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Voorwoord 
 

 

Het leek het huidige bestuur een goede zaak om elk jaar een jaarverslag uit te brengen, waarin 

beschreven wordt wat er op de vereniging in het afgelopen jaar gebeurd is, welke evenementen 

hebben plaatsgevonden en welke besluiten er zijn genomen om het park, de kantine en de banen te 

onderhouden en te verbeteren, zodat er vaker en met nog meer plezier getennist kan worden.  

Het jaarverslag is ook een manier om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, in eerste 

instantie aan de leden van de vereniging, maar ook aan onze belangrijkste subsidiegever de 

Gemeente Veere. Daarnaast zal het verslag ter informatie ook worden toegezonden aan de 

accountmanager van de KNLTB. 

Aan het eind is een overzicht opgenomen: WIE DOET WAT BIJ DE STOOF. 

Dit is een inhoudelijk verslag. Er is een apart financieel verslag beschikbaar, hetgeen na goedkeuring 

door de Algemene Leden Vergadering naar de Gemeente Veere dient te worden gestuurd. 

Veel leesplezier, namens het bestuur, 

Maria Paalman, voorzitter 

 

Met bijdragen van: 

• Ellen Verhulst, jeugdcommissie 

• Rudy Boone, kantinecommissie 

• John van Wallenburg, baancommissie 

• Wolfert Cijvat, competitieleider 

• Kim de Nooijer, organisator Roparun toernooi 

• Pim Amsterdam, maandagdubbels en Zeeuwse slag 

• Addie Balthazar, maandagmiddag dames competitie 

• Tom de Vries, dinsdagtoernooitjes 

• Chris Roose, dorpencompetitie 

• Astrid Geelhoedt, ladiesnight 

• Ivo van de Velde, bokkendag 

• Michel Kokelaar, tennisschool Smash-it 
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1 VERENIGING, BESTUUR EN LEDEN 

Tennisvereniging LTC De Stoof te Koudekerke, opgericht op 31 mei 1976, bestond dit jaar 42 jaar. Het 

is de grootste tennisclub in de Gemeente Veere. De meeste leden wonen in Koudekerke, maar een 

substantieel aantal leden woont in Middelburg of Vlissingen. De Stoof heeft rond de 200 leden, 

waarvan 22 jeugdleden (onder de 18).  

De Stoof beschikt sinds een aantal jaren over 4 zogenaamde TennisRood banen, waar het hele jaar 

door op gespeeld kan worden. Voor de aanleg is in 2016 een lening afgesloten bij de Rabobank, 

waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sport en de Gemeente Veere ieder voor de helft garant staan. 

Daarnaast is er een minibaantje voor de allerkleinsten. Een ruim en comfortabel clubhuis stelt de 

leden in staat naast de sportieve activiteiten ook gezellig samen te zijn onder het genot van een 

drankje.  

De Stoof is lid van de KNLTB, de tennisbond. Alle leden betalen via hun lidmaatschap een bijdrage 

aan de bond, die verenigingen op allerlei manieren ondersteunt. De KNLTB onderhoudt regelmatig 

rechtstreeks contact met alle verenigingen middels accountmanagers. De accountmanager die De 

Stoof in zijn portefeuille heeft is Ferdi Martens. In 2018 is de structuur van de KNLTB gewijzigd: de 

districtsraden zijn afgeschaft. Daarvoor in de plaats zijn zo’n 150 “kringen” gekomen. De Stoof vormt 

samen met de andere tennisverenigingen in de Gemeente Veere een kring. Martens neemt deel aan 

de vergaderingen van de Veerse tennisverenigingen en is drie keer op bezoek geweest bij De Stoof. 

Op 8 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats (ALV). Drie bestuursleden traden 

af: Ivo van der Velde (voorzitter), Ko de Jong (penningmeester) en Frenk Jan Visser (algemene zaken). 

