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                          Commissies

Voorzitter
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Secretaris                                                                                 MMM
Saskia Kleinluchtenbeld
0545-475090
secretaris@tvmallumsemolen.nl

Marian Hoks
0545-477363
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Stef en Tom Kleinluchtenbeld
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                                       Internet site
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Penningmeester  Ledenadministratie                                                   Kascommissie

Miranda Wahl
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penningmeester@
tvmallumsemolen.nl

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

Martijn Rooks
Paul Hoks

Algemeen lid                                    Sponsorcommissie
Agnes Hermus
0545-842611

Bennie Olthof                    Chantal ter Maat

                      Kantine commissie                               Competitie leider
Lucel Bennink
0545-477638

Theo Lurvink
0545-472375

Ienke Spoor 
0545-473979
competitie@tvmallumsemolen.nl

Algemeen lid                                   Onderhoudscommissie
Gerald Boswinkel
0545-473771

Tonnie te Koppel             Ivo Stein                                  Bennie Olthof
0545-471138                  0545-472448                            0545-473145
                                 

                                 Aktiviteiten commissie
Jolanda Stabel
06-37284296

Saskia Kleinluchtenbeld
0545-475090

Linda Wilderink
06-13597641

Tom Kleinluchtenbeld
06-27592063

Paul Kruisselbrink
06-30023844

Algemeen lid                                  Technische commissie
vacature

Algemeen lid                                        Jeugdcommissie
Jolanda Menneken
0545-477575

Jolanda Menneken
0545-477575

Maike Klein Gunnewiek
0545-473822/06-23371189

Elsbeth te Veldhuis
0545-472556/06-36559204

Frank Verdaasdonk
0545-476838

Gabor de Gruil
06-12067371

Eddy Kleinluchtenbeld
0545-475090

Rutger Poort
06-12848520

Tennisleraren                                                                              
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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Contributie  2016            

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 leden-admistratie (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 via automatische incasso in 1 of 10 termijnen, 
dit dient u aan te geven op de machtiging.
Wanneer gekozen wordt voor 1 termijn dan wordt het 
bedrag in januari afgeschreven, kiest u voor 10 ter-
mijnen dan wordt het betreffende bedrag in januari t/m 
oktober afgeschreven

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

InhoudsopgaveVan de ledenadministratie
In de tussenliggende periode hebben wij
de volgende leden mogen verwelkomen:            
        

Jos van Rooyen
Ingrid Lamaker

Eveline Weerman
Henk Weerman
Hilde Weerman
Gerard Onstein

Kees Brandsema
Monique Nijhof - Swienink

Veel speelplezier gewenst bij onze 
vereniging



Sinds 2012 is de derde generatie van de familie Kiffen uit Eibergen, te weten Jeroen 
Kiffen, aan het roer, echter onder een andere naam: Kiffen Schilderwerken. 

Wij verzorgen de complete afwerking of verfraai-
ing van uw woning of bedrijfspand. 

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of 
onderhoud, voor particulieren of bedrijven, 
wij nemen het gehele “project” uit handen. 
Door de ruim 50 jaar ervaring bieden wij u 
gedegen advies en weet u zeker dat uw “project” 
bij ons in veilige handen is. 

Sinds een aantal jaren zijn we het in bezit van 
een vernieuwde airlesspuit. Hierdoor kunnen wij 
nevelarm spuiten, zowel met latex als met lakverf. 
Er is nauwelijks nog sprake van verfnevel. 

Daarnaast ontstaat er een mooier en strakker eindresultaat dan bij het traditionele 
‘rollen’ van wanden, plafonds en andere houtachtige ondergronden. 
En tot slot kan hierdoor het project ook sneller worden afgerond.

Ook andere werkzaamheden, zoals het plaatsen van glas of het behangen van uw won-
ing, kunnen wij voor u verzorgen.  Wij zullen u op de hoogte houden van onze werkzaam-
heden en de met u gemaakte afspraken nakomen. Daarnaast werken we netjes en 
opgeruimd, waardoor u bijna niet in de gaten heeft dat we bij u aan het werk zijn. 

Mocht u gebruik willen maken van onze diensten, neem dan contact met ons op.
Graag komen we bij u langs om te kijken wat we voor u kunnen betekenen en geven we 
altijd een vrijblijvende offerte af.

Mobiele nummer:   06-51006743
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Woord van de voorzitter

