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Contributie 2018           
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
De afgelopen tijd konden wij 
onderstaande nieuwe leden 

verwelkomen:

Wouter Tiellemans
Berry Gorter
Marijn Visser

Karin Kruidenier
Loy Ebbers

Sandra Lankwarden
Mireille Pelle

Marlijn ter Woerds
Blijke Schipper

Wij wensen jullie veel speelplezier
bij onze vereniging!
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                                         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

Fleur Menneken
0545-477575 (bezorging)

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

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

Joke Bruil                      
Hemstea 31
7152 BD Eibergen
0545-473512
ledenadministratie@tvmallumsemolen.nl

Paul Hoks
Rob Berentsen

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
0545-477795

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                                                            
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Woord van de voorzitter

Op het moment dat ik dit ‘woord van de voorzitter’ begin te typen is het 
maandag 5 februari. Ik heb nu twee weken vrij om te genieten van onze 
nieuwe woning op de Bleek. Die rust is wel even welkom. Het afgelopen jaar 
is voor mij een hectisch jaar geweest dat bestond uit o.a. een nieuwe functie 
op mijn werk, een nieuwbouwwoning en veel (promotie)activiteiten op het 
gebied van tennis. Wat rust is dus even welkom en ook altijd een mooi moment om terug te blik-
ken en zeker ook vooruit te kijken.
Ik kijk met gemengde gevoelens terug op 2017. Allereerst omdat we een lid, Hetty Schut, hebben 
verloren door overlijden. Via deze weg wil ik familie en vrienden veel sterkte wensen met haar 
verlies. 
Verder is er erg veel tijd geïnvesteerd in onze vereniging door ons bestuur en een aantal andere 
mensen. We hebben samen met Boemerang onderzocht of de aanleg van beachvelden op ons 
park voor hen en ons aantrekkelijk zou kunnen zijn, maar daar zijn we niet uitgekomen en zal dus 
ook niet verder worden uitgewerkt. Hierover tijdens de ALV meer. We hebben daar echter wel van 
twee kanten erg veel tijd ingestoken. 
Verder hebben we in 2017 met een aantal mensen veel energie gestoken in het werven (denk aan 
de AH Sportweek), introduceren (presentaties geven aan groepjes nieuwe leden) en behouden 
van leden (verenigingslessen). Dit heeft de nodige nieuwe leden opgeleverd die zich welkom voel-
en en die we proberen te betrekken bij onze mooie vereniging. 
Bij het opmaken van ons ledenaantal in januari was er dan ook de teleurstelling, omdat bleek dat 
we toch weer licht gedaald zijn in aantal leden tov 31-12-2016. Dit baart ons als bestuur zorgen. 
Tijdens de ALV (zie de agenda verderop in dit blad) zullen we na de pauze wederom met elkaar 
in gesprek gaan over de toekomst van onze vereniging. Dit als vervolg op de bijeenkomst in 2017 
waarin ook al de nodige scenario’s zijn genoemd. Hier gaan we nu verder op in.
Het jaar 2018 is gelukkig wel goed gestart. Vrijdag 12 januari werd onze nieuwjaarsborrel goed 
bezocht. Na een korte aftrap door ondergetekende werd er daarna getennist door jong en oud en 
werd de avond afgesloten met een geslaagde borrel. 
Namens het hele bestuur wil ik iedereen een goede gezondheid, veel sportiviteit en gezelligheid 
wensen voor 2018. Tot op de baan en natuurlijk de ALV op dinsdag 20 maart om 19.30 uur!
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mei
5, 12, 26
6, 13, 27
8, 15, 22, 29
11, 18, 25
16, 23, 30
9
1, 8, 15, 22, 29
                

Zaterdagcompetitie
Zondagcompetite
Dinsdagcompetitie
Vrijdagcompetitie
Zomeravondcompetitie
Verenigingsles
Tossavond

juni
1
2
3
6, 13, 20, 27
5, 12, 19, 26
13

Vrijdagcompetitie
Zaterdagcompetitie
Zondagcompetitie
Zomeravondcompetitie
Tossavond
Verenigingsles
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Van de redactie
Beste lezers,

Terwijl op het moment van schrijven er Siberische kou wordt aangekondigd en we soms door restanten sneeuw op 
de baan of door opdooi niet kunnen tennissen, ben ik bezig met de MMM die ook een beetje het voorjaar aankon-
digt.
Traditioneel wordt de gedrukte MMM gevuld met kopij over de ALV en de verslagen van de diverse commis-
sies, die ons laten weten wat er het afgelopen jaar gerealiseerd is en wat de plannen zijn voor het nieuwe jaar.                                                        
Helaas is er dit keer geen kopij binnengekomen van de Kantine- en de Onderhoudscommissie en ook een verslag van 
het Najaarstoernooi 2017 ontbreekt. Dat is jammer, want voor het vullen van de MMM ben ik afhankelijk van wat er 
binnen komt. 
Voor de volgende MMM hoop ik dan ook op uw medewerking. Ook zou ik mensen die op één of andere manier bij 
een activiteit betrokken zijn, hetzij als organisator, deelnemer of toeschouwer willen vragen aan de MMM te denken 
als er foto’s gemaakt worden. Nu pluk ik zo af en toe foto’s van onze site of van Facebook. Het probleem is daarbij 
dat de resolutie van deze foto’s eigenlijk te laag is, zodat ze niet scherp kunnen worden afgedrukt. 
Behalve het inzenden van kopij zou het fijn zijn als ook foto’s gemaakt bij bv. de clubkampioenschappen, het 
Voorjaarstoernooi, de uitreiking van de trofee van de vrijwilliger van het jaar, het BREN toernooi e.a. ook gemaild 
worden naar Marian Hoks: mmm@tvmallumsemolen.nl, graag voor onderstaande datum.