Zij werden later die maand bedankt voor hun jarenlange inzet met een dinertje. Ko de Jong kreeg op 

4 april uit handen van wethouder Chris Maas van de Gemeente Veere een 

waarderingsonderscheiding in de vorm van een oorkonde als erkenning voor 37 jaar 

penningmeesterschap van LTC De Stoof. De ALV ging akkoord met de benoeming van Maria Paalman 

als voorzitter en Chris Roose als penningmeester. De positie Algemene Zaken werd niet ingevuld, 

waardoor het bestuur in 2018 uit zes bestuursleden bestond. De ALV keurde de jaarrekening 2017 en 

de begroting 2018 goed. 

Het bestuur vergaderde in 2018 7 keer: 8 januari, 12 februari, 4 april, 13 juni, 29 augustus, 11 

oktober en 6 december. Belangrijkste onderwerpen waarover gesproken werd c.q. beslissingen 

werden genomen waren: 

1.1 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
Deze Europese wetgeving vereist dat verenigingen inspanningen verrichten om de privacy van haar 

leden te waarborgen. Het bestuur heeft daartoe een uitgebreid stappenplan doorlopen, een 

privacyverklaring opgesteld en aan de leden toegestuurd, leden die toegang hebben tot de 

ledenadministratie en/of andere privacygevoelige gegevens een geheimhoudingsverklaring laten 

tekenen en alle leden toestemming gevraagd om hun gegevens te mogen gebruiken voor een aantal 

gespecificeerde doelen. Drie leden hebben te kennen gegeven geen foto op internet te willen. Op 

basis van bovenstaande heeft LTC De Stoof een AVG Verklaring ontvangen van de Stichting AVG.  
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1.2 KNLTB CLUBAPP EN WEBSITE 
In 2018 is de KNLTB gestopt met de service MijnKNLTB App. Deze is vervangen door de KNLTB 

Clubapp. De functies van de nieuwe KNLTB Clubapp zijn geactiveerd. Leden kunnen via de app een 

baan afhangen, iemand zoeken om mee te spelen, competitie en toernooigegevens inzien, de 

bardienstenplanning raadplegen en invullen en in de nabije toekomst ook nieuws van de vereniging 

ontvangen.  

In 2017 werd door de sponsor- en communicatiecommissie het initiatief genomen om een nieuwe 

website te (laten) ontwerpen door studenten van Scalda. In 2018 werden de commissie en het 

bestuur uitgebreid voorgelicht over de mogelijkheden om binnen het pakket van de KNLTB een 

website af te nemen. Beide voorstellen werden door het bestuur besproken. Het bestuur koos voor 

de KNLTB website vanwege de grotere functionaliteit, zoals automatische weergave van 

ledenbestand en competitie en toernooigegevens, alsmede goede afstemming met de nieuwe 

Clubapp. 

1.3 NIEUWE HUISSTIJL EN LOGO 
De studenten van Scalda ontwierpen ook een professioneel uitziende nieuwe huisstijl en logo voor 

De Stoof. Het bestuur was enthousiast, maar wilde graag een kleine aanpassing aan het logo. De 

Scalda student kon dit niet meer doen en daarom nam het bestuur een professionele ontwerpster in 

de arm: Jessica de Jong. Zij heeft het logo aangepast en uiteindelijk drie ontwerpen gemaakt, die 

begin 2019 aan de leden zullen worden voorgelegd ter keuze.  

1.4 SPONSOR- EN COMMUNICATIE COMMISSIE 
In 2018 hebben alle leden van deze commissie hun taken neergelegd. Het bestuur bedankt hen voor 

de jarenlange inzet. In plaats van te proberen een geheel nieuwe commissie op te tuigen deed het 

bestuur een oproep aan alle leden voor een sponsorcoördinator en een Clubapp c.q. webmaster Dit 

leverde helaas geen enkele reactie op. Ook persoonlijke benadering door bestuursleden leidde niet 

tot kandidaten. Voorlopig zal het bestuur zelf de KNLTB website opzetten en de Clubapp beheren, 

totdat zich hopelijk in 2019 alsnog iemand aandient om deze zo belangrijke functie over te nemen 

van Dick Moerbeek, die al vele jaren de website van De Stoof beheert. 

