda Menneken rondt 
haar werkzaamheden binnen de Jeugdcommissie medio juni af. De aftredende bestuurs-leden worden bedankt 
voor hun inzet de afgelopen jaren en ontvangen als geschenk een mooie cadeaubon. Miranda Wahl heeft zich 
kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester en Saskia Kleinluchtenbeld voor de functie van secretaris. 
Beide kandidaten worden ter vergadering unaniem gekozen. Blijven er 2 openstaande vacatures over: algemeen 
bestuurslid portefeuille Technische Commissie en algemeen bestuurslid portefeuille Jeugdcommissie. 
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5. Jaarverslagen commissies
Er zijn geen vragen over de jaarverslagen van de Jeugdcommissie en de Sponsorcommissie. Ter aanvullling 
op de het jaarverslag van de Onderhoudscommissie meldt Gerald Boswinkel dat er gewerkt wordt aan een 
meerjarenonderhoudsplan en een accommodatieboek.  Beide documenten zijn gericht op de continuïteit en 
waarborging van kennis binnen de vereniging (denk aan bouwtekeningen, contracten, vergunningen, wanneer 
moet welk onderhoud uitgevoerd worden etc.).
Ten aanzien van de Activiteitencommissie meldt Tom Kleinluchtenbeld dat het doel voor 2016 is om veel 
activiteiten te organiseren en ook nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Leuke ideeen hierover zijn altijd welkom 
bij Tom. De open dag wordt dit jaar gehouden op 11 juni 2016 (betere weersomstandigheden dan in maart). De 
dag wordt georganiseerd in samenwerking met een aantal commissies onder leiding van Tom.
Voor wat betreft de Clubkampioenschappen meldt Erik Kleinluchtenbeld dat in 2015 iets minder deelname was. 
In 2016 wordt gekozen voor een andere opzet: de Clubkampioenschappen worden opgesplitst in 2 weken, zodat 
zoveel mogelijk leden kunnen deelnemen. 

Week 1 is van 26 juni – 2 juli, er wordt dan gemengd dubbel en enkelspel gespeeld. Week 2 is van 28 augustus 
– 4 september, er wordt dan herendubbel en damesdubbel gespeeld. De aanwezigen vinden dit een goede keus.

6. Financieel jaarverslag 2015
José Kleinluchtenbeld meldt dat in de begroting voor 2015 een fout stond. Dit is door iedereen over het hoofd 
gezien. Het betrof een boekhoudkundige fout en heeft geen verdere gevolgen voor het resultaat. Bij deze is het 
rechtgezet.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Martijn Rooks en Miranda Wahl vormden in 2015 de kascommissie. De controle heeft op 4 februari 2016 
plaatsgevonden. Martijn deelt mee dat de administratie goed inzichtelijk en geordend is en er zijn steekproeven 
genomen waarbij geen vreemde zaken aan het licht zijn gekomen.  Het advies van de kascommissie in 2015 
om een 2e bestuurslid mee te laten kijken bij transacties (2 eyes principe), is door het bestuur overgenomen: 
de secretaris kijkt mee met de penningmeester. Conclusie: de kascommissie is bijzonder tevreden.  Martijn zal 
nog 1 jaar in de kascommissie blijven, dus voor 2016. Paul Hoks neemt zitting in de kascommissie voor 2016 
en 2017. 

8. Décharge van het bestuur
De kascommissie verleent voor 2015 décharge aan het bestuur.

9. Vaststelling begroting 2016
Voor de aantrekkelijk van het park is een bedrag van € 7.000,-- gereserveerd. Voor dit bedrag worden de 
volgende zaken opgepakt: zuilverlichting ingang park, glazen wand terras, verlichting binnen, loungebank buiten 
en ledverlichting straat bij ingang park. Paul Hoks merkt op dat de renteperiode voor 1 van de 2 rekeningen 
van € 50.000,-- in 2016 afloopt, in 2017 geldt dit voor de andere rekening. José Kleinluchtenbeld antwoordt 
hier niet van op de hoogte te zijn geweest, vandaar dat het niet doorberekend is in de voorgelegde begroting. 
Gerealiseerd moet worden dat TVMM waarschijnlijk de komende jaren inkomsten misloopt door een lagere 
rente en het wegvallen van de ecotax. Charles Knobben merkt op dat de algemene kosten aanzienlijk hoger 
zijn.  José Kleinluchtenbeld meldt dat dit komt door hogere kosten voor de open dag. Het bestuur hoopt dat 
de open dag ook tot weer tot nieuwe leden leidt, waardoor er ook weer hogere inkomsten zullen komen. Paul 
Hoks vraagt zich af welke bankkosten het pinnen met zich meebrengt. Dit zal nagekeken worden door José 
Kleinluchtenbeld omdat ter vergadering niet de abonnementsgegevens beschikbaar zijn. Het bestuur merkt 
op gekozen te hebben voor een pinautomaat uit klantvriendelijkheid en service voor de leden en niet-leden. 



Besloten wordt dat de begroting voor 2016 onder voorbehoud akkoord is mits de rente van de bankrekeningen 
en de kosten abonnement pinautomaat worden doorberekend en opgenomen.

Ledverlichting tennisbanen
Het bestuur meldt dat met ingang van 1 januari 2016 de ecotax is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats 
is er subsidie beschikbaar voor verenigingen om energiebesparende maatregelen te treffen. Gerald Boswinkel 
heeft vanuit de Onderhoudscommissie gekeken wat de kosten zijn om over te gaan naar ledverlichting op de 
tennisbanen. De subsidie hiervoor bedraagt 30%, echter is deze subsidiepot voor 2016 al bijna opgebruikt. Bij 
het overstappen naar ledverlichting zou jaarlijks een besparing op onderhoud en energie gegenereerd kunnen 
worden van € 3.200,-- en dit heeft weer een positief effect op het resultaat.  Verder zou na aanpassing per 
tennisbaan de verlichting geschakeld kunnen worden, de huidige masten kunnen worden hergebruikt en het 
spelersplezier zou prettiger zijn (geen verblinding). De terugverdientijd bedraagt 8,5 jaar bij 375 branduren. 
Echter, technisch gezien hoeft de huidige verlichting nog niet aangepast te worden, het kan ook in 2017 of later. 
De mogelijkheden zijn om direct subsidie aan te vragen voor aanschaf in 2016 óf subsidie aan te vragen voor 
aanschaf in 2017 óf de plannen vanuit de werkgroep beleidsplan af te wachten. 
Opmerking 1: bij navraag bij het ministerie is aangegeven dat niet gegarandeerd kan worden dat de subsidie 
over een aantal jaren ook nog bestaat.
Opmerking 2: bij navraag bij het ministerie is aangegeven dat er niet op voorhand subsidie geclaimd kan worden. 
Er moet een getekende overeenkomst aan ten grondslag liggen, anders wordt er geen subsidie verstrekt.
Afgesproken wordt om de vervanging van de verlichting mee te nemen in het nieuwe beleidsplan, tegelijk met 
het eventueel wijzigen van het aantal banen en een andere ondergrond. Er wordt dan ook getoetst wat de 
ervaringen zijn van andere verenigingen, die inmiddels zijn overgestapt op ledverlichting.