In de tussentijd kunt u voor allerhande nieuwtjes, maar ook voor eerder uitgekomen MMM’s  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: 30 september Komt uit op: 13/14 oktober

                
maart
3
6, 13, 20, 27
14
20
25/26  
                                            

Klusdag
Tossavond
Verenigingsles
Algemene Ledenvergadering
Start Enkel en Dubbeltoernooi

Activiteitenkalender

april
1

3, 10, 17, 24
11
6, 13, 20
7, 14, 21
8, 15, 22
10, 17, 24                

finale Mallumse Molen Enkel en
Dubbel Toernooi
Tossavond
Verenigingsles
Vrijdag avond competitie
Zaterdag competitie
Zondag competitie
Dinsdag dames competitie
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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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Agenda Algemene Leden Vergadering/Ledeninformatieavond
TV Mallumse Molen d.d. 20 maart 2018

Plaats  : Kantine

Tijd   :  19.30 uur

1. Welkom en opening door de voorzitter 

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 4 april 2017 

3. Mededelingen 
−	 Ontwikkeling ledenaantal 
−	 Resultaat Opendag, AH actie
−	 Initiatief gezamenlijke Opendag Bijenkamp
−	 Opnieuw starten verenigingsles
−	 Komst Benoit Gilissen

4. Rooster van aftreden en samenstelling bestuur m.i.v. 2018 

−	 Saskia Kleinluchtenbeld: aftredend secretaris: herkiesbaar. 

−	 Overige bestuursleden; 2019 Miranda Wahl (penningmeester), Karin Snijder (algemeen bestuurslid), 
2020 Jeroen Bennink (algemeen bestuurslid), Paul Jonker (voorzitter) 

5. Jaarverslagen diverse commissies 

6. Financieel jaarverslag en balans 2017 

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

7. Verslag kascommissie 

8. Decharge van het bestuur 

9. Vaststelling begroting 2018 

20.15 PAUZE

10. Toekomst TV Mallumse Molen 
•	 Terugblik afgelopen jaar 
•	 Ontwikkeling park 

o Vervanging banen 
o Vernieuwing park 

•	 Duurzaamheid TVMM (met gastspreker Benoit Gilissen) 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

     Koenders  
         Simmelinkstraat 1 
     7151 AP Eibergen 
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Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 4 april 2017

Aanwezig volgens presentielijst: Paul Jonker (voorzitter),Agnes Hermus, Gerald Boswinkel,
  Saskia Kleinluchtenbeld, Miranda Wahl, Dinant Saaltink, 
  Bennie  Olthof, Jan Lenderink, Paul  Hoks, Toon v/d Sandt, 
  Ruud Bentsink, Rob en Jose Berentsen, Jos Ebbers, Jolanda Stabel, 

  Gerard Onstein, Tonny te Koppel, Jaap Spoor, Hannie Teerink, 
Annelize van der Lit, Gerrit Bömer, Gerda Stevens, Marco van der 
Woude, Dennis Bremmer, Walter Wijnandts, Rudy Ormel, Henk 
Weerman, Hilde Weerman, Guus Burbank, Ceciel Hummelink, Johan 
en Anja Schreurs.

Afwezig met kennisgeving:  Jeroen en Lucel Bennink, John en Gina ten Vergert, Gerry Hemink, 
Carmen Bömer, Truus Heutink, Roel Veldhuis, Eddy Kleinluchtenbeld, 
Erik en Jose Kleinluchtenbeld, Cindy Posthuma, Hans Goeman,  
Gerrien van Leeuwen, Marion v/d Vliet, Hannie Schuster, Jan en 
Gerdie Swam, Pascal Schenk, Arie Ravesloot, Hans Weeink, Marthy 
Herlaar, Jojanneke en Marian Hoks, Joke Bruil en Yolanda Gerritsen

Notulist:    Saskia Kleinluchtenbeld (secretaris)

1. Welkom en opening door de voorzitter
Paul Jonker opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn 
geen aanvullende agendapunten. Er is een redelijke tot goede opkomst. Volgens de presentielijst 
waren 34 leden aanwezig. We hebben dit jaar gekozen voor een andere opstelling. Minder formeel. 
Het bestuur is dit goed bevallen wij zijn dan ook benieuwd hoe de leden deze opstelling en manier 
van presenteren hebben ervaren.

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 13 februari 2016
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Mededelingen
Stand van zaken revitalisering “Bijenkamp” en bereikbaarheid
De revitalisering van de Bijenkamp is afgerond. De nieuwe ontsluitingsweg Bijenkamp is open. 
Aan de bereikbaarheid en de vindbaarheid van de verenigingen wordt nog gewerkt. Er komen nog 
aanduidingsborden.

Situatie andere tennisverenigingen Berkelland
−	 Binnen alle tennisverenigingen is er sprake van daling van het aantal leden. Ook wij hebben een 

dalend ledenaantal. Het aantal jeugdleden loopt met name terug. Dit is een punt van zorg en 
verdient aandacht.

−	 Gelukkig zijn de functies van secretaris en penningmeester weer ingevuld. De voorzitter stelt 
zich weer verkiesbaar.

−	 Het vinden van bestuursleden is bij veel verenigingen een probleem. Bij TV Ruurlo hebben ze de 
hulp van de KNLTB ingeroepen om hen te helpen een nieuw bestuur te vormen. Ledenbinding 
is zwak. De voorzitter geeft aan dat ontbinding van de club nog altijd tot de mogelijkheden 
behoort.