Op het moment van dit schrijven is het nieuwe jaar weer begonnen, dat is een 
natuurlijk moment voor bezinning. Een moment om terug te kijken, maar zeker ook 
vooruit. Het afgelopen jaar heeft het nodige opgeleverd en op sommige plekken 
voortgang gebracht, op andere zaken wachten in 2016 uitdagingen.
Het afgelopen jaar zijn er de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Het 
schilderwerk aan de buitenkant van ons clubhuis, snoeiwerk om het park opener maken, het vervangen van 
de gladde vlonder door tegelwerk, het onderhoudsvriendelijker maken van het perkje en tal van overige 
zaken, geven het park al een heel ander aanzien. Een superprestatie! Ondertussen wordt ook hard gewerkt 
aan een meerjarenonderhoudsplanning om de komende jaren goede financiële keuzes te kunnen maken bij 
het inzetten van onze middelen om het park blijvend in een goede staat te houden. 
Onze sportieve activiteiten waren ook weer een succes. De clubkampioenschappen, onze toernooien en 
competities hebben weer het nodige plezier op en naast de baan gebracht aan velen. Deelnemers en 
bezoekers aan onze toernooien zijn enthousiast over ons park en de gezelligheid tijdens onze activiteiten. 
Iets dat ikzelf ook regelmatig hoor tijdens toernooien elders.  Een kanttekening bij de competities is dat 
door de nieuwe indeling de reisafstanden helaas niet zijn verminderd. Dit probleem is eerder aangekaart, 
maar de KNLTB is er tot op heden nog niet in geslaagd hiervoor een adequate oplossing te vinden. 
Ook hangen er weer een aantal mooie nieuwe en vernieuwde sponsordoeken langs de banen. Dat geeft 
een mooie uitstraling aan ons park en is de prestatie van een actieve sponsorcommissie. Ook hebben er 
weer de nodige  jeugdactiviteiten plaats gevonden. Belangrijk, want het binden van jeugd is niet makkelijk.
Joke Bruil heeft de trofee ‘Vrijwilliger van het jaar’ gewonnen en ons juniorenteam dat op zondag 2e 
klasse landelijk speelt, is genomineerd voor jeugdsportploeg van het jaar. Daarbij is Maike Klein Gunnewiek 
genomineerd als sportvrouw van het jaar door haar eredivisiedebuut bij onze buren in Groenlo. 
Dus ook op dat gebied is onze vereniging goed vertegenwoordigd!
Bestaat 2015 voor onze vereniging dan louter uit positieve gebeurtenissen? Het antwoord is nee. Na 
twee jaar een stabiel aantal leden, is ons ledenaantal helaas wat gedaald. Op dat gebied hebben we een 
uitdaging, net zoals de KNLTB die op landelijk niveau ook heeft. Als bestuur hebben we geconstateerd 
dat we niet alle doelen uit het vorige beleidsplan hebben gehaald. We gaan opnieuw kijken welke doelen 
prioriteit hebben met het oog op de toekomst. De KNLTB is momenteel actief bezig met de ontwikkeling 
van een ClubApp, ondersteuning op het gebied van ledenwerving en –behoud. De nieuwe visie en 
activiteiten van de bond ter ondersteuning van de vereniging en onze nieuwe inzichten samen, nemen we 
mee in de bepaling van ons toekomstige ambitieniveau. Dat moet dan in samenwerking met de gevormde 
werkgroep Beleidsplan, leiden tot een nieuw beleidsplan voor 2017-2022. 
Met nieuwe inzichten gaat het ons ongetwijfeld lukken om in 2016 de groei weer in te zetten. Laten we er 
samen een goed jaar van maken op en naast de baan in ons gezellige clubhuis!

Paul Jonker
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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
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Van de redactie

Na een winter waarbij we als tennissers meer last hadden van de regen dan van opdooi, is te merken dat onze ve-
reniging zich opmaakt voor de start van een nieuw buitenseizoen!
De nieuwe pasjes liggen te wachten, over een paar weken is het eerste “grote”evenement, namelijk het 
Voorjaarstoernooi.
Hierna zullen de banen weer snel gevuld worden door de verschillende competitieteams, u leest er alles over in deze 
uitgave.
Traditie was dat de eerste MMM uitkwam vòòr de ALV, dat is dit jaar niet zo. Wel vindt u, net als andere jaren, een 
verslag van de verschillende commissies en het financiële overzicht, ook stellen de nieuwe bestuursleden zich aan u 
voor
Om de  volgende, digitale MMM te vullen kunt u weer een bijdrage leveren door het inzenden van copy via 
mmm@tvmallumsemolen.nl, graag voor onderstaande datum.

Neemt u ook eens een kijkje op de site van onze vereniging: www.tvmallumsemolen.nl
Hier zijn recente mededelingen te vinden, maar ook alle MMM’s volledig in kleur!

Inleveren uiterlijk: 25 september Komt uit op: 8, 9 oktober

                
maart
1, 8, 15, 22
13
13
18

26

Tossavond
Mini-Maxi toernooi
BREN toernooi Ruurlo
Laatste mogelijkheid opgave Mal-
lumse Molen Dubbel Voorjaars 
toernooi
Start Mallumse Molen Voorjaars Dub-
bel Toernooi

Activiteitenkalender

5

april
5, 12, 19, 26
6
5, 12, 19, 26
6, 13, 20
8, 15, 22, 29
9, 16, 23
10, 17, 24

Tossavond
Verenigingsles
Dinsdag Comp. dames dubbel
Woensdagmiddag Comp. junioren
Vrijdag avond Competitie
Zaterdag Comp. junioren en senioren
Zondag Comp. junioren en senioren

mei
3, 10, 17, 24, 31
10, 17, 24
11, 18, 25
11, 18, 25
20, 27
7, 21, 28
8, 22, 29
18

Tossavond
Dinsdag Comp. dames dubbel
Woensdagmiddag Comp. junioren
Zomeravond Competitie
Vrijdag avond Competitie
Zaterdag Comp. junioren en senioren
Zondag Comp. junioren en senioren
Verenigingsles

juni
7, 14, 21, 28
1
2
3
4
1, 8, 15, 22
29

Tossavond
Dinsdag Comp. dames dubbel
Woensdagmiddag Comp. junioren
Zaterdag Comp. junioren en senioren
Zondag Comp. junioren en senioren
Zomeravond Competitie
Verenigingsles



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.