10. Rondvraag
- Tom Kleinluchtenbeld of leden mee mogen beslissen over de baanondergrond. Paul Jonker merkt op dat de keuze 

voor de baanondergrond ter goedkeuring wordt voorgelegd in een ALV. Verder vraagt Tom of de mogelijkheid 
voor padeltennis meegenomen kan worden door de werkgroep beleidsplan. Paul Jonker zegt toe dit mee te 
zullen nemen.

- Toon v/d Sandt vraagt of er nog sprake is van een contributieverhoging. Paul Jonker meldt dat dit voor 2016 
niet nodig is. Uiteraard kan het effect van een lagere rente of andere zaken in de toekomst wel consequenties 
hebben voor de contributie.

- Charles Knobben meldt dat er regelmatig wijn in verkeerde glazen wordt geschonken. Ook zou er wel eens 
sprake zijn van het schenken van oude wijn. Wellicht is het een idee om kleine flesjes wijn aan te schaffen? Het 
bestuur en Lucel Bennink zullen dit samen bekijken. 

11. Sluiting
Paul Jonker bedankt de aanwezigen voor hun inbreng tijdens de ALV en hij sluit de vergadering om 20.20 uur.
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Vanaf woensdag 8 maart liggen de 
nieuwe bondspasjes weer klaar in 
de kantine!
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Verslag Mallumse Molen Najaars Toernooi 2016
Heel tevreden konden wij als toernooicommissie terug kijken op ons Mallumse Molen Najaars Dubbeltoernooi, immers 
aan inschrijvingen geen gebrek en ook het weer liet zich van z’n beste kant zien! 
Het deelnemersaantal liet opnieuw een lichte stijging zien, terwijl er in dezelfde week een vergelijkbaar toernooi in 
Lichtenvoorde georganiseerd was.                                                                 
Wij begonnen deze week met 188 spelers, samen vormden zij 105 koppels.
Maar liefst 57 deelnemers kwamen uit voor onze vereniging, een lichte daling ten opzichte van het Voorjaarstoernooi!
Aan het eind van de finale dag waren er 154 wedstrijden gespeeld waarin 2861 games geteld werden en konden wij 
tot de prijsuitreiking over gaan.

Slechts één koppel  van onze vereniging veroverde de 1ste prijs, namelijk :
HD 20+  Harold Boevink en Gerard Onstein.
Een tweede plek was er voor:
GD4  Tom Kleinluchtenbeld met Linda Wilderink
GD5   Teun Scholten en Lotte van Ramshorst                                                             
DD6   Michelle Nijhof en Monique Nijhof
GD6  Pascal Schenk en Inge Vermeulen
HD7 20+ Angelo Heming en Niels Wansink
GD7 20+ Gerard Onstein en Wendy Emaus (TV Rekken)
DD7 50+ Annie te Grotenhuis en Karin Vermeulen
DD8 20+ Joke de Jonge en Marian Hoks

Tijdens deze week werden wij weer voorzien van een drankje door onze geweldige kantinemedewerkers.
Ook is een groot compliment op zijn plaats voor de voortreffelijke catering van       

die ons elke dag voorzag van de heerlijkste hapjes en in het finale weekend een uitgebreid tapasbuffet.
Onze hartelijke dank daarvoor!                   
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Wist u dat:

•	 Wist u dat bijna de helft van alle Nederlanders vrijwilligerswerk doet!
•	 Vrijwilligerswerk heel leuk is omdat:
•	 Je als nieuw lid mensen leert kennen op een ontspannen manier
•	 Er voor elk wat wils is en we momenteel nog zoeken:
•	 Een vrijwilligers coördinator die helpt onze vrijwilligers te werven en te behouden en je 

dit helemaal zelf in kunt vullen op momenten dat het jou schikt!
•	 twee algemeen bestuursleden voor minimaal twee of drie jaar. Je vergadert maxi-

maal 6 keer per jaar. Hierbij kun je actief meedenken over bijv. de toekomst van onze 
vereniging.

•	 vrijwilligers voor de kantinecommissie. Uitermate geschikt als je gastvrij bent en 
mensen graag een drankje inschenkt. Zorg wel dat je af en toe ook aan de andere kant 
van de bar plaats neemt, want dan weet je waar je het voor doet.

•	 Enthousiastelingen die willen helpen om een losse activiteit te organiseren (nieuw-
jaarsborrel, open dag, vrijwilliger van het jaar, BREN nieuwe stijl)

•	 Mensen die willen helpen leden te werven en te behouden. Ook weer zo’n activiteit die 
je erg goed zelf kunt plannen op momenten dat het jou schikt!

•	 Mensen die willen helpen om het onze jeugd naar de zin te maken!
•	 Mensen die willen helpen om onze sponsoren te behouden en nieuwe sponsoren te 

werven! Dit kan je plannen op momenten dat het jezelf schikt.

Interesse? Neem gerust contact op met Miranda Wahl, Saskia Kleinluchtenbeld of Paul 
Jonker via bestuur@tvmallumsemolen.nl

Van de Penningmeester

Toelichting op de jaarcijfers. De betreffende documenten liggen 30 minuten voor aanvang van de verga-
dering ter inzage.

Over 2016 is een positief resultaat gehaald. Het resultaat is nagenoeg conform de begroting. We hebben 
enkele investeringen gedaan. Dit betreft een tv en een zitmaaier tezamen een waarde van E 7.313,01.