Eerder was besloten dat Facebook vooral een externe functie zou dienen te hebben. Toen de 

beheerder van de Facebookpagina van De Stoof ermee stopte, besloot het bestuur niet actief op 

zoek te gaan naar een vervanger, maar de Facebook pagina slapend aan te houden, zodat b.v. de 

Stoofwei commissie hier wel gebruik van zou kunnen maken.  

1.5 PRIORITEITEN BESTEDING GELDEN 
De Stoof heeft een behoorlijke financiële reserve opgebouwd. Het bestuur heeft een aantal 

prioriteiten geïdentificeerd, waaraan deze reserve besteed kan worden. Dit zijn: 

• Toegang tot het park middels KNLTB pasje i.p.v. een sleutel 

• Ledverlichting lichtmasten 

• Zo nodig reparatie/onderhoud van lichtmasten nav keuringsrapport 

• Vervangen van het doek van de zonneschermen 

• Aanschaf van een pinautomaat 

• Vervangen oude taxusstruiken bij fietsenstalling door een hekwerk 
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Gezien de hoge kosten van de eerste twee punten zullen deze worden voorgelegd aan de ALV in 

februari 2019. De andere bestedingen zijn in uitvoering. De inspectie van de lichtmasten heeft 

plaatsgevonden en deze zijn alle 6 voor de komende 5 jaar goedgekeurd. 

1.6 KANTINEDIENSTEN EN ANDER CORVEE 
Omdat er veel méér dingen in en rond het clubhuis gedaan moeten worden dan bardienst, waarvoor 

iedere keer ad hoc leden worden gevraagd, heeft het bestuur een voorstel gemaakt, waarbij leden 

kunnen kiezen uit een tiental soorten corvee, waaronder bardienst, maar ook schoonmaken clubhuis, 

tuinwerkzaamheden, baancommissie helpen etc. Dit voorstel zal aan de leden worden voorgelegd 

tijdens de ALV in februari 2019. 

1.7 VEERSE TENNISVERENIGINGEN 
Op 29 maart en 14 november vergaderden de acht Veerse tennisverenigingen om met elkaar van 

gedachten te wisselen. De Stoof is de grootste tennisvereniging van de gemeente Veere.  

De KNLTB houdt cijfers bij over het verloop van het ledenbestand van alle tennisverenigingen. De 

peildatum is 1 oktober. Voor De Stoof geldt dat het ledenbestand is gezakt van 223 op 1 oktober 

2015 tot 208 op 1 oktober 2018.  

Er is gesproken over een voorstel om alle acht verenigingen onder te brengen onder één bestuur. 

Zo’n fusie was voor alle verenigingen op dit moment een brug te ver, maar nauwere samenwerking 

werd wel voorgestaan, zoals b.v.  

• Een gezamenlijke toss voor de jeugd 

• Mogelijkheid om bij elkaar te tossen op de daarvoor bij elke vereniging bestaande 
tossochtenden, -middagen en/of -avonden (ipv tossen bij de buren) 

• Samen wintercompetitie opzetten 

• Veere Bokaal/Veerse kampioenschappen ipv clubkampioenschappen 
Deze opties worden in 2019 verder uitgewerkt. 

1.8 ZOMERLIDMAATSCHAP 
Een zestal voetballers van VCK hebben het aanbod voor een zomerlidmaatschap aangenomen. In het 

kader van de KNLTB Zomerchallenge hoefde de vereniging daarvoor geen bondslidmaatschap af te 

dragen. De zomerleden konden meedoen met tossen, toernooien en ook een gratis clinic van onze 

huistrainers krijgen. Ze hebben regelmatig gespeeld, maar geen gebruik gemaakt van de extra 

mogelijkheden. Het aanbod heeft ook twee nieuwe leden opgeleverd. Het bestuur is van plan deze 

mogelijkheid volgend jaar weer aan te bieden.  