Het verschil zit ’m in de

Adri Leuverink

Hondevoort 6a
7152 BA Eibergen
Tel. 0545 - 473200

Fotografie

J.W. Hagemanstraat 3  7151 AD  Eibergen 
Telefoon 0545 47 41 90  Email: helmink@colorsathome.nl
Twitter: @helminkeibergen  www.helminkwonen.nl/eibergen

Helmink maakt het mooier bij u thuis

VOORDELIGE ROLLUIKEN
KIJK OP
www.rolluikenachterhoek.nl

ONLINE 
MEUBELEN

NU ONLINE SFEERVERLICHTING 

www.helminkwonen.nl/eibergen
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Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 17 maart 2015

Aanwezig volgens presentielijst:   Paul Jonker (voorzitter), Yolanda Gerritse, Paul Hoks,
  Agnes Hermus, Jolanda Menneken, Gerald Boswinkel,
  José Kleinluchtenbeld, Erik Kleinluchtenbeld, Tom
  Kleinluchtenbeld, Lucel Bennink, Annelize v/d Lit, 
  Saskia Kleinluchtenbeld, Miranda Wahl, Dinant Saaltink, Bennie  
  Olthof, Marjon ten Brinke, Maike Klein Gunnewiek, Jan Lenderink, 
  Guus Burbank, Inge Laninga, Leo Meijer, Dennis Bremmer, Charles 
  Knobben, Jaap Spoor, Marian Hoks, Hans Goeman, Toon v/d Sandt 
  en Dinie Ormel

Afwezig met kennisgeving : Stef Kleinluchtenbeld, Riekie te Grotenhuis, Jan en Gerdie Swam, 
  Ienke Spoor, Hannie Schuster, Marion van der Vliet-Roelofs, Jeroen 
  Bennink, Majorie Nijbroek, Martijn Rooks, Linda Wilderink, Annika 
  ter Stege, Lieke Jansen

Notulist                     : Yolanda Gerritse

1. Welkom en opening door de voorzitter
Paul opent de vergadering om 20.05 uur heet de aanwezigen van harte welkom naast de aanwezige bestuursleden. Er zijn 
geen aanvullende agendapunten.

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 18 maart en 17 april 2014
De notulen van beide vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld en zijn akkoord. Naar aan-leiding van agendapunt 
5 van het verslag van 18 maart 2014 vraagt Dinant of al bekend is of de leden die geen vrijwilligerstaken doen, 
kantinediensten gaan draaien. Paul geeft aan dat hier nog geen invulling aan is gegeven, de meningen binnen het bestuur 
zijn verdeeld. Het onderwerp is onder de aandacht van het bestuur. 

3. Mededelingen

Stand van zaken rond de “Bijenkamp”	

Gerald geeft aan dat er collectief overleg plaatsvindt tussen de gemeente, TVMM en de andere verenigingen op de 
Bijenkamp. 

De gemeente wil dat de Bijenkamp opener, zichtbaarder en aantrekkelijker wordt. In Juli 2014 start fase 1, de verwachting 
is dat medio 2016 (fase 2) de infrastructuur gereed is. De gemeente wil ten aanzien van de toegankelijkheid de fietsers en 
automobilisten van elkaar scheiden. 

	

Stand van zaken aantrekkelijkheid park	

De werkgroep bestond uit Gerald Boswinkel, Arie Ravesloot, Bennie Olthof en Jeroen Bennink. De werkgroep heeft 
een voorlopig advies uitgebracht aan het bestuur. Inhoudelijk is het advies nog niet besproken binnen het bestuur. De 
werkgroep heeft zich bezig gehouden met de vraag hoe houden we ons park aantrekkelijk voor bestaande en toekomstige 
leden en specifiek is gekeken naar 4 thema’s: veiligheid, hygiëne, gastvrijheid en toegankelijkheid. Op de enquête zijn 
enkele reacties binnen gekomen met waardevolle input. Echter is het prettig om nog meer input te ont-vangen. Daarom 
krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om tijdens de pauze of na afloop van de ALV alsnog de enquête in te vullen en aan 
Gerald te geven.
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Kantine	

2x per jaar wordt door de vrijwilligers een grote schoonmaak gehouden. Dit is recent weer geweest, waardoor de kantine 
weer spic en span is. Dank daarvoor aan eenieder die zijn/haar steentje hieraan heeft bijgedragen. 

Realisatie punten beleidsplan 2010 - 2015	

De resultaten voor 2014 zijn:

financieel gezond (tennislessen jeugd binnen subsidiebedrag, actieve stijgende kantineomzet, actieve •	
sponsorcommissie);

beter bezette commissies (introductie, activiteiten, vrijwilligerscoördinatie);•	

meer activiteiten (nieuwjaarsreceptie, 18-30, jeugd, verenigingsavond) het hele jaar door; •	

communicatie: 1x per kwartaal ontvangen de leden de digitale nieuwsbrief.•	

                                                 

Beleidsplan 2016 - 2020	

Uitdagingen voor 2015 en verder:
Nieuw beleidsplan•	
aantrekkelijker park, wat bieden we naast tennis •	
Invulling technische commissie•	
Uitbreiding introductiecommissie -> commissie voor introductie, begeleiding en wervingsacties•	
Kantine vaker open, meer vrijwilligers•	

Met de Sportfederatie Berkelland is een gesprek geweest wat zij kunnen betekenen qua onder-steuning bij het beleidsplan. 
Eenzelfde gesprek vindt plaats in mei met de KNLTB. Leden die zitting willen nemen in de werkgroep, kunnen zich melden 
bij Paul of José.

Ten aanzien van de introductiecommissie: deze is er niet alleen voor de introductie van nieuwe leden, maar ook voor de 
werving en behoud van leden. Ook hier is uitbreiding voor nodig. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij José.

4. Rooster van aftreden en samenstelling bestuur
Er wordt een nieuw rooster van aftreden opgesteld in verband met het aftreden van Dennis en Karim. Het nieuwe rooster 
komt terug in de ALV van 2016. Het bestuur bestaat nu uit 7 leden, formeel dient het bestuur uit minimaal 5 leden te 
bestaan. 