−	 Bij TV Neede vertrekken er een aantal bestuursleden. De invulling hiervoor is op dit moment een 
vraagstuk. Padel slaat aan, maar levert op dit moment nog geen nieuwe leden op. Het aantal 
jeugdleden blijft ook een zorgpunt.

−	 TC Beltrum is opzoek naar leden voor de jeugdcommissie. Het G-tennis is een succes. Ze 
hebben inmiddels 10 leden. De integratie met de andere leden blijft een uitdaging.

−	 TC De Koem heeft een aantal aanpassingen op de baan toegepast. Er is een overdekte tribune 
en een nieuw terras aangelegd.

−	 ABTC de Wildbaan heeft een vacature m.b.t. de jeugdcommissie. De jeugdleden maken 1/3 deel 
uit van hun ledenbestand. Zij willen meer gaan investeren in de jeugd. O.a. door 2 minibanen 
aan te leggen.

Toekomst TV Mallumse Molen
Op 19 januari 2017 is er een Brainstormsessie geweest. Het doel van deze avond was informatie 
ophalen bij de leden. Zoals het bij de meeste leden wel bekend zal zijn, zijn we in ledenaantal 
aanzienlijk gedaald t.o.v. 2002 toen we het park in gebruik hebben genomen. We hadden toen bijna 
700 leden. Dit rechtvaardigde de aanleg van 7 banen. Intussen zijn we gedaald naar ongeveer 270 
leden. We hebben door de jaren heen een mooie reserve opgebouwd met z`n allen. De vereniging 
kan op dit moment alle 7 banen vervangen door een nieuwe toplaag. Maar we moeten ons met zijn 
allen afvragen: 
•	 Is het nodig om alle 7 banen te vervangen?  
•	 Hebben we nog 7 banen nodig of kunnen we verder met 4?
•	 Wat zijn de reserves nog nadat we de banen hebben vervangen?
•	 Kunnen we met het huidige ledenaantal over 15 jaar weer alle banen vervangen?
•	 Is er nog geld om overige investeringen te doen. Denk daarbij aan de verlichting.
Tijdens deze brainstorm avond zijn er een aantal scenario’s besproken om in bovenstaande vragen 
meer inzicht te krijgen. De leden hebben aan kunnen geven waar hun voorkeur naar uitging en 
welke mogelijkheden ze nog meer onderzocht willen hebben. Er is een klankbordgroep opgericht. 
Hierin hebben de volgende personen zitting: Hans Goeman, Miranda Wahl, Cindy Posthuma, Jeroen 
Bennink, Marco van der Woude, Maike Klein Gunnewiek en Paul Jonker. Zij gaan onderstaande 
scenario`s verder onderzoeken. Hierbij wordt ook gekeken naar leeftijdsopbouw en rekening 
gehouden met het feit dat we in een krimp gemeente wonen.
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De volgende scenario’s worden bekeken:
•	 Vervangen 4 banen inclusief ondergrondkeuze.
•	 Aanleg beachvelden en vervangen 4 banen inclusief ondergrondkeuze (scenario Beach met en 

zonder subsidie). Het leader subsidietraject loopt. 
•	 Padel en vervangen 4 banen inclusief ondergrondkeuze.
•	 Opblaashal.

  KNLTB collect
 KNLTB collect is een onderdeel van KNLTB.club. Dit programma heeft de KNLTB afgelopen jaar 

geïntroduceerd. Momenteel werken we met PC leden. Joke Bruil houdt hierin de ledenadministratie 

bij. De ledenmutaties moet ze ook nog een keer doorgeven aan de KNLTB. Dit is dus dubbel werk. 

De incasso`s voor de contributie worden ook in het pakket aangemaakt. Dit wordt gedaan door 

diegene die onze boekhouding boekt. Zij ontvangt van Joke een back-up van PC leden. Moniek kan 

dan de batch klaarzetten voor de incasso. Dan moet de back-up weer terug naar Joke en dan kan 

zij weer de nodige mutaties doen. Dit is voor Joke lastig aangezien ze dan afhankelijk  is van de 

terugkomst van de back-up.
Bij KNLTB.club kunnen de nieuwe leden zich online inschrijven via de site. De mutaties komen direct 

bij de KNLTB. Het voordeel is dus dat de gegevens direct in het goede systeem komen te staan. Dit 

scheelt aanzienlijk in de hoeveelheid werkzaamheden voor onze ledenadministratie.

Met KNLTB collect kan de incasso van de contributie worden geïnd. Er wordt een abonnement 

toegekend aan het lid en de incasso volgt hierop automatisch.
Wat nieuw is aan deze manier van incasseren is het volgende;
•	 Ieder lid ontvangt een vooraankondiging via de mail
•	 Er wordt door de KNLTB geïncasseerd op een derdenrekening.
Er zal eenmalig een machtiging door de leden moeten worden afgegeven, aangezien de contributie 

door een andere partij naar een andere rekening wordt gestort. Bij de incasso zal bij de nieuwe 

tegenrekening de naam van onze vereniging staan.
Mocht een incasso om wat voor reden dan ook worden gestorneerd, dan probeert de KNLTB zelf de 

incasso opnieuw te doen. Hiermee worden wij dan ontlast.
Door alles via de KNLTB te laten verlopen, kan de huidige programmatuur komen te vervallen. We 

hebben geen dubbele invoer meer en de incasso hoeven we niet meer uit te besteden aan ons 

administratiebureau. KNLTB collect zal in de loop van het jaar actief worden binnen onze vereniging. 