2 ACTIVITEITEN 

2.1 START VAN HET SEIZOEN 
Op vrijdag 6 april ging het nieuwe tennisseizoen bij De Stoof officieel van start met de Lentetoss. Ter 

gelegenheid hiervan werd die avond een wijnproeverij georganiseerd. Dit om de leden inspraak te 

geven in de keuze van de wijn, die in de kantine geschonken wordt. Ondernemer als hij is had Ivo van 

te voren bij de Sligro geïnformeerd welke wijnen er die week daarop in de aanbieding zouden zijn, 

zodat er voor een leuke prijs een goed glas wijn geserveerd kan worden. Maar liefst 11 wijnen (wit, 

rood en rosé) werden er geproefd door de om en nabij 25 leden, die kwamen tossen en proeven. Dat 
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tossen ging aanvankelijk nog prima, maar na het proeven van meer en meer wijnen ging de kwaliteit 

van het tennissen er niet op vooruit. De sfeer des te meer. Iedere proever kon via een stembiljet elke 

wijn waarderen.  

2.2 KNLTB COMPETITIE 
In totaal deden waarschijnlijk meer dan de helft van alle seniorleden1 mee aan enige vorm van 

officiële KNLTB competitie, tien teams aan de voorjaarscompetitie, twee teams aan de 

zomeravondcompetitie en 6 teams aan de najaarscompetitie.  

Vier teams werden kampioen in hun klasse: 

Voorjaarscompetitie: 

• Dames 17+ zaterdag 2e klasse, Stoof 1 (aanvoerder Lianne de Visser). Topspeelsters van dit 

team waren Lianne de Visser en Marieke de Vries met elk 7 gewonnen wedstrijden en 0 

verloren; en 

• Heren 17+ zaterdag 2e klasse, Stoof 1 (aanvoerder Jon Brasz). Topspeler van dit team was 

Christian Zwanenburg met 7 gewonnen wedstrijden en 0 verloren. 

Najaarscompetitie: 

• Dames dubbel 17+ zaterdag 4e klasse, Stoof 1 (aanvoerder Marjan Meulmeester). 

Topspeelster van dit team was Sarah Flavell Coens met elk 6 gewonnen wedstrijden en 0 

verloren; en 

• Gemengd dubbel 17+ zaterdag 3e klasse, Stoof 2 (aanvoerder Martin Brasser). Topspeler van 

dit team was Ronald Cosijn met 7 gewonnen wedstrijden en 0 verloren. 

2.3 STOOFWEITOERNOOI 
Het grootste evenement dat De Stoof elk jaar organiseert is het officiële open Stoofweitoernooi, dit 

jaar voor de 27ste keer. Het was een bijzondere editie, omdat voor het eerst een aparte 50+ editie 

werd gehouden (heren dubbel en mix dubbel). Het was die week (23-29 juli) zo warm dat voor een 

paar dagen een hitteprotocol moest worden gehanteerd. Er deden in totaal 156 mensen mee, met 

een veelvoud aan toeschouwers op het terras en de banken. Er was goed tennis te zien met de 

nodige spannende momenten en het was gezellig druk op het park.  

2.4 ROPARUNTOERNOOI 
Op zondag 2 september stond het Roparun tennistoernooi voor de 6e keer op de kalender van De 

Stoof. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar 

Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld 

op te halen voor mensen met kanker. Het motto van de Roparun is daarom ook: “Leven toevoegen 

aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.  

Dit jaar hebben 25 koppels - een record - meegedaan. Er werd gespeeld in 5 poules met uiteindelijk 

een finale in iedere poule. Tussendoor was er een heerlijke lunch beschikbaar voor alle deelnemers. 

Alle 55 wedstrijden zijn mede door het prachtige weer op een goede en sportieve manier verlopen. 

                                                           
1 Het exacte aantal is niet helemaal duidelijk. Er deden 100 leden mee aan de voorjaars- en zomercompetitie en 
48 aan de najaarscompetitie, maar daar zitten de nodige dubbelen tussen – leden die aan meerdere 
competities meegedaan hebben. 
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Deze geslaagde dag heeft voor de stichting Roparun een bedrag opgebracht van maar liefst € 914,-. 

Nogmaals hartelijk bedankt aan de sponsoren en deelnemers en graag tot in 2019. 