5. Jaarverslagen commissies
Er zijn geen vragen over de jaarverslagen van de commissies, die gepubliceerd zijn in de MMM. Aanvulling vanuit de 
sponsorcommissie: er zijn 2 nieuwe baansponsoren, namelijk De Klok en Wormgoor/Regiobank. De firma’s Wansink 
en Kiffen gaan een kleiner doek sponsoren. Voor de sponsorwand zijn nu 5 sponsoren. Verder is voor een team een 
kledingsponsor gevonden.
Aanvulling vanuit de kantinecommissie: vrijwilligers om kantinediensten te draaien zijn van harte welkom en kunnen zich 
melden.
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6. Financieel jaarverslag en balans 2014
Over 2014 is een positief resultaat behaald van € 12.000,--, terwijl € 2.000,-- was begroot. Het  hogere resultaat heeft te 
maken met meevallende onderhouds- en nutskosten, leskosten en kantineopbrengsten. De kantineomzet is de hoogste 
van de afgelopen 5 jaar, maar het kantine-resultaat de laagste van de afgelopen 5 jaar. Waar zit hier het probleem? 
Worden er teveel borrelnoten aangeschaft? Wordt er teveel geconsumeerd en niet afgerekend? Wordt het verbruik van 
koffie/thee/frisdrank tijdens de commissievergaderingen wel geregi-streerd? Bij deze de oproep van het bestuur om te 
registreren wat er wordt verbruikt. Dinie geeft aan dat er veel meer activiteiten plaatsvinden (denk aan voorjaar- en 
najaarcompetitie met veel meer teams), er wordt dan gratis koffie/thee gegeven. Wellicht heeft dit er ook mee te maken? 
Paul H. geeft aan dat hij zal nagaan of dit verbruik anders was in 2014 dan de jaren daarvoor.

7. Verslag kascommissie
Martijn Rooks en Hans Goeman vormden voor 2015 de kascommissie. 
Hans 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 aan het bestuur is om een 2e bestuurslid mee 
te laten kijken bij transacties (2 eyes principe) omdat nu alle verantwoordelijkheid bij de penningmeester ligt. Conclusie: 
de kascommissie is bijzonder tevreden . Ten aanzien van het 2 eyes principe meldt Paul dat de secretaris gaat meekijken 
met de penningmeester.

8. Décharge van het bestuur
De kascommissie verleent voor 2014 décharge aan het bestuur. Controle heeft op 19 februari 2015 plaatsgevonden. 
Martijn zal in de kascommissie blijven voor 2015, José plaatst een vacature voor een 2e persoon.

9. Vaststelling begroting 2015
Paul H. meldt dat van het positieve resultaat € 10.000,-- wordt gereserveerd voor de aantrek-kelijkheid van het park. 
Charles vraagt of er een plan is ten aanzien van groot onderhoud, de technische levensduur van de banen is nu al langer 
dan de economische levensduur. Gewenst is een meerjarenonderhoudsplan met financiële onderbouwing. De begroting 
voor 2015 is akkoord. 

10. Rondvraag
Charles vraagt of er samen met de andere verenigingen op de Bijenkamp activiteiten georgani-seerd worden. Paul geeft 
aan dat er nu geen tijd en ruimte is, omdat bij de verenigingen nu de focus ligt op de aanstaande ontwikkelingen rondom 
de Bijenkamp. Paul geeft aan dat er wel regelmatig overleg plaatsvindt met de voorzitters van de andere verenigingen. 
TVMM heeft haar jaaractiviteiten met hen gedeeld.

11. Sluiting
Paul bedankt de vrijwilligers voor hun inzet de afgelopen periode en laten we er een mooi 2015 van maken. Verder 
bedankt Paul de aanwezigen voor hun inbreng tijdens de ALV en sluit hij de vergade-ring om 21.30 uur.
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Verslag extra Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 
26 augustus 2015

Aanwezig volgens presentielijst :  Paul Jonker (voorzitter), Yolanda Gerritse, Agnes 
     Hermus, Jolanda Menneken, Gerald Boswinkel, José 
     Kleinluchtenbeld, Marian Hoks, Paul Hoks, Erik 
     Kleinluchtenbeld, Bennie  Olthof, Jan Lenderink, Maike   
     Klein Gunnewiek, Rudie Ormel, Dinie Ormel, Gerda 
     Stevens, Martijn Rooks, Ruud  Bentsink,  Jaap Spoor en   
     Leo Meijer 

Afwezig met kennisgeving : Riekie te Grotenhuis, Truus Heutinck, Roel Velthuis,  Marion 
     Vliet-Roelofs, Lucel Bennink, Harrie Zweerink

Notulist              : Yolanda Gerritse
                                          

1. Welkom en opening door de voorzitter
 Paul opent de vergadering om 20.05 uur heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Vaststellen agenda
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vacature penningmeester
 Er vindt geen stemming plaats: er zijn geen kandidaten en niet voldoende leden aanwezig om te kunnen   
 stemmen. Het bestuur heeft wel een aantal leden persoonlijk benaderd, maar deze zijn niet beschikbaar op  
 korte termijn.  Paul Hoks heeft aangeboden de functie ad interim in te vullen, het bestuur zal dit op korte  
 termijn  bespreken.

4. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
 Dinie Ormel geeft een toelichting op haar rol als VCP.  Om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen,  
 heeft Dinie een training gevolgd die door NOC*NSF werd gegeven en aange-boden door Sportfederatie   
 Berkelland. 