Een exacte datum is nog niet aan te geven. Reden hiervan is dat de KNLTB de verenigingen 

begeleidt met de inrichting van ledenadministraties en de incassomodule. We zullen op tijd 

aangeven wanneer we via het nieuw systeem zullen gaan werken.

Rouwprotocol
Het huidige rouwprotocol is aangepast.

Binding en werving leden
−	 We willen ook dit jaar weer een zomerabonnement uitgeven om op deze manier de voet- en 

volleyballers aan te trekken. Het zomerabonnement bieden we aan voor iedereen in combinatie 
met 3 gratis tennislessen. We hopen op deze manier mensen te werven en ook te behouden.

−	 We hebben ook dit jaar weer een Opendag. Deze is op 10 juni. Tijdens het Bijenkamp overleg is 
er ook de mogelijkheid besproken om een gezamenlijke Opendag te houden. 

−	 Er is binnen de vereniging een tekort aan vrijwilligers. Er zijn een heleboel goede initiatieven 
maar die stranden omdat er te weinig handjes zijn. We hebben heel kort een introductie 
commissie gehad. Deze was in het leven geroepen om nieuwe leden binnen de vereniging te 
introduceren en wegwijs te maken. En mooi initiatief om leden aan de vereniging te binden. 
Helaas is deze commissie opgeheven. Hetzelfde geldt voor de activiteiten commissie.

−	 De KNLTB heeft 2 jaar geleden een onderzoek gedaan naar de oorzaak van de daling van het 
ledenaantal. Een van de belangrijkste oorzaken is dat bij tennis de drempel vrij hoog ligt, dit 
geldt voor meer individuele sporten. Teamsport is laagdrempeliger.

−	 Jord heeft 25 uur per jaar om in te zetten voor ledenwerving. Deze kan hij o.a. inzetten voor 
schooltennis.

−	 Bij veel sporten is deelnemen aan de competitie verplicht/vanzelfsprekend. We gaan kijken of 
wij dat binnen de vereniging ook verplicht gaan stellen. Competitie bindt is gebleken.

−	 Competitie. Enkele recreatieve spelers haken af vanwege de afstand. De KNLTB zou zich hierin 
beteren. Tot op dit moment is dat nog niet het geval. Wij hebben nogmaals aangegeven dat er 
op korte termijn aandacht voor moet zijn om te voorkomen dat nog meer recreatieve spelers 
afhaken.

o Er is ook gesproken over een regionale competitie. Hier wordt regelmatig over gesproken 
zowel bij de jeugd als bij de senioren. Maar ook hier geldt: er zijn mensen nodig om het 
op te zetten.

4. Rooster van aftreden en samenstelling bestuur
Conform het rooster van aftreden treden Agnes Hermus (Algemeen bestuurslid portefeuille 
Sponsorcommissie), Gerald Boswinkel (Algemeen bestuurslid portefeuille Onderhoud) en Paul Jonker 
(Voorzitter) af. Paul Jonker stelt zich verkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en hij wordt opnieuw 
verkozen voor een periode van 3 jaar. De aftredende bestuursleden worden bedankt voor hun inzet 
de afgelopen jaren en ontvangen als geschenk een mooie cadeaubon en een kleine attentie. Karin 
Snijder  en Jeroen Bennink hebben zich kandidaat gesteld voor de functie van Algemeen bestuurslid. 
Beide kandidaten worden ter vergadering unaniem gekozen.

5. Jaarverslagen commissies
Er zijn geen vragen over de jaarverslagen van de Jeugdcommissie, Kantinecommissie en de 
Sponsorcommissie. Ter aanvullling op het jaarverslag van de Onderhoudscommissie meldt Gerald 
Boswinkel dat het digitale sjabloon voor het meerjarenonderhoudsplan gereed en grotendeels 
gevuld is. Dit is een continu proces. 
Er is bewust niet meer gekeken naar ledverlichting. In het kader van de toekomst is dit geparkeerd.
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6. Financieel jaarverslag 2016
Er zijn enkele investeringen gedaan. Het betreft de aanschaf van een zitmaaier en een TV 
met ontvanger tezamen € 7300,-. Deze investeringen zijn als activa geboekt en deze worden 
afgeschreven. De overige uitgaven op het tennispark zijn, door de investeringen, op een lager pitje 
gezet. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen dan in de begroting voor 2016 is opgenomen. Met 
het voordeel dat we hiermee hebben behaald hebben we andere uitgaven kunnen opvangen.
De energiekosten zijn hoger uitgevallen door het vervallen van de Ecotax (subsidieregeling op 
energiebelasting). Hier is in de begroting van 2016 geen rekening gehouden. Daarnaast was de 
maandtermijn was ook te laag aangehouden. Deze kosten zijn omhoog gegaan aangezien de lessen 
vanuit de hal naar buiten zijn gegaan en mede daardoor een hoger verbruik.
In 2016 hebben 3 leden van de kantinecommissie de cursus Sociale Hygiëne moeten volgen.
De bankkosten zijn enigszins gestegen in verband met de aanschaf van een pinautomaat (aanschaf 
en transacties). Je betaalt per transactie.
Aan de kant van de inkomsten is de opbrengst van de lesgelden niet zo hoog als verwacht. Dit heeft 
te maken met de terugloop van het aantal jeugdleden.
Door het vrijvallen van de deposito bij de bank is de renteopbrengst niet zo hoog als verwacht. Hier 
is in de begroting van 2016 geen rekening mee gehouden.
Voor de rest hebben de kosten in de lijn der verwachtingen gelegen.
Dit alles heeft geresulteerd dat we het boekjaar 2016 met een positief resultaat van €2042,- hebben 
afgesloten.
De stand van de liquide middelen bedraagt op 31-12-2016 €208500,. Dit bedrag is opgebouwd/
gereserveerd in de afgelopen jaren zodat toekomstige uitgaven aan het park kunnen worden 
bekostigd.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Martijn Rooks en Paul Hoks vormden in 2016 de kascommissie. De controle heeft op 25 maart 2017 
plaatsgevonden. Op de diverse vragen die gesteld werden over onderwerpen als “storneringen”, 
“begroting jeugd tennislesgelden”, “wie kijkt er mee met de penningmeester?”, hoe worden gepinde 
toernooigelden verwerkt?, afrekening ‘Bridge club’ werden correcte antwoorden gegeven en 
gaven geen aanleiding tot op- en of aanmerkingen. Ook de realisatie 2016 incl. bijlagen gaf geen 
aanleiding tot aanmerkingen.
Alles zag er correct en goedverzorgd uit.
Eén aandachtspunt / advies is er wel: in verband met de voorwaarden van het deposito garantie 
stelling (waarbij spaargelden tot €100.000,- door DNB gegarandeerd worden) is het verstandig om 
ons spaartegoed onder te brengen bij banken die onder verschillende bankvergunningen vallen. In 
ons geval vallen de Regio Bank en de ASN bank onder dezelfde bankvergunning en bedragen onze 
tegoeden bij die bank(en) meer dan de gegarandeerde €100.000,-.