2.5 MAANDAG DUBBEL COMPETITIE 55+ 
In april 2016 ging deze informele competitie 

van start en op 25 juni 2018 tennisten de 

enthousiaste deelnemers hun 100e 

wedstrijddag. Dames en heren spelen elke 

maandagochtend, het hele jaar door, twee 

dubbelwedstrijden van 45 minuten met steeds 

wisselende partners én wisselende 

tegenstanders. Slechts een enkele keer was 

regen of sneeuw de spelbreker De standen en 

ranking worden nauwkeurig bijgehouden. 

Ondertussen staan er maar liefst 26 namen op 

de deelnemerslijst.    

2.6 MAANDAGMIDDAG DAMES COMPETITIE 
Nu de tennishal in Vlissingen gesloten is hebben een aantal dames het initiatief genomen een 

maandagmiddag competitie in het leven te roepen op het tennispark van De Stoof. Ze zijn 17 

september met 4 teams van start gegaan. Om de week wordt er getennist van 14.00-17.00 uur. Dit 

tot eind maart. De dames die geen lid zijn van de De Stoof betalen €25 competitielidmaatschap.  

2.7 DINSDAG TOERNOOIEN 
In juli, augustus en september zijn er weer vijf dinsdag toernooitjes gespeeld op De Stoof. Deze 

toernooitjes zijn open voor iedereen. Er zijn zelfs deelnemers uit Brabant en België. De opkomst was 

goed met drie keer 16 paren, wat ook het maximum is, één keer 15 paren en één keer 13 paren. Het 

weer was prima. Alle dinsdagen konden zonder regen afgewerkt worden. Toch kost het elk jaar meer 

moeite om de schema’s rond te krijgen. Desalniettemin hoopt de organisator weer op volle 

dinsdagen in 2019.  

2.8 DORPENCOMPETITIE 
Ook dit seizoen is een team van De Stoof weer vertegenwoordigd in de Dorpencompetitie. Deze 

competitie wordt gespeeld buiten de KNLTB om en wordt georganiseerd door Jan Maljers (Veere). 

Aan deze competitie, die wordt gespeeld op de zaterdagmorgens van november tot en met februari, 

nemen teams deel van Veere, Dauwendaele, Souburg, MLTC, TC Walcheren en De Stoof. Het Stoof 

team bestaat uit Tom de Vries, Rien Oostdijk, Rob de Groot, Chris Roose en Rudy Boone. Halverwege 

de competitie staat het Stoof team, net als vorige jaren, onderaan. De andere teams blijken nog 

steeds te sterk maar De Stoof mannen blijven hun best doen om toch wat punten te scoren.  

2.9 LADIESNIGHT 
Op 21 augustus vond weer de gezellige Ladiesnight plaats. Het open damestoernooi, wat in het teken 

staat van leuke partijen tennis, eten, drinken en tot slot nog een geweldige modeshow, verzorgd 

door Wilma's Mode. Kortom gezelligheid ! En met stralend weer hadden we een Topdag. Op naar 

augustus 2019! 

https://www.ltcdestoof.nl/news_item.aspx?id=123478
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2.10 BOKKENDAG 
Op 16 september vond de jaarlijkse Bokkendag plaats, waaraan 30 bokken deelnamen. Geiten waren 

niet welkom. Er deden spelers vanuit het hele land mee (Zevenhuizen, Brabant, Rotterdam, enz.), 

waardoor het niveau erg hoog lag. Spelers met speelsterktes van 3 tot 7 maakten er een waar 

tennisspektakel van, zonder de gezelligheid uit het oog te verliezen. Ook de Mosselmaaltijd vormde 

samen met de late zomerzon een fantastische afsluiting van de dag. De hele dag is zonder kosten 

voor de club georganiseerd en heeft een mooie bijdrage aan de kantineomzet gebracht.  