De onderhoudskosten van het tennispark waren voor 2016 hoger begroot dan dat de daadwerkelijke 
kosten zijn geworden. Door de aanschaf van de zitmaaier zijn de overige uitgaven voor het tennispark op 
een lager pitje gezet. Het voordeel dat hierdoor is ontstaan, hebben we moeten gebruiken voor het opvan-
gen van hogere kosten en lagere opbrengsten.
De hogere kosten zijn voornamelijk ontstaan door energie (vervallen Ecotax) en incidentele cursuskosten 
(cursus sociale hygiëne). 
Aan de opbrengstenkant vallen de lesgelden tegen (daling aantal leden) en rente inkomsten (deposito is 
vrijgevallen).
Voor aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen de jaarcijfers opgevraagd worden bij de pen-
ningmeester, Miranda Wahl.
Miranda Wahl

Penningmeester TV Mallumse Molen
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Van de Kantinecommissie
Beste leden, 

In deze eerst MMM van 2017 blikken we terug op 2016 en kijken we naar 2017. 

Vanaf januari 2016 kan men in de kantine niet alleen contant betalen maar ook pinnen. Een nieuwe be-
taalmogelijkheid die bij sommigen wat twijfel opleverde over hoe dit toch zou gaan. Maar nu we een jaar 
verder zijn kunnen we concluderen dat deze nieuwe betaalmogelijkheid toch goed is geweest. Als we ter-
ugkijken kunnen we stellen dat er van de totale inkomsten toch 6% is gepind. Dus ook in 2017: pinnen 
heel graag! 

Daarnaast werd het tijd dat de horeca- en terrasvergunning werd vernieuwd. Dit hield ook in dat er een 
3-tal kantinecommissieleden naar een sociale hygiënecursus zijn gegaan en dat deze 3 gediplomeerde 
mensen nu op de horeca- en terrasvergunning als verantwoordelijke staan. Ook hebben de gediplomeerde 
sociale hygiëne leden een instructie gegeven aan alle kantinecommissieleden, zodat iedereen weer op de 
hoogte is en we voldoen aan alle eisen. 

Afgelopen oktober hebben we de jaarlijkse grote schoonmaak gehouden en dat was nodig!! We hebben 
besloten om deze schoonmaak toch 2x per jaar te gaan houden (net voor het voor- en najaarstoernooi) om 
zo de kantine toch wat schoner te houden.  

Ook hebben we afgelopen jaar besloten om de kerstversiering eens flink te vernieuwen. De stoffige kunst-
kerstboom de deur uit en daarvoor in de plaats op diverse plekken in de kantine raamwerken met vernieu-
wde kerstverlichting en -versiering. De reacties hierop waren positief. Daarom willen we deze trend graag 
voortzetten en ieder jaargetijde de raamwerken voorzien van leuke en gezellige nieuwe versieringen om 
het zo wat gezelliger te maken in de kantine. 

Als we kijken naar het ledenaantal binnen de kantinecommissie kunnen we stellen dat we nog steeds met 
een minimum aantal leden de kantinediensten rond moeten krijgen. Als ik kijk naar afgelopen jaar dan 
hebben we zeker een aantal nieuwe leden mogen begroeten binnen de kantinecommissie maar helaas heb-
ben hetzelfde aantal leden te kennen gegeven dat ze ermee gingen stoppen. Het zou mooi zijn als we dit 
jaar meer kantinecommissieleden zouden kunnen begroeten om er voor te zorgen dat we de kantine goed 
geopend kunnen houden. Dus mocht jij je steentje bij willen dragen en af en toe een kantinedienst willen 
draaien dan kun je je bij ons melden via kantine@tvmallumsemolen.nl  

Namens de kantinecommissie wensen we alle leden een sportief tennisjaar toe en kom na afloop van je 
tenniswedstrijd gezellig in de kantine een drankje doen.

Annelize van de Lit en Lucel Bennink  

15
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Verslag Sponsorcommissie 2016

Ook dit jaar zijn wij: Agnes, Chantal en Bennie actief geweest om sponsoren te krijgen in het be-
lang van onze vereniging.
Wij mochten dit jaar een aantal doeksponsoren verwelkomen en tevens bedrijven die een bordje 
hebben laten plaatsen op onze sponsorwand naast de ingang van de kantine. 

Wij zijn hier uiteraard erg blij mee, naast de adverteerders in het clubblad en sponsoren die al een 
contract met ons hebben.

Bouwbedrijf Penterman is niet langer een baansponsor, maar heeft gekozen voor 3 jaar met een 
kleiner doek. Intersport heeft ook voor 3 jaar gekozen met een doek. 

Witzand Bouwmaterialen in Eibergen hebben we ook kunnen verwelkomen met in eerste instantie 
een doek voor 1 jaar, met de optie om deze te verlengen voor meerdere jaren. 

F G slijterij en Helmink woninginrichting hebben voor een bordje gekozen. 

Karwei heeft ons een korting gegeven op de grondspots die in de bestrating zitten in ons toe-
gangspad naar het clubgebouw. Daartegenover hebben wij een bordje aangebracht op de spon-
sorwand voor 1 jaar. Kolkman houtzagerij Beltrum heeft ons het hout geschonken voor het maken 
van het welkomstbord bij de ingang van ons park. 

Helaas moesten we de bordjes van VE woonidee en Hebbesz verwijderen i.v.m. beëindiging van 
hun bedrijf.
Komend jaar zullen we ons bezig houden met de aflopende contracten en blijven zoeken naar 
nieuwe sponsoren. Inmiddels heeft Chantal ter Maat aangegeven te willen stoppen als commissie 
lid. 

Daarom zijn we ook op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die ons mee willen 
helpen in de sponsorcommissie!!

Ook is het belangrijk, dat wij als leden, denken aan de sponsoren bij de aankopen die wij doen. 
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JAARVERSLAG 2016 – JEUGDCOMMISSIE 
Er ligt alweer een jaar achter ons. Een mooi jaar voor de jeugd van onze vereniging. 
In dit verslag kunt u lezen welke inspanningen er in 2016 zijn verricht door de Jeugdcommissie. Ook kunt u lezen over onze doel-
stellingen. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit verslag, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar 
jc@tvmallumsemolen.nl. 