Het advies is meteen uitgevoerd. Het spaartegoed is ondergebracht bij de Rabobank.

8. Décharge van het bestuur
De kascommissie verleent voor 2016 décharge aan het bestuur.

9. Vaststelling begroting 2016

Bij het opstellen van de begroting van 2017 hebben we helaas rekening moeten houden met een 
daling van het aantal leden. De hieraan gerelateerde opbrengsten en kosten zijn daarom lager 
aangehouden. Aan de opbrengsten kant zijn dat de posten contributies en lesgelden. Aan de 
kostenzijde zijn dit de kosten voor de KNLTB en tennislessen.

Dit jaar valt nog een deposito vrij, met als gevolg dat onze rente opbrengsten nog verder zullen 
dalen. Deze krimp is vrij fors.

De begroting voor onderhoud is in overleg met de onderhoudscommissie gedaan. Hierin zijn niet 
veel incidentele kosten opgenomen, aangezien we niet verwachten dit jaar bijzondere uitgaven te 
doen.

Het plan voor de aantrekkelijkheid van het park is op een wat lager pitje gezet, aangezien we af 
willen wachten wat er met het park gaat gebeuren.

De administratiekosten zullen stijgen doordat de uitbesteding van de boekhouding duurder 
zal uitvallen door het opheffen van ClubVooruit (€700,-). We dienen nu de kosten van het 
boekhoudpakket ook zelf te bekostigen (€170,-). En het gebruik van KNLTB.club zijn kosten die 
nu jaarlijks zullen terugkomen(€1,- per lid). Dit jaar krijgen we van de Gemeente een subsidie van 
€500,- ter compensatie van de hogere administratiekosten.

Voor de rest zijn de posten praktisch gelijk aangehouden als bij de vorige begroting. Er zijn geen 
extra kosten opgenomen voor bijzondere uitgaven.

We hebben nog een klein positief resultaat behaald van €80,-. Dit betekent dat we ons weinig 
tegenvallers kunnen permitteren. Aan liquiditeit is er voldoende beschikbaar. Daarom is er nog niet 
een directe noodzaak om de contributie of de kantine prijzen te moeten verhogen.

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.



MMM nr. 1 2018                                                                             

1615

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
−	 We hebben een nieuwe TV. Deze is ook vanaf buiten goed zichtbaar.  Er wordt gevraagd of er 

een slot/beveiliging kan komen voor de TV. Ook het plaatsen van nepcamera`s wordt geopperd. 
Beide opties worden meegenomen in het bestuur.

−	 De gemeente heeft dit jaar rigoureus gesnoeid. Het park is vanaf die kant nu vrij toegankelijk. 
De linkerkant is nooit ter sprake geweest tijdens de overleggen met de gemeente Berkelland. 
Het zit ook niet in de aanbesteding. We kunnen dit met de gemeente bespreken.

−	 Volgend jaar viert FC Eibergen hun 100 jarig bestaan. I.v.m. de festiviteiten moeten we even 
kijken wanneer we onze eigen Opendag houden.

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

Klusdag zaterdag 3 maart
Op zaterdag 3 maart wordt er 's ochtends door leden weer geklust aan clubgebouw en terrein.

Acties zijn:
• herstel hekwerk (stormschade), bestrating, verlichting. 
• schoonmaak reclamedoeken; 
• groenonderhoud. 

In ruil krijg je een gezellige ochtend met een hapje en een drankje. 
Wanneer we ook op jouw hulp mogen rekenen reageer dan via 
gerald.boswinkel@gmail.com.
Groet, Bennie Olthof en Gerald Boswinkel

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



18

MMM nr. 1 2018                                                           MMM nr. 1 2018                                                           

17

Twijfel je of je dit voorjaar nog met zelfvertrouwen de 
tennisbaan op kunt? Of wil je door de enorme prestaties 
op de olympische spelen je eigen lat nog wat hoger leg-
gen? 
Volg dan een aantal tennislessen bij Jord, onze clubtrain-
er, en je bent weer helemaal de blits.
Stuur een mail aan tennisles@tvmallumsemolen.nl als je 
individueel of met een groepje les wilt volgen. 
(Kosten 5 lessen voor €60 of 10 lessen voor €115) 

Verslag van de Jeugd Commissie
Wat heeft de JC het afgelopen jaar gedaan?