2.11 ZEEUWSE SLAG 
De Zeeuwse Slag is sinds 2013 een toernooidag voor herendubbels 55+, waarbij tegenstanders uit 

diverse competities en toernooien nóg eens uitgenodigd worden naar Koudekerke te komen voor 

een sportieve en vooral gezellige reünie/ontmoetingsdag. Traditiegetrouw vindt deze dag plaats op 

de tweede dinsdag in september. Elk jaar nemen zo’n dertig heren uit o.a. Kortgene, Middelburg, 

Zoutelande, Schuddebeurs, Sint Maartensdijk, Koewacht, Oost Souburg, Veere, Serooskerke en Sas 

van Gent deel, waaronder natuurlijk ook spelers van De Stoof. Er hangen Zeeuwse vlaggetjes op het 

terras, er wordt gezorgd voor wat lekkers bij de ontvangst en een eenvoudige lunch en tot slot 

ontvangen de poulewinnaars als herinnering een Zeeuwse vlag.  

2.12 TOSSEN 
Gezellig dubbelen op vrijdagavond of 

woensdagmorgen. Aanmelden is niet nodig en 

het is geen verplichting om elke week deel te 

nemen. De toss partijen worden ingedeeld 

doordat iemand uit alle rackets van 

aanwezigen er twee keer twee per baan uit 

trekt. Wedstrijdjes van 30 minuten. De 

woensdagmorgen toss wordt goed bezocht, 

maar vrijdagavond helaas minder.   

2.13 TENNISSEN BIJ DE BUREN 
Van de mogelijkheid om met leden van en bij andere Veerse tennisverenigingen te spelen wordt al 

jaren nauwelijks gebruik gemaakt. Eind 2018 besloten de verenigingen dit af te schaffen en in plaats 

daarvan de reguliere toss open te stellen voor leden van andere Veerse verenigingen.  

2.14  CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  
Deze vonden ook in 2018 niet plaats wegens gebrek aan belangstelling van de leden.  

3 JEUGDCOMMISSIE 

In 2018 is de commissie begonnen met het aanbieden van het “Alles-in-1” pakket voor de jeugdleden 

waarbij het lidmaatschap en de activiteiten van de jeugdcommissie worden gecombineerd met 

lessen van tennisschool Smash-it en deelname aan de World Tour. Van dit pakket zijn er 

verschillende varianten aangeboden waarbij alleen het aantal lessen varieerde. Het pakket is positief 

ontvangen en alle nieuwe leden en het grootste gedeelte van de bestaande leden hebben voor dit 
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pakket gekozen. In 2019 gaat de jeugdcommissie door met het aanbieden van dit pakket, waarbij we 

het aantal varianten gaan verminderen om het qua lesplanning eenvoudiger te maken. 

Het aantal jeugdleden fluctueerde gedurende 

het jaar. In 2018 hadden we aan het begin van 

het jaar 22, op het hoogtepunt 31 en aan het 

eind van het jaar 22 jeugdleden. De 22 

jeugdleden die zijn overgebleven hebben (op 

één na) allemaal een “Alles-in-1” pakket. 

 

De jeugdcommissie heeft de volgende activiteiten georganiseerd : 

• In februari en maart is gestart met schooltennis. Groep 3 t/m 6 van de basisscholen ’t Klinket 

en De Sprong uit Koudekerke hebben kennisgemaakt met tennis onder leiding van onze 

trainers Michel, Raoul en de leden van de jeugdcommissie.  

• Alle kinderen zijn daarna uitgenodigd om drie keer gratis mee te doen met de bal- en 

slagvaardigheid op drie woensdagmiddagen in maart). Een aantal kinderen is hierna lid 

geworden van De Stoof. Op deze manier komen er elk jaar nieuwe jeugdleden bij. 

• In het vroege voorjaar startte de World Tour voor de jeugd. Dit is een laagdrempelige KNLTB 

jeugdcompetitie op zondagochtend. De Stoof heeft meegedaan met een team in niveau 

Oranje en een team in niveau Rood. De kinderen hebben met veel plezier getennist en er 

veel van geleerd. Kinderen die meedoen aan de World Tour krijgen meer binding met de club 

en blijven langer lid.  

• In het najaar volgde er wederom een World Tour met een oranje en rood team vanuit De 

Stoof. 

• Op 18 mei hebben we de vriendjes- en vriendinnetjes middag georganiseerd. Elke jeugdlid 

mag dan een vriendje of vriendinnetje meenemen. Eerst eten de kinderen frietjes en een 

snack en daarna gaan ze met z’n allen de baan op om te tennissen. Een aantal kinderen was 

zo enthousiast dat ze ook lid zijn geworden van onze vereniging. 