Bezetting 
De Jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden: Maike Klein Gunnewiek, Elsbeth te Veldhuis, Frank Verdaasdonk, Gabor de Gruil, 
Eddy Kleinluchtenbeld en sinds oktober is de nieuwe voorzitster gestart t.w. Karin Kruidenier. 
Een groep enthousiaste mensen die zich voor de volle 100% inzetten voor onze jeugdleden. Door een voltallige bezetting van de 
Jeugdcommissie zijn we goed in staat de inspanningen en taken te verdelen. Mocht er voor een activiteit extra handen nodig zijn, 
willen wij een beroep doen op de ouders. Zo hebben zij geen vaste verplichting enkel even bijspringen op zo’n moment.

Georganiseerde activiteiten in 2016 
• Voortgangsgesprekken met ouders van de selectiejeugd (januari). 
• In het voorjaar en in het najaar een vriendjes- en vriendinnetjesmiddag. 
• Voorbereidingsdag competitie (maart). 
• Jeugd in Actie (april). 
• Kennismakingscursus “Maak kennis met tennis” (mei). 
• Aantal tennisinstuiven aan het eind van het tennisseizoen (juni).   
• Feestelijke afsluiting van het lesseizoen (juni), vanwege het weer afgelast. 
• Tennisdagkamp (augustus). 
• Schooltennis voor VMBO-leerlingen (Sportimpuls) (september). 
• Hosten van speeldagen World Tour Tenniskids. 
• Informatieavond ouders nieuwe jeugdleden (september) 
• Sinterklaasactiviteit is omgezet naar filmavond i.v.m. de leeftijd van de  
  kinderen. (december) 
 
Op de website vindt u diverse verslagen van onze activiteiten. 

Trainers 
Als Jeugdcommissie zijn we nog steeds tevreden over onze trainer. Jord Klein Gunnewiek is verantwoordelijk voor de groepen ten-
niskids, clubtraining en selectietraining op woensdag- en vrijdagmiddag. 

Trainingsgroepen 
Helaas zijn er meer afmeldingen dan aanmeldingen van de jeugdleden. Het aantal jeugdleden is 29 op 31 december 2016.   
Het lesseizoen 2016-2017 kent de volgende trainingsgroepen: 
• 1 groep clubtraining; 
• 3 groepen Tenniskids;

Eind 2016 liep het ledenaantal op waardoor wij in gesprek zijn gegaan met Paul (voor financiële plaatje) en Jord om te kijken of 
Jord een uur extra kon gaan lesgeven zodat de aandacht verdeeld blijft en de kinderen ook daadwerkelijk aan het tennissen ko-
men. Gelukkig was dit allemaal mogelijk, mede door de subsidie die wij hebben zijn we van 3 naar 4 groepen gegaan! 
Competitieteams 
De competitie is voor 2016 niet van start gegaan. Ivm negatieve ervaringen met te hoog indelen en verre reisafstanden is er voor 
gekozen om geen competitie te spelen. We hebben contact gehad met Beltrum, Harreveld en Lievelde. Zij verzorgen een alterna-
tieve vrijdagavondcompetitie in de buurt. Hiervoor was 1 aanmelding, dit is uiteindelijk niet doorgegaan. In 2017 wordt de KNLTB 
competitie weer opgepakt. Ook hebben we wedstrijdjes gezien bij de jongere jeugd tijdens de World Tour Tenniskids. De World 
Tour Tenniskids is een eerste kennismaking van de jongere jeugd met wedstrijdjes spelen. Altijd met leeftijdsgenootjes op eigen 
niveau. Van onze vereniging deden 4 teams mee bij de World Tour. 
Kosten tennislessen 
Per jeugdlid stelt de vereniging € 50,00 subsidie beschikbaar om het lesgeld enigszins betaalbaar en laagdrempelig te houden. Na 
doorberekening van de kosten van de lessen en de opbrengst van de lesgelden bedroeg ook in 2016 de verenigingssubsidie per 
jeugdlid niet meer dan € 50,00. 

Doelstellingen 2017 
In 2017 hopen we verder te bouwen aan de aantal jeugdleden en bewaken we de kwaliteit van het (selectie)tennis.  
Daarnaast is het belangrijkste doel natuurlijk om voor onze jeugdleden leuke tennislessen te verzorgen met daarnaast gezelligheid 
op en rondom de tennisbaan. 
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Ouders 
Veel ouders hebben geholpen bij de diverse activiteiten in 2016. We gaan ervan uit dat dit ook in 2017 weer het geval is. Het is 
een randvoorwaarde om alle jeugdactiviteiten zoals eerder benoemd ook in 2017 weer door te kunnen laten gaan. Daar hebben wij 
de hulp van ouders bij nodig. 
 
Iedereen die ons meegeholpen heeft, ontzettend bedankt voor uw inzet namens de trainers, jeugdspelers en de 
Jeugdcommissie. 

Maart 2017 
De Jeugdcommissie. 

Zes tips van Sjeng Schalken (in samenwerking met TennisDirect) om goed voorbereid 
aan de competitie te beginnen (www.knltb.nl/nieuws/2017/02/)

De KNLTB Voorjaarscompetitie staat weer voor de deur. Vanaf april tot en met juni kunnen alle 
tennisliefhebbers aan één van de grootste tenniscompetities ter wereld hun kunsten vertonen. 
Sjeng Schalken zorgt ervoor dat jij goed voorbereid aan de competitie kunt beginnen. De voor-
malig toptennisser geeft je zes handige tips. 
 

Tip 1: Ga met een goede conditie de baan op 
Dit is meteen de belangrijkste tip. Het is niet slim om eind maart voor het eerst een balletje te gaan slaan. Je hebt minimaal twee 
maanden de tijd nodig om je lichaam scherp te krijgen en te laten wennen aan de (gravel)banen. Als je één of twee keer per week 
traint over twee maanden ben je in ieder geval goed voorbereid. Doe je dat niet, loop je het gevaar een blessure op te lopen (zie 
ook de tips van bondsarts Babette Pluim). En dat zou erg jammer zijn, want dan is de competitie zo weer voorbij.

Tip 2: Zorg ervoor dat je materiaal in orde is 
Voordat de competitie begint, is het slim om je racket opnieuw te laten bespannen. En met een goede grip eromheen zorg je er-
voor dat je handen niet steeds wegglijden. Mocht je in deze periode nog op zoek gaan naar een nieuw racket, dan kan Jean-Julien 
Rojer je vast wel helpen.