In 2017 hebben we het ledenaantal weten te verbeteren. Momenteel trainen we met 4 groepen, waarvan 2 op woens-
dag en 2 op vrijdag. Momenteel hebben wij 38 jeugdleden.

Binnen de JC is een wijziging gekomen. Elsbeth te Veldhuis heeft in de zomer het stokje overgedragen aan Irene 
de Graaf, zij zal vooral de ledenadministratie beheren. Eind december hebben wij afscheid genomen van Frank 
Verdaasdonk. Gabor neemt grotendeels Frank zijn zaken over en in maart verwelkomen wij ons nieuwe JC lid,                 
Marlies Spekreijse.

Activiteiten:

De decemberactiviteit was gezellig en goed bezocht. Leuke opdrachten o.l.v. (juf) Maike, werden in teamverband ge-
houden, zowel binnen als buiten. Het aantal van de oudste jeugdleden viel wat tegen in opkomst waardoor wij deze 
groep helaas niet konden opsplitsen. Er werd goed gegeten en plezier gemaakt. Mooi om te zien! De foto’s van de 
activiteiten zijn op facebook gezet. 

Wij gaan er aan werken om voor de oudste jeugd een leuke activiteit te bedenken. Ze wilden graag iets op de baan 
doen. Wij gaan daar zeker rekening mee houden. Uiteindelijk is het hun feestje.

Ontwikkelingen 2018 

Werving en behoud van de jeugdleden. Meer info geven over competities. Wat is er leuker dan naast de trainingen 
ook een wedstrijd te hebben. Binnen de JC zijn wij druk bezig hoe wij dit kunnen organiseren en coördineren.  Ook 
liggen de plannen om uitbreiding in de trainingen te kunnen gaan geven in de vorm van verenigingslessen. Bij de se-
nioren wordt deze extra mogelijkheid al geboden. Kortom, volop in beweging.

Uiteraard blijven de extra activiteiten doorgaan!

Denkt u na het lezen van dit verslag, deze commissie wil ik graag komen versterken? 

Wij komen dan graag met u in contact! Jeugdcommissie@tvmallumsemolen.nl

Enthousiaste & sportieve groet,

Jeugdcommissie:

Maike Klein Gunnewiek

Eddy Kleinluchtenbelt

Gabor de Gruil

Irene de Graaf

Karin Kruidenier

Jaarverslag Sponsorcommissie 2017

Bennie Olthof en ondertekende zijn als vrijwilliger lid van de Sponsorcommissie.
Hoewel we in het afgelopen jaar niet zo actief zijn geweest door verschillende oorzaken, kunnen we toch melden dat 
er op onze sponsorwand, naast de ingang van de kantine een bordje bij is gekomen van G. Jansen Timmerwerken in 
verband met de levering van de grote lounge set onder de overkapping en er is een bordje bijgekomen van Profile 
Bleumink (fietsen). Al met al toch nog wat aanvulling  van sponsoren voor onze vereniging.

De contracten die afgesloten waren, lopen nog, maar volgend jaar zullen er een aantal grote contracten verlopen. 
Hiervoor zullen we de desbetreffende sponsoren weer moeten benaderen. Een klus voor 2018 dus.

Nadat Chantal ter Maat al was gestopt als lid van de Sponsorcommissie heeft nu ook Agnes Hermus aangegeven te 
stoppen als lid van de Sponsorcommissie. Wel zal zij nog samen met Bennie de sponsoren van de aflopende contrac-
ten in 2018 benaderen en hopen dat zij nog voor een (aantal) jaar hun contract willen verlengen.

Het plan was ook om de huidige adverteerders te benaderen, omdat zij nog geen contract hebben, maar dit is helaas 
door het stoppen van Agnes naar een later tijdstip verschoven.

De sponsoren brengen voor onze vereniging extra geld in kas en zijn belangrijk voor onze vereniging!!

Mede daarom zijn wij ook op zoek naar nieuwe enthousiaste leden om Bennie  te helpen in de sponsorcommissie en 
onze vereniging financieel gezond te houden!! 

Wij vergaderen gemiddeld 1 keer in de 2 maand en de tijd die je ermee bezig bent wisselt. Dit hangt af van eventueel 
aflopende contracten of het werven van nieuwe sponsoren. 

Schroom dus niet en meld je aan bij het bestuur of ga eens in gesprek met Bennie Olthof of Agnes Her-
mus die je er meer over kunnen vertellen.

Paul Jonker - Vrijwilliger van het jaar 2017

Met trots stellen wij aan u voor de vrijwilliger van 
het jaar 2017: Paul Jonker. Natuurlijk zijn we ook 
megatrots op de andere kandidaten Jaap Spoor 
en Jan Swam.
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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 3e 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             Edith Heuvink

Vrijdag
Dames Dubbel 1  2e klasse 17+ Gemengd  Dubbel 1 3e klasse  17+ Heren Dubbel 1  3e klasse  35+
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    Charles Knobben
Wendy Floor    Aart Schepers    Toon van de Sandt  
Karin Snijder         Jan-Willem Floors
Cindy Posthuma                  
Zaterdag         Zondag Landelijk
Heren Dubbel 1 5e 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    Luuk van de Most
                   Kim Grevink

Zomeravondcompetitie
Woensdag
Gemengd Dubbel 1  17+  4e klasse                                         
Yolanda Gerritsen ©
Inge Laninga
Irma Timmermans
Evelien Temmink
Maaike Wevers
Karin Konniger
Mariska Hulshof
Michiel Wansing
Berry Gorter
Arjan Laninga