• Op 21 september was het traditionele mini-maxi toernooi een groot succes. Een jeugdlid 

speelt dan samen met een volwassene tegen andere koppels. Er deden 10 koppels mee en na 

afloop hebben we gezellig van de BBQ genoten. Deze opzet zorgt er ook voor dat de ouders 

van de jeugdleden een gezellige middag/avond op de club doorbrengen en wellicht zelf zin 

krijgen om een balletje te gaan slaan. 

• Op een viertal vrijdagmiddagen in mei, juni en september organiseerde de jeugdcommissie 

een jeugd-instuif/toss middag. De opkomt was laag.  

• Op 19 oktober werden de jeugdclubkampioenschappen georganiseerd. Er deden 3 

jeugdleden mee die onderling twee keer tegen elkaar hebben gespeeld. 

4 KANTINE- EN BAANCOMMISSIES 

4.1 KANTINECOMMISSIE 
Elk senior lid wordt geacht twee keer per jaar kantinedienst te doen. Bestuur en commissieleden zijn 

vrijgesteld. Afgelopen jaar zijn er in totaal 206 reguliere diensten (van 3 uur) gedraaid. Slecht één 

keer is iemand niet komen opdagen, hetgeen een boete oplevert van € 18. Leden kunnen de 

kantinedienst afkopen voor € 18 per keer, hetgeen door 36 mensen werd gedaan. Omdat het steeds 
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moeilijker wordt om de kantinediensten in te plannen, heeft het bestuur besloten de opbrengsten 

van de afkoop te gebruiken om leden, die dat willen, tegen betaling extra kantinediensten te laten 

draaien. Op die manier zijn er 10 betaalde diensten gedraaid, 3x door de week en 7x op zaterdag. 

4.2 BAANCOMMISSIE 
De baancommissie heeft een eerste volledig seizoen met de nieuwe TennisRood banen achter de 
rug. De ervaringen zijn zonder meer positief. De erg droge zomer had geen invloed op het gebruik 
van de banen en dat is met de gravelbanen wel anders geweest. Ook in de winterperiode zijn de 
banen goed bespeelbaar gebleken. Wel neemt het stuiten van de bal sterk af bij vorst en gedurende 
de daaropvolgende dooi. Het duurt even voordat de banen zich weer hebben ‘gezet’. Het is dan ook 
aan te raden om de banen gedurende zo’n periode niet te gebruiken.  
 
Het onderhoud is, mede doordat bevochtiging van de banen niet langer noodzakelijk is, een stuk 
eenvoudiger geworden. Nu kan worden volstaan met het tweewekelijks schoonmaken van de banen 
en het weer egaliseren ervan. Dat laatste gaat wat gemakkelijker in de zomer, omdat het droge zand 
beter zeefbaar en te verspreiden is met de strooier. In de winter wordt het zand verspreid zonder dat 
eerst te zeven.  De herfst- en winteroverlast van vallend blad is prima te bestrijden met de speciaal 
daarvoor aangeschafte kunststof sleepnetten. 
 
Een aandachtspunt vormt nog het slepen van de banen na het bespelen ervan. In principe zou 
volstaan kunnen worden met een sleepbeurt aan het eind van de dag. Maar wie zijn dan de laatste 
spelers die dag? Daarom is er de afspraak om na afloop van een wedstrijd of een cluster van 
wedstrijden (toernooi) te slepen. Overigens blijkt dat in de winterperiode en bij vochtig weer het 
beste resultaat wordt bereikt met de wat zwaardere sleepnetten. Dat kost wat extra inspanning, 
maar is t.o.v. het werk van de baancommissie slechts een schijntje. En een beetje (extra) inspanning 
moet voor sporters toch geen probleem zijn. 
 