Tip 3: Vind de juiste mensen in je team 
Tennissers spelen niet alleen competitie om te winnen, maar ook om er een gezellige dag van te maken. Natuurlijk zoek je teamge-
noten die een vergelijkbaar niveau hebben, maar je moet ook een klik met elkaar hebben, zowel op als naast de baan. De meeste 
teams zijn vriendenteams. Meestal moedig je elkaar aan en ga je daarna samen wat eten en drinken. Toen ik competitie speelde, 
gingen we bijvoorbeeld ’s avonds met zijn allen ergens eten. Ook hebben we met het team weleens een golfdag georganiseerd. 
Dat is goed voor de teambuilding!

Tip 4: Schaf teamkleding aan 
Het is natuurlijk erg leuk als je als team dezelfde kleding draagt. Dat geeft een echt teamgevoel. Bij TennisDirect kun je 
teamkleding aanschaffen. Daar vind je vanaf volgende week ook de teamkleding van Sjeng Sports. Op deze site kun je ook al je 
andere spullen voor de competitie vinden , zoals schoenen, handdoeken, sokken en polsbandjes. Het is bijvoorbeeld heel handig 
om twee paar schoenen te hebben: één voor gravel (met een visgraatprofiel) en één voor kunstgras (omnicourt zool). En koop ook 
een pet, want als de zon schijnt, is dat niet prettig kijken als je serveert of een smash moet slaan.

Tip 5: Neem genoeg water mee 
Water drinken is enorm belangrijk! En niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook voordat de wedstrijd begint is het zaak om veel 
water drinken. Zelf drink ik ook altijd water in de pauzes, anders is er een kans dat je hoofdpijn krijgt. Verder moet je ’s ochtends 
goed ontbijten en een aantal broodjes smeren voor tussendoor. Een banaan zou je kunnen eten tijdens de wedstrijd, maar dat is 
meer om het hongergevoel weg te krijgen.

Tip 6: Ken de spelregels, maar houd het vooral eerlijk 
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de spelregels ook niet helemaal tot in perfectie ken, maar stel dat er een discussie is, dan speel 
je een let. Ik denk dat je er met je tegenstander wel uit moet komen. Het is heel belangrijk dat er een goede sfeer hangt op de 
baan zodat je een leuke tijd hebt met elkaar. Dus vandaar dat ik zeg: ken de spelregels maar fair play is het belangrijkst!                                          
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Van de onderhoudscommissie

Beste leden,

In 2016 hebben wij vanuit de onderhoudscommissie verder gewerkt aan onderstaande speerpunten ten 
behoeve van het behoud van onze aantrekkelijke accommodatie: 

1. meer zichtbaarheid en veiligheid van entree en clubgebouw (naast reguliere onderhoud)

2. verbeteren kantine/terras

3. continuïteit in onderhoud

Vanwege de mogelijke ontwikkelingen en toekomstplannen hebben we onze ambities op de (middel)lange 
termijn iets bijgesteld. Het onderhoudsgeld is maar eenmaal uit te geven nietwaar? Door goed overleg en 
contact met gemeente Berkelland, bijdragen van vrijwilligers (kundigheid/handen) en sponsoring (materi-
aal), konden we toch nog veel zaken binnen het beschikbare budget voor elkaar boksen. Een ‘tegenvaller’ 
was de eerder dan geplande - pas voorzien in 2017 - vervanging van de verouderde grasmaaier cq. veeg-
machine. Door te kiezen voor een jong tweedehands exemplaar in combinatie met slim gebruik van besta-
ande accessoires zijn de aanschafkosten gereduceerd en werd vervanging mogelijk.

ad 1

• Snoeiwerkzaamheden

• Verwijderen wortels platanen (gevaarlijk opstaande stoeptegels) en aanhelen bestrating

• Egaliseren terras

• Verbetering aanduiding entree door installatie welkomstbord en grondspots (aanschaf materiaal met   
           behulp van sponsoring; constructie en installatie in eigen beheer)

• Afstemming gemeente over renovatie Bijenkamp met o.a. afronding verbetering centrale parkeer-   
           voorziening en aanduidingen openbare ruimte

• Plaatsen omheining ter vervanging verwijderde bosschage (in goed overleg geplaatst en bekostigd 
          door gemeente Berkelland)

ad 2

• Uitbreiding terras met loungebank (volledige sponsoring)

• Vervanging verouderde satelliet-tuner kantine en aanschaf 50 inch beeldscherm als vervanging oude           
           tv en leenbeamer (deels gesponsord)

ad 3

• Vervanging versleten veegmachine/grasmaaier naar aanleiding van (anders kostbaar) defect. Dat 
           moment hebben we gebruikt om ook een ander type veegborstel erbij aan te schaffen. Hierdoor     
          dringen we dieper door in de kunstgrasvezels, bevorderen we betere verdeling van het vulzand en  
           voorkomen we algenvorming. Uit de reacties maken we op dat dit tot verbetering van de onder 
           grond heeft geleid.   

• Deelname aan reguliere overleg tussen verenigingen Bijenkamp met regelmatig ook Gemeente   
        Berkelland



DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2017

  SPEELDAGEN
WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DINSDAG 11-apr 18-apr 2-mei   9-mei 16-mei 23-mei 30-mei
WOENSDAG 12-apr 19-apr 3-mei 10-mei 17-mei 24-mei 31-mei
DONDERDAG  6-apr 13-apr 20-apr 4-mei 11-mei 18-mei   1-juni

VRIJDAG 7-apr 14-apr 21-apr 5-mei 12-mei 19-mei 26-mei
ZATERDAG 8-apr 15-apr 29-apr 6-mei 13-mei 20-mei 27-mei
ZONDAG  9-apr 17-apr* 30-apr 7-mei 14-mei 21-mei 28 mei

   
* 17 april valt op een maandag (= 2e Paasdag) en wordt gezien als de zondag van week 15

Data landskampioenschappen landelijke competitie Feestdagen in 2017:
 10-jun   14-jun                                                                                                  Pasen: 16 en 17 april
 Data landskampioenschappen voor regiokampioenen senioren:                    Koningsdag: 27 april
 Voorronde: 10 en 11 juni                                                                                     Hemelvaart: 25 mei
 Finale:  17 en 18 juni                                                                                          Pinksteren: 4 en 5 juni
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• Bijdrage aan klankbordgroep ten behoeve van ontwikkeling tennispark (paddel/beach)

• Accommodatieboek digitaal (actualiseren)

• Meerjarenonderhoudsplan (digitaal sjabloon gereed en grotendeels gevuld; blijft continu proces)
• Onderzoek/presentatie mogelijkheden vervanging wedstrijdverlichting door LED. Heeft voorlopig 
          niet geleid tot verdere actie (vraagt om flinke investering); tevens in afwachting ontwikkelingen 
          vereniging. LED blijft bij vervanging reguliere verlichting aantrekkelijk als duurzaam alternatief.