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2018

  SPEELDAGEN
WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DINSDAG 10-apr 17-apr 24-apr
    
8-mei 15-mei 22-mei 29-mei

WOENSDAG 11-apr 18-apr 25-apr  9-mei 16-mei 23-mei 30-mei
DONDERDAG  5-apr 12-apr 19-apr 26-apr 17-mei 24-mei 31-mei

VRIJDAG 6-apr 13-apr 20-apr 11-mei 18-mei 25-mei  1-juni
ZATERDAG 7-apr 14-apr 21-apr 5-mei 12-mei 26-mei  2-juni
ZONDAG  8-apr 15-apr 22-apr 6-mei 13-mei 27 mei  3-juni

                       
                                 DATA KNLTB ZOMERAVONDCOMPETITIE 2018

  SPEELDAGEN
WEEK 20 21 22 23 24 25 26

WOENSDAG 16-mei 23-mei 30-mei  6-juni 13-juni  20-juni 27-juni

Feestdagen in 2018 

Koningsdag: 27 april
Hemelvaart: 10 mei

Pinksteren: 20 en 21 mei 

MMM nr. 1 2018                                                                           

22

MMM nr. 1 2018                                                           

Clubapp KNLTB
Vanuit de KNLTB is een clubapp (https://www.knltb.club/app/) beschikbaar gemaakt 
voor verenigingen. Deze app wordt in verschillende vormen aangeboden. Op dit mo-
ment zijn we begonnen met een 2 maanden proefversie van deze app om de eerste 
ervaringen eens op te doen.

Wie van onze leden wil deze app ook eens downloaden en uitproberen en mee willen 
denken/helpen om de inhoud van de app vorm te geven? We zoeken ook enkele leden, 
die willen helpen de app op te zetten en te beheren.
Als dit je interesse heeft gewekt, dan verzoeken we je contact op te nemen met Jeroen 
Bennink (bestuurslid-5@tvmallumsemolen.nl of +31(0)631901714).

Als je nu al nieuwsgierig bent en eens wilt kijken hoe zo'n app voor onze vereniging 
werkt, kun je de app downloaden uit de

Appstore: https://itunes.apple.com/nl/app/knltb-clubapp/id1124390744?mt=8

Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb

Na installatie zoek je onze club op op naam "Mallumse Molen" of Plaatsnaam "Eibergen" 
en moet je vervolgens d.m.v. je bondsnummer een login aanmaken.
Vervolgens zorgen dat je telefoonnummer en emailadres juist zijn ingesteld met bevestiging en je ziet onze startpagina.

De komende tijd gaan we er wat content inzetten.
Het zou leuk zijn, als jullie je bevindingen met ons delen. 
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Roy Verhoeven
Dank je wel Gerrien .                                                                                                                                                
Hallo, ik ben Roy Verhoeven en ben lid bij TV Mallumse Molen sinds 3 ½ jaar.
Daarvoor heb ik altijd gevoetbald bij D.E.O in Borculo. 
Omdat ik was gestopt met voetballen wilde ik graag weer aan sport doen en ben zodoende bij 
tennis terecht gekomen. En dat vind ik super leuk. 
Mijn beroep is gereedschapsmaker wat inhoudt dat ik bijna alles doe in de fijn mechanische 
metaal. 
Ben al 15 jaar samen met mijn vrouw en wij hebben samen 1 dochter van 7 jaar. 
Ik hoop nog jaren te genieten op de tennisbaan. Ben niet echt een schrijver vandaar dat ik het 
kort hou. 
Ik serveer de pen naar Dennis Bremmer 

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

Verenigingslessen

De verenigingsles wordt ook in 2018 vervolgd. We beginnen voorlopig 1x per maand en bij succes 
wordt wellicht de frequentie verhoogd. Woensdag 14 maart is de volgende les! Jij doet toch ook 
mee?
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Toernooikalender senioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Wedstrijdleider

13
26-03-2018
01-04-2018

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+

Hilde Weerman
dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl
www.toernooi.nl