Doordat er minder onderhoud aan de banen nodig is kan de baancommissie ook andere klussen 
aanpakken, zoals het groen om te banen beter bijhouden, het schoonmaken van de goten van het 
clubgebouw, onderhoud van de terrassen en het realiseren van aanpassingen aan de accommodatie. 
Zo komt er een nieuw hekwerk rondom de fietsenstalling. Kortom de baancommissie heeft zich het 
afgelopen jaar en zal zich het komende jaar niet vervelen. Maar met al die extra klussen kan de 
commissie nog wel wat extra handjes gebruiken. Zie voorstel om kantinediensten uit te breiden met 
ander corvee.  

5 TRAINING 

Sinds twee jaar heeft De Stoof een vaste relatie met Tennisschool Smash-it. Michel Kokelaar en Raoul 

Flipse zijn de trainers. Het afgelopen jaar was een goed jaar, want het aantal leden dat les neemt 

groeit nog steeds. Op dit moment volgen 30 senioren en 20 junioren les in leeftijd variërend van 6 tot 

70 jaar, 25% van het totaal aantal leden. De leden die trainen tennissen op verschillende niveaus, 

maar gaan allemaal op hun manier vooruit, hetgeen de trainers enthousiast houdt. 

Dat De Stoof zoveel actieve leden heeft wordt door de trainers ook als positief ervaren, aangezien 

het landelijk ledenaantal van tennisverenigingen nog steeds iets, maar gelukkig al wel minder, terug 

loopt.  

Het alles-in-een pakket voor jeugdleden, waar dit seizoen mee begonnen is, is een groot succes voor 

zowel de vereniging als de tennisschool. Komend jaar zal dit weer worden aangeboden. 
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6 WIE DEED WAT BIJ DE STOOF IN 2018 

Bestuur 

➢ Maria Paalman, voorzitter 

➢ Iet Moerbeek, secretaris/ledenadministratie 

➢ Chris Roose, penningmeester/vicevoorzitter 

➢ André van der Horst, technische commissie 

➢ Ellen Verhulst, jeugdcommissie 

➢ Rudy Boone, kantinecommissie 

Technische Commissie 

➢ André van der Horst, voorzitter 

➢ Wolfert Cijvat, competitieleider 

➢ Rina Schipper 

➢ John Verhage 

Jeugdcommissie 

➢ Ellen Verhulst, voorzitter 
➢ Esther de Ridder 
➢ Laura van Nijnatten 
➢ Lilith de Jonge 

 
Baancommissie 

➢ Hans Huibregtse 

➢ John van Wallenburg 

➢ Peter Holtring 

➢ Wim Verhage 

➢ Chris Schot 

➢ René Ravays 

Kantinecommissie 

➢ Rudy Boone, voorzitter 
➢ Tom de Vries, inkoop 
➢ Marjan Meulmeester,planning 

kantinediensten 
➢ Petra de Boer 

 
Evenementen 

➢ Stoofweitoernooi   Ivo en Monique van der Velde, Lianne de Visser, Nicole Vanbesien 
➢ Roparun toernooi:   Kim en Bas de Nooijer 

➢ Maandag dubbel competitie 55+: Pim Amsterdam en Anton van Haren 

➢ Maandagmiddag competitie: Astrid Geelhoedt, Ans Francke en Addie Balthazar 

➢ Dinsdagtoernooitjes:  Tom de Vries 

➢ Ladiesnight:    Annemarie Christiaansen en Astrid Geelhoedt 

➢ Bokkendag:   Ivo van der Velde 

➢ Zeeuwse slag:   Pim Amsterdam 

➢ Lentetoss en wijnproeverij: Ivo van der Velde 

 

Websitebeheer:    Dick Moerbeek (website: www.ltcdestoof.nl)  

Facebook:    Fred Hendrikse  

 

Trainingscoördinator:    Ellen Verhulst  

Trainers LTC De Stoof:     Michèl Kokelaar, Raoul Flipse (Tennisschool Smash-it) 

 

Secretariaat:      De Walestraat 28  4371 CD Koudekerke   tel. 552098   

email:destoof@zeelandnet.nl 

Clubgebouw:       Biggekerksestraat 8  4371 EZ Koudekerke  tel. 551203 

http://www.ltcdestoof.nl/