Acties 2017
• Schilderwerk buiten (schuurtje) en binnen (hal, sanitair en mogelijk kantine) via de inmiddels be-

kende onderhoudsdagen (goede schilders mogen zich alvast melden)

• Begeleiding renovatie Bijenkamp namens vereniging

• Bijdrage klankbordgroep toekomstplannen

Naast de harde kern vrijwilligers die wekelijks klaarstaan voor het onderhoud, is het gelukt om de groep 
enthousiaste vrijwilligers op de periodieke onderhoudsdagen uit te bouwen (met bijvoorbeeld nu ook een 
elektricien). Afgelopen jaar leverde dit initiatief vier gezellige en productieve zaterdagen op, ondersteund 
vanuit de kantinecommissie met de noodzakelijke catering. In 2017 gaan we hiermee verder zodat we 
onze accommodatie in een goede staat blijven houden! 

De onderhoudscommissie,

Gerald Boswinkel
Bennie Olthof



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.

Chinees - Japans Restaurant 

Jasmine Garden

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

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



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 2e klasse       Dames Dubbel 2 2e klasse   Dames Dubbel 3 3e klasse   
Karin Vermeulen ©            Ienke Spoor ©          Joke Bruil ©  
Nynke  Gorter             Gerdie Swam       Fien Willemsen
Marijke Kuipers                         Annie te Grotenhuis          Ineke Wilderink
Truus  Heutinck                   Riet Burgers       Ceciel Hummelink
Nanny Morrenhof             Geertje ter Boo           Janneke Willigenburg
Marion van der Vliet        Ingrid Lamaker          Edith Heuvink

Donderdag
Dames Dubbel 1  2e klasse beginnerscompetitie                                        
Yolanda Gerritsen ©
Inge Laninga
Irma Timmermans
Evelien Temmink
Maaike Wevers
Karin Konniger
Mariska Hulshof

Vrijdag
Dames Dubbel 1  2e klasse 17+ Gemengd  Dubbel 1 3e klasse  17+ Heren Dubbel 1  3e klasse  17+
Saskia Kleinluchtenbeld ©  Lucel Bennink ©   Erik Kleinluchtenbeld ©  
Paulien Konniger   Annelize van de Lit   Rob Berentsen   
Miranda Wahl    Majorie Nijbroek   Eddy Kleinluchtenbeld  
Ans Leuverink    Bennie Olthof    Jeroen Weijermars  
Jolanda Stabel    Dinant Saaltink    Toon van de Sandt  
Karin Snijder         Tijmen Lensink   
Wendy Floor         Jan-Willem Floors
Cindy Posthuma                    Marco Swienink 
           Charles Knobben  

Zaterdag         Zondag Landelijk
Heren Dubbel 1 4e klasse 17+ Gemengd Dubbel 1 4e klasse 17 + Gemengd 1 5e klasse  17+ 
Paul Jonker ©    Ingrid Lamaker ©   Hilde Weerman ©  
Pascal Schenk    Eveline Weerman   Gerrit Stegeman  
Angelo Heming    Henk Weerman    Milou Suzan Koeslag
Ruud Bentsink    Wendy Emaus    Stefan Menkhorst  
Micha Gesing    Gerard Onstein    Elske Weerman  
Stefan Menkhorst   Harold Boevink
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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.

Restaurant
Grand Plaza

Haaksbergseweg 27
7151 AR Eibergen

Tel: (0545) 477 868
Fax: (0545) 477 869

Onze openingstijden:

Maandag, Woensdag t/m Zondag:
16.00 uur t/m 22.00 uur

Dinsdag zijn wij gesloten.

Op feestdagen hanteren wij
aangepaste openingstijden.

Wij hopen U hartelijk te mogen
verwelkomen!

De formule van Grand Plaza
is heel eenvoudig.

Wij bieden een perfecte ambiance en
de juiste sfeer om onze gasten

gerechten van de allerbeste kwaliteit
te serveren tegen

een eerlijke, lage prijs.

LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 0545 - 474308
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Erik Vrieze
Altijd al leuk gevonden dat tennis. 
In m’n jeugd al wel geregeld getennist voor de lol met vriendjes, maar voetbal had toch mijn 
voorkeur. Voetballen is ondertussen verleden tijd, na diverse (kijk)operaties en voor beide knieën 
nieuwe kruisbanden. Daardoor squash en mountainbiken opgepakt. Duiken is ook een hobby van 
me, heb de uitrusting, en de mooiste duiken waren in Egypte, maar ook in Zeeland kun je prima 
duiken.
Toevallig via, en met Roy Timmermans, 5 lessen meegespeeld bij de “oude” en goedlachse trainer 
Erik (wie kent hem niet?).
En inderdaad, weer erg leuk om te doen, je beweegt nog weer ff, maar vooral ’t spelletje is leuk. 
We “moesten” maar met ‘t toernooi bij de vereniging meedoen in de dubbel, vond Erik.
Dubbel? Dat is toch voor oudere mensen? (sorry hoor). Toch ingeschreven en ja hoor, we moesten 
tegen oudjes…….  Goh, wat kunnen die oudjes tennissen. Nee, leeftijd zegt niet alles, inzicht en 
techniek dat hebben ze. En daar had ik nog een hoop te leren. Vanaf dat moment, zo’n 4 á 5 jaar 
terug ben ik er lekker in gerold. Vanaf het begin ook competitie gespeeld, geregeld singelen door 
de weeks, en de toernooien meepakken bij de club en zo nu en dan ook in de buurt. In de com-
petitie is onze groep nu afgehaakt, de te grote afstanden bij uitwedstrijden was de grote bottle-
nek. 
Als het even kan help ik mee met de klusjesgroep die zaterdag ‘s morgens actief is. Maar omdat ik 
ook trainer/leider ben bij de E pupillen bij FC Eibergen kan ik daar niet altijd bij zijn.
Ik woon samen met “mien deerntje” Petra Broekman en onze kinderen Amber en Tristan te Eiber-
gen.
Als werk heb ik het bedrijf Inexa (info@inexa.nl), als leverancier in bevestigingsmiddelen. De 
website ben ik nooit echt tevreden over geweest. Nu zijn we dan ook druk bezig om de site te ver-
nieuwen met een WebShop. Tijdrovend, maar zeker nodig. 
Dit lijkt me wel voldoende info, en de volgende pen geef ik aan een vrouwelijke nieuwkomer:

Gerrien van Leeuwen. 
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Toernooikalender senioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Inschrijfadres

13 27-03-2017
02-04-2017

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

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

Marian Hoks, 
Mallumse Molenweg 17 
7152 AT EIBERGEN 
marianhoks@hotmail.com
www.toernooi.nl

14 02-06-2017
05-06-2017

T.V. Topspinners
Min De Savornin Lohmanln 25
ENSCHEDE

G.J. van Heekpark 
Pinkstertoernooi 2017
HE, DE, HD, DD, GD
3, 4, 5, 6, 7 en 8

Mevr. N. ter Heegde
Savornin Lohmanlaan 25
7522 AP ENSCHEDE
0031 53 433 39 77
pinkstertoernooi@topspinners.nl

23 05-06-2017 
11-06-2017

T.V. Rekken
Sportterrein Rekken 
Zuid Rekkenseweg 2 
REKKEN

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

Mevr. W.C.B. Emaus
Klaashofweg 3
7151 DR EIBERGEN
0031 545 84 22 62
wendy_emaus@hotmail.com

23 05-06-2017
11-06-2017

T.C. Welgelegen
Lage Weide 4
WARNSVELD

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

Dhr. P. Borninkhof
Dorskamp 25
7231 JX WARNSVELD
0031 575 84 84 20
peter.born@kpnmail.nl

24 12-06-2017 
18-06-2017

T.C. Haaksbergen
Scholtenhagen 
Scholtenhagenweg 36 
HAAKSBERGEN

TC Haaksbergen Open 
toernooi 2015
HE, DE, HD, DD, GD
4, 5, 6, 7, 8 17+ en
HD, DD, GD 7 en 8 50+

Salvatori, R. 
Eibergsestraat 52 
7481 HM HAAKSBERGEN 
0031 53 572 92 93 
tuttotennis.rs@gmail.com

25 19-06-2017 
25-06-2017

Boekelose T.C.
De Borg 
De Mans 6
ENSCHEDE

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

S. de Jong 
Schuttekamp 48
7524 BL ENSCHEDE
06-21544339
bo@boekelosetennisclub.nl

26 26-06-2017
02-07-2017

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

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

Dhr R. Brinkers
De Kerkegaarden 20 *
7478 AT DIEPENHEIM
06-22468592
toernooi@tvstedeke.nl

26 
28-06-2017

02-07-2017

T.V. Ruurlo 
De Meene 
Loolaan 94 
RUURLO

De Heikamp Open Ruurlo 35+ 
HE, DE, HD, DD, GD 2
HD, DD, GD 3, 4, 5, 6, 7 en 8 

Dhr. J. Koster
Garvelinkkampweg 30
7621 CJ RUURLO
bj.koster@icloud.com

27 

 
03-07-2017

09-07-2017

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 

H. ter Woerds 
Vd Meer de Walcherenstr 18 
7131 EN LICHTENVOORDE 
0544-376619 
toernooi@ltcdekei.nl                        

27 

 
03-07-2017

09-07-2017

Lochemse T.C. 
Molenbelt 2 
LOCHEM 
 

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

M. de Bie
Albert Hahnweg 233
7242 MP LOCHEM
0570-625701
toernooi@bizzib.nl

27

03-07-2017

09-07-2017

T.V. Park Grintebos 
Grintebos 
Geukerdijk 94 
HAAKSBERGEN 

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

Mevr. J. Rutbeek
Geukerdijk 94
7481 CC HAAKSBERGEN
0031 6 55 39 32 03
parkgrintebos@home.nl
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28 10-07-2017
16-07-2017

Wegdamse T.C.
Bretelerstraat 16
HENGEVELDE

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

Veltman, R.
Stentorlaan 167
7534 HV ENSCHEDE
053 852 91 33 / 06 20 22 06 10
rveltman@live.nl

29 

 
17-07-2017
23-07-2017

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 en 7 16+ 

M. Textor 
De Rentmeester 11 
7271 ZB BORCULO 
0545-275107 
m.textor@hetnet.nl

29 17-07-2017 
23-07-2017

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

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

S.B. Knufing 
Het Brook 15
7132 EH LICHTENVOORDE
06-11155454
sjoerdknufing@hotmail.com

33 14-08-2017
20-08-2017

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+

Dhr B.T. Korenblik 
Hoetinkhof 70 
7251 WG VORDEN 
06-51863954 
dijkmanbouwopen@hotmail.com

34 21-08-2017
27-08-2017

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

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

Dhr G. Harbers
Morsmanshof 13
7271 KA BORCULO
06-22526821
ans.harbers@kpnmail.nl

36 04-09-2017 
10-09-2017

De Mossendam
De Mossendam 6
GOOR

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

Dhr J.B. Sikking 
Specreyse 6 
7471 TH GOOR 
opengoorse@gmail.com

36 28-08-2017 
03-09-2017

W.T.C.
Park Jaspers 
Groenloseweg 92 
WINTERSWIJK

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

J.M. Lieverink
Sint Elisabethgaarde 80
7103 ZZ WINTERSWIJK
0543-519295
wtcopen@gmail.com

37 11-09-2017
17-09-2017

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

IdeeMedia Open 2017
HD, DD, GD
5, 6 en 7 en 8 18+

Dhr J.P.H. Lengkeek 
Den Emau 30 
7141 NS GROENLO 
06-52801052 
j.lengkeek@gelderland.nl

39 25-09-2017 
01-10-2017

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

Rouwenhorst 
Installatietechniek Open 2017
HD, DD, GD 17+
4, 5, 6, 7 en 8

Ottink, L. 
Maatkamp 18 
7482 KK HAAKSBERGEN 
toco@tv-veldmaat.nl
www.toernooi.nl

44 30-10-2017
05-11-2017

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 20+

Hilde Weerman
Rekkenseweg 77
7157 AC REKKEN
06-52762648
dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl
www.toernooi.nl



PENTERMAN B.V.
Bouwbedrijf

voor al uw bouwwensen!