23 04-06-2018 
10-06-2018

T.V. Rekken
Sportterrein Rekken 
Woerden 2 
REKKEN

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

Wendy Emaus
www.toernooi.nl

24 11-06-2018
17-06-2018

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+

P. Borninkhof
www.toernooi.nl

24 11-06-2018 
17-06-2018

T.C. Haaksbergen
Scholtenhagen 
Scholtenhagenweg 36 
HAAKSBERGEN

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

Robin Salvatori
www.toernooi.nl 

25 18-06-2018 
24-06-2018

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

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

Simon de Jong 
www.toernooi.nl

26 25-06-2018
01-07-2018

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

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

Geert Holland
www.toernooi.nl

27 
02-07-2018
08-07-2018

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 

Han ter Woerds 
www.toernooi.nl

27 
02-07-2018
08-07-2018

Lochemse T.C. 
Molenbelt 2 
LOCHEM 

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

Methilde Heusinkveld
www.toernooi.nl

27
02-07-2018
08-07-2018

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
www.toernooi.nl

28 09-07-2018
15-07-2018

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 
16-07-2018
22-07-2018

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 17+ 

Martin Textor 
www.toernooi.nl

30 23-07-2018 
29-07-2018

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

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

Sjoerd Knufing 
www.toernooi.nl

33 13-08-2018
19-08-2018

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+

Ben Korenblik 
www.toernooi.nl

34 20-08-2018
26-08-2018

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+

Ruud van Eck
www.toernooi.nl

35 27-08-2018 
02-09-2018

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+
7 en 8 60+

Jerry Renskers
www.toernooi.nl

35 31-08-2018
02-09-2018

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

Bookels Dubbel 45+
HD, DD, GD
5, 6, 7 en 8

Rik Brinkman
www.toernooi.nl

36 03-09-2018
09-09-2018

Zieuwentse T.V., 
Werenfriedstraat 30, 
ZIEUWENT

ZTV Open
HD, DD, GD
6,7 en 8

René Spekschoor

36 03-09-2018
09-09-2018

De Mossendam 
De Mossendam 6, 
GOOR

Open Goorse 2018
He, DE, HD, DD, GD
3, 4, 5, 6 en
7 en 8 17+

Joris Sikking
www.toernooi.nl

37 10-09-2018
16-09-2018

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

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

Jacco Lengkeek 
www.toernooi.nl

39 24-09-2018 
30-09-2018

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

Rouwenhorst 
Installatietechniek Open 2018
HD, DD, GD 17+
4, 5, 6, 7 en 8

Leon Ottink,  
www.toernooi.nl

40 02-10-2018
07-10-2018

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

Bakker Toernooi 35+
HD, DD, GD
4, 5, 6, 7 en 8

Ernst te Veldhuis
www.toernooi.nl

41 08-10-2018
14-10-2018

T.V. Ruurlo
De Meene, 
Loolaan 94
RUURLO

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

Hettie Moezelaar
www.toernooi.nl

44 29-10-2018
04-11-2018

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+

Hilde Weerman
dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl
www.toernooi.nl

http://mijn.knltb.nl/KNLTBbeheer/Verenigingzoek/tabid/173/BaoID/3302/CID/0/language/nl-NL/Default.aspx
http://publiek.mijnknltb.nl/OrganisatieZoeken.aspx?naam=Groenlose+T.C.
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Ondanks dat het 
de laatste weken 

een beetje fris is, is 
het toch prima ten-
nisweer overdag.
Gelukkig zal het 
snel wat warmer 

worden en 
verdwijnt ook de 

nachtvorst.

Nieuw bij onze vereniging:

Troy Bussink
Lieke Groot Kormelink

Heel veel plezier gewenst bij 
onze vereniging

Eindejaarsactiviteit. 
Op 15 december heeft de JC voor alle juniorleden een eindejaarsactiviteit georganisserd.Onder 
leiding van Maike Klein Gunnewiek streden onze jeugdleden tegen elkaar in verschillende spellen 
zoals: het vallende sterren spel, letterpakkenspel, kerstboomestafette en tennispanty kegelen. 
Dat het een gezellige avond was blijkt wel uit onderstaande foto’s!

Ben jij die jongen of dat meisje dat tennissen heel leuk vindt maar ook goed verhaaltjes kan 
schrijven?
Dan zoek ik jou!
Want wat zou het leuk zijn als iemand verslag kan doen van al die jeugdactiviteiten die bij onze 
vereniging georganiseerd worden, zoals het Mini-/Maxi toernooi, de vriendjes/vriendinnetjesda-
gen, het Tennisdagkamp en de Eindejaarsactiviteit zo dat iedereen kan lezen hoe leuk het is mee 
te doen.
Als jou dat wat lijkt stuur dan je verslagje naar mmm@tvmallumsemolen.nl en ik plaats het in de 
volgende MMM. De MMM verschijnt 2x per jaar.

28

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

19-03-2018
01-04-2018

TC Delden 
De Mors 2 
DELDEN

Delden Open Jeugd cat. 5 t/m 8
Groen  (Enkel en Dubbel)
JE, ME, JD, MD
10 t/m 14 en 11 t/m 17 en
HE, DE, HD, DD, GD 
5 en 6, 7 17+ en
HD, DD, GD 8 17+

Dhr. V. de Groot
www.toernooi.nl

23 
 

08-06-2018
10-06-2018

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

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

Christiaan Brinkhorst 
www.toernooi.nl

24 11-06-2018 
17-06-2018

De Mossendam
De Mossendam 6
GOOR

Open Goorse Jeugdkampioenschappen 
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 (Enkel en Dubbel, JE, ME)

Diana Edel
www.toernooi.nl

28 09-07-2018
15-07-2018

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

MTV ‘65 Markelo Open Jeugdtoernooi 
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, Dubbel, JD, JE, 
MD, ME)
Oranje 1 (Enkel en Dubbel)

Jesper Hondeveld
www.toernooi.nl

33 13-08-2018
19-08-2018

T.V. Park Grintebos
Geukerdijk 94
HAAKSBERGEN

JRT* Kei-Fit Open 2018
t/m 12 en t/m 14 (JE,ME)
10 t/m 12 (JE, JD, ME, MD)
10 t/m 14 (JE, JD, ME, MD)
11 t/m 16 (JE, JD, ME, MD)
Groen 1 (JE, JD, ME, MD)

Tim Tenten
www.toernooi.nl

35 27-08-2018 
02-09-2018

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)

Joyce Kok
www.toernooi.nl

36 07-09-2018 
09-09-2018

L.T.C. Zutphen
Leeuweriklaan 28
ZUTPHEN

Leeuwerik Open Jeugdtoernooi
Groen 1 (Enkel, Dubbel)
10 t/m 12 (GD, JE, JD, ME, MD
10 t/m 14 (GD,JE, JD, ME, MD)
11 t/m 17 (GD,JE, JD,ME, MD)

Ageeth Koemans
www.toernooi.nl

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 2006 of later.
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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

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

Sportief advies: doe zaken met onze
adverteerders en sponsoren.

Sportief advies:

doe zaken met onze
adverteerders en sponsoren!



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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