 Waarom een VCP? De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, vrijwil-ligerswerk en kin  
 deropvang geweest. Hieruit blijkt dat (seksuele)  intimidatie en ongewenst gedrag een maatschappelijk prob 
 leem is en dat we met elkaar moeten optrekken om dit te voorkomen.
 De VCP is een eerste opvang/aanspreekpunt voor iedereen die lid of vrijwilliger is binnen de vereni-ging en  
 die te maken heeft  met (seksuele) intimidatie of ongewenst gedrag en hier met iemand over wil spreken.  
 Maar ook pesterijen en discriminatie, verbaal of via social media, kunnen aanlei-ding zijn voor een vertrou  
 welijk gesprek. 
 De VCP probeert samen met de klager/klaagster naar een oplossing te zoeken. Daarbij speelt de 
 adviserende functie een grote rol. Doorverwijzen  naar hulpverleners is één  van de mogelijkheden. De VCP  
 rapporteert schriftelijk omtrent anonieme zaken aan een aanspreekpunt binnen het Dagelijks Bestuur.  Het  
 1e aanspreekpunt is Paul Jonker. Indien de klager/klaagster dit liever niet heeft, dan fungeert Yolanda 
 Gerritse als 2e aanspreekpunt. Geheimhouding is hierbij gewaarborgd en in de rapportage worden geen  
 namen vermeld.
 Ook wordt door de VCP, indien noodzakelijk, nazorg verleend. Er worden door de VCP geen handelingen ver 
 richt ter uitvoering van de taken zonder toestemming van de klager/klaagster.
 Een VCP doet tevens aan preventieactiviteiten in samenwerking met het bestuur. De VCP zorgt onder andere  
 dat er omgangsregels worden opgesteld voor de vereniging. Voor alle duidelijkheid: de VCP maakt géén deel  
 uit van het bestuur. 
 Afgesproken wordt dat Jolanda Menneken de ouders van de junioren op de hoogte stelt van de aanwezig  
 heid van de VCP. Verder zal Dinie in iedere MMM een stukje schrijven over de stand van zaken. Op de web 
 site (onder kopje Algemeen/VCP) is een plaats ingericht waar Dinie zich uitgebreider voorstelt en hoe zij te  
 bereiken is.



Ook in 2016 biedt TVMM haar leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de gratis 
verenigingslessen.

De lessen zijn van 20.15 tot 22.00 uur.

Tijdens de pauze wordt er door de vereniging koffie en thee verzorgd.
De lessen worden door onze clubtrainer Jord Klein Gunnewiek gegeven.

Tijdens de lessen wordt er o.a. geoefend op het dubbelspel en worden er tips gegeven. Deze tips 
kun je weer meenemen voor je tennisspel tijdens de diverse toernooien (bijvoorbeeld ons voorjaar-
stoernooi) en de competitie.

De lessen zijn voor alle (nieuwe) seniorleden en jong senioren!

Data 2016:

woensdag 6 april
woensdag 18 mei
woensdag 29 juni

Aanmelden of vragen, neem dan contact op met: 
Karen Gerrits, verenigingsles@tvmallumsemolen.nl.
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5. Onderhoud
 Onder de leden is een inventarisatie geweest hoe men zich de aantrekkelijkheid van het park voor-stelt. Con 
 clusie is dat iedereen eigenlijk best tevreden is met hoe het park nu is. De vlonder voor de ingang van de kan 
 tine wordt in ieder geval zo spoedig mogelijk aangepakt omdat dit regelmatig leidt tot onveilige situaties. Verd 
 er hebben het snoeien en het schilderwerk (binnen/buiten) hoge prioriteit.  Er zal een oproep voor vrijwilligers  
 komen om mee te helpen met deze werkzaamheden om de kosten zo laag mogelijk te houden.  Want hoe  
 minder vrijwilligers er mee helpen, hoe hoger de kosten zullen uitvallen. Het plan is om vóór 1 oktober a.s.  
 een lijst op te hangen in de kantine: op deze lijst komen de werkzaamheden te staan en leden kunnen zich  
 daarop inschrijven.
 Paul Hoks geeft aan dat 3 jaar geleden een belactie is geweest onder de leden om vrijwilligers te werven.  
 Paul Jonker heeft dit overzicht.  Afgesproken wordt dat ook de leden worden benaderd die destijds hebben  
 aangegeven niet structureel ingezet te willen worden voor een vrijwilligerstaak, maar wel bij incidentele 
 taken.
 In de ALV voorjaar 2016 zal aan de leden ter goedkeuring een plan van aanpak worden voorgelegd met 
 betrekking tot het aantrekkelijk houden van het park met het oog op de toekomst.

6. Rondvraag
 Jaap Spoor vraagt wie er zitting hebben in de activiteitencommissie. Paul meldt dat nu Linda Wilderink en 
 Saskia  Kleinluchtenbeld zitting hebben, Tom Kleinluchtenbeld heeft aangegeven ook zitting te willen nemen  
 in deze commissie.
 Afgesproken wordt dat Jaap onder de mannelijke leden polst of er interesse is voor de bokken-avond en geeft  
 dit door aan de activiteitencommissie.

7. Sluiting
 Paul bedankt de aanwezigen voor hun inbreng tijdens de extra ALV en sluit de vergadering om 20.35 uur.
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     Koenders  
         Simmelinkstraat 1 
     7151 AP Eibergen 



Van de penningmeester:

Hallo allemaal,

Hierbij wil ik me graag voorstellen als de nieuwe penningmeester van onze club.