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

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

Sportief advies: doe zaken met onze
adverteerders en sponsoren.

Grotestraat 2 - 7151 BC EIBERGEN

Telefoon: 0545-476918  Fax: 0545-477681
info@nieuwparadijs.nl • www.nieuwparadijs.nl

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag 

16.00 - 22.00 uur 
Vrijdag t/m zondag en Feestdagen van 

12.00 - 22.00 uur.
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Nu de winter weer voorbij 
is kan er weer volop buiten 

getennist worden.
Soms misschien een buitje 

maar meestal goed weer om 
een balletje te slaan op ons 

tennispark.

Helaas zijn er in de 
afgelopen periode geen 

nieuwe jeugdspelers 
bijgekomen.

Ben jij een enthousiaste 
tennisser die alles er uit wil 
halen en veel wil leren op 

tennisgebied?
Doe dan eens mee aan een 
tennistoernooi in de buurt! 

Welke toernooien er zijn staat 
op bladzijde 24.

Je tennistrainer Jord kan je er 
alles over vertellen

28

Zaterdag
Meisjes 11 t/m 17 jaar
Elmy Gerfen
Femke Wielens
Eva Wielens
Lot te Raa

Voorjaarscompetitie 2017

1 team speelt dit jaar voor onze vereniging in de 
Voorjaarscompetitie.
Veel plezier gewenst bij jullie wedstrijden!
Wil je hen een keer komen aanmoedigen?
Op 8 en 29 april en 13 mei spelen zij thuis, de wedstrijden 
beginnen om 08.30 uur.



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!



Toernooikalender junioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Wedstrijdleiding

12
13

20-03-2017
02-04-2016

TC Delden 
De Mors 2 
DELDEN

Delden Open Jeugd, 
Groen  (Dubbel en Enkel)
JE, ME, HD, DD
10 t/m 14 en 11 t/m 17

Dhr. V. de Groot
Steinwegstraat 27
7491 KD Delden
0031642283462
videgro@hotmail.com

23 
 

09-06-2017
11-06-2017

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

Rabo Harbach Open Jeugdtoernooi
1 Groen 10 t/m 12 (E), 
2 Groen 10 t/m 12 (E),
JE, ME, JD, MD 11 t/m 14 en 11 t/m 17

mw. L. Huntink 
Overweg 20 
7251 JS VORDEN 
06-30410764 
vtpjeugdtoernooi@kpnmail.
nl

24 12-06-2017 
18-06-2017

De Mossendam
De Mossendam 6
GOOR

Open Goorse Jeugdkampioenschappen 
10 t/m 12 (JD,JE,MD,ME)
10 t/m 14 (JD,JE,MD,ME)
11 t/m 17 (JD,JE,MD,ME)
Groen (D,E,JE,ME)

Mw. D.H. Edel
Menting 2
7471 TK Goor
06-22314846
diana.edel@gmail.com

28 10-07-2017
16-07-2017

M.T.V. ‘65
Potdijk 5 a
MARKELO

MTV ‘65 Markelo Open Jeugdtoernooi 
10 t/m 12 (JD,JE,MD,ME)
10 t/m 14 (JD,JE,MD,ME)
11 t/m 17 (JD,JE,MD,ME)
Groen (D,E,JD,JE,MD,ME)

Dhr. J. Hondeveld
Haverstraat 11
7475 EJ Markelo
0031 636041265
jesper173@hotmail.com

33 14-08-2017
20-08-2017

T.V. Park Grintebos
Geukerdijk 94
HAAKSBERGEN

JRT* Kei-Fit Open 2017
t/m 12 en t/m 14 (JE,ME)
10 t/m 12 (JD,JE,ME)
10 t/m 14 (JD,JE)
11 t/m 16 (JE)
Groen (JD,JE,ME)

Dhr. T. Tenten
Geukerdijk 94
7481 CC Haaksbergen
0031 53 57 25 23 3
tennis@kei-fit.nl

35 28-08-2017 
03-09-2017

T.C. Welgelegen
Lage Weide 4
WARNSVELD

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

Joyce Kok
Lage Weide 4
7231 NN Warnsveld
06-10019955
openjeugdtoernooi@tc-
welgelegen.nl

35 28-08-2017
03-09-2017

Boekelose T.C.
De Mans 6
BOEKELO

Open Jeugdtoernooi Boekelo 2017
10 t/m 12 (JD,JE,MD,ME)
10 t/m 14 (JD,JE,MD,ME)
Groen (JD,JE,MD,ME)

Dhr. H.A. Brinkman
Doolhof 30
7548 BZ Enschede
0031 53 477 19 41
brinkman@home.nl

36 08-09-2017 
10-09-2017

L.T.C. Zutphen
Leeuweriklaan 28
ZUTPHEN

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

Mw. Ageeth Koemans
Rijksstraatweg 57
7231 AC Warnsveld
0031 575 43 31 79
ageethkoemans@gmail.com

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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Het is 2017. Dus alles gaat online. Wie zit er anno nu nog te wachten op een overzichtelijke 

folder? Een stijlvolle brochure? Een branded magazine? Een huisstijl op kwaliteitspapier? 

Tijden veranderen. De manier van communiceren verandert. Met nieuwe technologie 

komen nieuwe mogelijkheden. Maar wij geloven - zéker nu - in communicatie die alle 

zintuigen prikkelt. We geloven in de geur van fris drukwerk. In de aanraking van een 

brochure met soft touch afwerking. In de kracht van een huisstijlkleur die van je drukwerk 

spat. In dat moment van relaxed bladeren door een magazine dat met aandacht 

samengesteld én geproduceerd is. Een combinatie van factoren die indruk maakt. Dus wie 

laat er nou nog wat drukken?

Maarse Drukwerk zorgt met bevlogen vakmensen al 40 jaar voor druk- en printwerk van 

hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij voel je de persoonlijke, 

betrokken benadering met oog voor mens en milieu in alles wat we doen. Dat voelt goed.

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

Wie laat er nou 
nog wat drukken?
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