Ik ben Miranda Wahl. Al geruime tijd (15 jaar ofzo?) lid van de tennisvereniging. Omdat 
m’n volleybal carrière aan het einde was, heb ik destijds de overstap gemaakt naar het 
tennissen. Een balsport blijft het leukste dat er is en met meerdere (in teamverband) te 
kunnen spelen heeft mij doen besluiten om te gaan tennissen. Nog steeds is het schijnbaar 
herkenbaar dat ik heb gevolleybald. Als ik heb geserveerd krijg ik die vraag nog wel eens 
gesteld. En voor mezelf merk ik dat ik nog steeds te ongeduldig ben om echt een rally aan 
te kunnen gaan en te snel een punt wil proberen te scoren. Dit is zeer kenmerkend voor 
volleyballers.

In het verleden heb ik de functie penningmeester ook uitgevoerd bij de volleybalvereniging. In m’n werk heb ik op een 
accountantskantoor gewerkt en nog steeds ben ik dagelijks bezig met cijfers.  Dus het is me niet geheel onbekend. 
Ik heb onlangs alle bestanden, mappen, overzichten etc. van Jose Kleinluchtenbeld mogen ontvangen. In de paar 
maanden dat ze de functie heeft overgenomen, heeft ze er veel energie en tijd in gestoken om alles zo goed mogelijk 
te laten verlopen. Daarvoor wil ik haar ontzettend bedanken. Ze heeft me duidelijk en helder de zaken overgedragen. 
Ik hoop dat ik het op deze voet kan voortzetten.

Op 13 februari is de Algemene Ledenvergadering geweest. De cijfers van 2015 zijn besproken en de begroting voor 
2016 is gepresenteerd. Op deze avond is een opmerking gekomen over de rente-ontvangsten. Aangezien de tijd tussen 
de ALV en de uitgifte van MMM erg kort is, zullen we de begroting zoals gepresenteerd publiceren. Uiteraard zullen we 
onderzoeken hoeveel rente opbrengsten we verwachten te ontvangen. Hier zullen we op een later tijdstip terugko-
men.
Ik wens jullie een goed tennisseizoen!!

Met vriendelijke groet,
Miranda Wahl

Met de PIN betalen nu ook in onze kantine mogelijk

Hiermee speelt onze vereniging in op een maatschappelijke 
ontwikkeling waarbij steeds meer mensen alleen nog maar 
betalen met hun pinpas en steeds minder contant geld op zak 
hebben. Voor kantines van tennisverenigingen betekent het 
bovendien de overstap naar een veiliger en efficiënter 
afrekenproces.

Vlot betalen is prettig voor elke sportvereniging en kantine. 
Pinnen met je betaalpas of mobiele telefoon is snel, 
makkelijk en veilig. 
Hoog tijd om van pinnen een echte sport te maken!                                                           
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BALANS PER ULTIMO aangepast
Begroting Realisatie Begroting Begroting Realisatie

VERSIE:10-02-2016 2016 2015 2015 2015 2014

Vaste activa
Materiele vaste activa
  Gebouw 194.029      196.196      196.196      196.196      198.363      
  Inventaris gebouw 599            1.566         1.100         1.100         2.000         
  Tennispark 88.096       102.014      102.014      92.014       105.932      
  Overige inventaris

282.724€    299.776€    299.310€    289.310€    306.295€    

Vlottende activa
Vorderingen 4.000         4.840         4.350         4.350         4.208										
Voorraden 1.700         1.700         1.700         1.700         1.700										
Liquide middelen 205.627      193.924      184.000      194.000      179.113						

211.327€   	 200.464€   	 190.050€   	 200.050€   	 185.021€   	

Totaal 494.051€    500.240€    489.360€    489.360€    491.316€    

Eigen vermogen
Reserves vereniging 488.697      486.713      483.713      483.713      471.891      
Resultaat boekjaar 2.365         11.984       2.865         2.865         11.822       

491.062€    498.697€    486.578€    486.578€    483.713€    

Voorzieningen
Groot onderhoud gebouw -€              -€              -€              3.000€       

Kortlopende schulden
Overige verplichtingen kort 2.989€       1.543€       2.782€       2.782€       4.603€       

2.989€       1.543€       2.782€       2.782€       4.603€       

Totaal 494.051€    500.240€    489.360€    489.360€    491.316€    

WINST-EN-VERLIESREKENING

Netto-omzet 85.191       87.364       87.350       87.350       93.539       
Kostprijs van de omzet 11.000       10.646       11.000       11.000       12.559       
Brutomarge 74.191€      76.717€      76.350€      76.350€      80.980€      

Huisvestingskosten 26.600       24.219       29.900       29.900       16.586       
Verenigingskosten 24.200       29.299       33.200       33.200       32.295       
Algemene kosten 3.975         4.230         3.400         3.400         3.293         
Afschrijvingen 17.051       6.985         6.985         6.985         16.985       
Som der kosten 71.826€      64.734€      73.485€      73.485€      69.159€      

Bedrijfsresultaat 2.365€       11.984€      2.865€       2.865€       11.822€      

Actief

Passief
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BALANS PER ULTIMO aangepast
Begroting Realisatie Begroting Begroting Realisatie

VERSIE:10-02-2016 2016 2015 2015 2015 2014

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

Netto-omzet
Contributies 33.500       35.742       34.500       34.500       35.300       
Kantine opbrengsten 24.500       23.349       24.500       24.500       25.870       
Lesgelden 12.000       14.835       19.000       19.000       19.107       
Sponsoring / advertenties 6.606         5.769         2.000         2.000         5.131         
Subsidies 1.500         1.472         1.500         1.500         1.608         
Competitiebijdragen 850            843            500            500            954            
Rente 5.235         4.125         4.350         4.350         4.208         
Diversen 1.000         1.229         1.000         1.000         1.362         

85.191€      87.364€      87.350€      87.350€      93.539€      
Kostprijs van de omzet
Kantine uitgaven 11.000€      10.646€      11.000€      11.000€      12.559€      

VERVOLG TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

Huisvestingskosten
Gas, water en electra 7.000         7.927         7.000         7.000         5.340         
Verzekeringen 2.600         2.566         2.900         2.900         2.760         
Onderhoud groen -                -                 -----  ----- 12              
Onderhoud tennispark 11.500       4.592         14.500       14.500       3.701         
Onderhoud gebouw 1.500         5.022         1.500         1.500         1.005         
Overige huisvestingskosten 4.000         4.113         4.000         4.000         3.768         

26.600€      24.219€      29.900€      29.900€      16.586€      

Verenigingskosten
Kosten tennislessen 13.000       17.295       22.000       22.000       21.595       
KNLTB 7.000         6.895         7.500         7.500         7.048         
Kosten JC/TC/KC 4.000         4.900         3.500         3.500         3.476         
Cursuskosten 200            210            200            200            175            

24.200€      29.299€      33.200€      33.200€      32.295€      

Algemene kosten
MMM / drukwerk 1.000         1.014         1.000         1.000         960            
Administratie- en portokosten 500            370            1.000         1.000         898            
Telefoonkosten 450            408            450            450            458            
Representatiekosten 175            175            100            100            27              
Overige algemene kosten 1.500         1.952         500            500            583            
Bankkosten 350            311            350            350            367            
Onvoorziene uitgaven

3.975€       4.230€       3.400€       3.400€       3.293€       

Afschrijvingen
Afschrijving gebouw 2.167         2.167         2.167         2.167         2.167         
Afschrijving inventaris gebouw 966            900            900            900            900            
Afschrijving tennispark 13.918       3.918         3.918         3.918         13.918       
Afschrijving inventaris overig -                -                -                -                -                

17.051€      6.985€       6.985€       6.985€       16.985€      

MMM nr. 1 2016                                                            
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Verslag van de Onderhoudscommissie

Op deze plek maken we als onderhoudscommissie graag gebruik van de gelegenheid verslag te doen van onze 
activiteiten. 
Ons speerpunt in 2015 was het ondersteunen van een aantrekkelijke  accommodatie door te streven naar:
1. meer zichtbaarheid en veiligheid van entree en clubgebouw (naast reguliere onderhoud);
2. verbetering terras;
3. continuïteit in onderhoud.

ad 1
• snoeiwerkzaamheden
• voorbereiding verlichting entree
• afstemming gemeente over renovatie Bijenkamp (o.a. snoeiwerk, bestrating logo)
• verplaatsen Wifi (centrale plek achter bar/mogelijkheid pinnen)

ad 2
• houten vlonder vervangen door klinkers en schoonloopmat  (veiliger, schoner)
• onderhoudsarm terras (groen) door aanpassen perk
• schilderwerk
• aanschaf terrasverwarming

ad 3
• accommodatieboek digitaliseren en verder actualiseren;
• meerjarenonderhoudsplan waarbij het raamwerk nu gereed is en deels gevuld;
• onderzoek vervanging wedstrijdverlichting door LED (subsidiemogelijkheid 30% ministerie);
• afstemming met gemeente en overige verenigingen over plan van aanpak renovatie Bijenkamp          
            (betrokken bij ontwerp en beoordeling aanbesteding);
• deelnemer aan (twee-)maandelijks bestuurdersoverleg verenigingen sportpark Bijenkamp.

Acties 2016
            We zetten de lijn van het afgelopen jaar door waarbij we ons naast de 
            instandhouding richten op het:
• afronden van schilderwerk buiten en binnen (hiervoor kunnen we nog
            goede krachten  gebruiken);
• toepassen van (duurzame) LED-verlichting binnen (kantine) en buiten
           (entree; in later stadium mogelijk wedstrijdverlichting);
• plaatsen van zuil bij entree (welkomstbord) t.b.v. zichtbaarheid 
           (met mogelijkheid sponsoring);
• aanbrengen van windafscherming terras door glazen wand t.b.v. lounge
            hoek;
• aanvullen van onderhoudsplan en accommodatieboek;
• begeleiden van renovatie Bijenkamp vanuit vereniging 
           (opdrachtgever Gemeente Berkelland, uitvoerder firma Dusseldorp met
            start werk 19/2 en oplevering 01/08);
• plan van aanpak n.a.v. de baanscan door KNLTB (ondergrond, materialen, e.d.).

Tot slot
Zonder de gedreven vaste kern vrijwilligers die wekelijks klaarstaan voor het onderhoud zou het niet lukken om de ac-
commodatie in een goede staat te houden. Met de leden die zich in 2015 hebben aangemeld in verband met de (nuttige 
en gezellige) onderhoudsdagen zijn we dan ook bijzonder blij. 

2016 belooft dus net zo’n actief jaar te worden als 2015. 
Hopelijk kan e onderhoudscommissie weer op jullie versterking rekenen!

Bennie Olthof
Gerald Boswinkel
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Jaarverslag Kantinecommissie

Om te beginnen hebben we de wisseling gehad van Dinie/Theo voor Annelize en 
mij. 
Verder hebben we het afgelopen jaar een paar nieuwe aanschaffingen gehad zo-
als een koelkast, heather, kerstdecoraties, waxinelichtjes en het pinapparaat,. 
Ceciel is halverwege het jaar gestart met het maandelijks schoonmaken van de 
keuken, wat een 
vooruitgang!! 
We hebben de grote schoonmaak op 28 november gehad, is ook soepel verlopen. 
En daarnaast wordt er door diverse vrijwilligers tussentijds ook nog af en toe flink 
gepoetst om alles netjes te houden.
 
De diensten zijn altijd weer prima ingedeeld. Maar we kunnen altijd nog nieuwe vrijwilligers gebruiken 
natuurlijk! 
 
Voor 2016:
Binnenkort zal het nieuwe pinapparaat in gebruik worden genomen. Denk dat het goed is dat hier ook veel 
gebruik van wordt gemaakt zodat we met minder geld over straat hoeven. Er zijn mensen die dit vervelend 
vinden namelijk.
Daarnaast zullen Jaap, Jos en Janneke binnenkort de cursus sociale hygiëne gaan volgen. Daarmee vol-
doen we aan de norm, dat we minimaal twee leidinggevenden hebben die VSH hebben. Daarnaast krijgen 
alle kantinecommissieleden, door een externe partij, een instructie verantwoord alcoholgebruik zodat we 
aan de nieuwste eisen voldoen. 
 
Ook starten we in het voorjaar met het inzetten van jeugdleden binnen de kantinecommissie. Dit zie ik 
positief in.
 
Tot zover mijn verslagje.
Groetjes
Lucel



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.



VERSLAG JEUGDCOMMISSIE TV MALLUMSE MOLEN

19 januari 2016

Aanwezig:
- Jolanda Menneken (voorzitter)
- Frank Verdaasdonk
- Eddy Kleinluchtenbeld
- Elsbeth te Veldhuis
- Gabor de Gruil
- Rutger Poort

Afwezig:
- Maike Klein Gunnewiek

1. Opening
Jolanda opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor Rutger Poort, die vandaag meekijkt en sfeer wil proeven bij de 
Jeugdcommissie.
We leggen aan Rutger uit wat de taken zijn van de Jeugdcommissie.

2. Terugkoppeling vanuit het AB
- Verzoek van de VCL’s om bittergarnituur te serveren is akkoord bevonden. Voor de jeugd ook van toepassing. We kiezen ervoor om een 
zakje chips uit te delen bij de jeugdcompetitie.
De overige punten staan op de agenda.

3. Nieuw voorzitter
Tot nu heeft zich niemand kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter van de Jeugdcommissie. Dit baart ons zorgen. Jolanda heeft hier ook over 
nagedacht, maar kiest er wel voor om de Jeugdcommissie te verlaten, al voelt dat niet helemaal fijn.
We besluiten nog een oproep te doen via onze Facebook-pagina. Jolanda levert een tekst aan bij Tom Kleinluchtenbeld.

4. Pilot extra vrijblijvende training door Tom Kleinluchtenbeld
Tom heeft een voorstel gemaakt voor een extra vrijblijvende training voor de jeugdleden. Hij wil graag starten met de oudste jeugdgroepen. Een soort 
conditietraining in combinatie met krachttraining. De jeugdleden kunnen hier vrijwillig aan meedoen en betalen hier een vast bedrag voor per keer.
Jolanda overlegt met Jord wat hij hiervan vindt.

5. Leegloop jeugd
We hebben de afgelopen weken vrij veel afmeldingen gehad van jeugdleden. We bespreken een aantal suggesties/ideeën:
- Opzet laddercompetitie
- Extra training Tom
- Een les met senioren bij de oudste jeugdgroepen
- Informeren naar reden van afmelden
- Ouders laten meetrainen (om betrokkenheid te vergroten)
- Hoe vergroten toename nieuwe instroom
- Warme overdracht van oudste jeugd richting senioren (bijvoorbeeld deelname aan verenigingsles)
- Reaal straattennis. Jolanda vraagt informatie op bij Yolanda Gerritse.
- Een kraam/ruimte op de Oranjemarkt op Koningsdag.

6. Doe-dagen Het Assink (21 en 22 april)
Jolanda geeft door dat TV Mallumse Molen eventueel 22 april de middag een workshop kan verzorgen tijdens de Doe-dagen van Het Assink. Eddy wil 
de workshop verzorgen, Elsbeth en/of Jolanda verzorgen het randgebeuren.

7. Idee vanuit het AB: laatste training jeugd de ouders laten meetrainen
Dit agendapunt is besproken bij agendapunt 5. We kiezen ervoor dit al eerder te organiseren, om ook de betrokkenheid van de ouders te vergro-
ten.

8. Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 13 februari
De ALV vindt dit jaar op 13 februari plaats. Aansluitend aan de ALV staat een casino-avond gepland.
Jolanda en Frank gaan (Frank alleen de ALV).

9. Hoe krijgen we de schwung weer in de Jeugdcommissie?
Dit was de rode draad door deze vergadering.
We spreken af na te denken over vernieuwende activiteiten.

10. Rondvraag
Mini-/maxitoernooi: Eddy en Gabor pakken de organisatie van dit toernooi op.
Eddy: Eddy zoekt contact met Maike over de regionale competitie. Varsseveld zou willen aansluiten.
Gabor: Waarom was er geen Worldtour in het najaar? We hebben hier niet een antwoord op. Wel meldt Frank dat er 5 aanmeldingen zijn voor de 
Worldtour.
Elsbeth: De website is niet up to date. Elsbeth en Rutger kijken de teksten na voor wat betreft het gedeelte van de jeugd. Jolanda stuurt eventuele 
teksten door aan Elsbeth.
Rutger: Rutger geeft zijn gegevens door, we nemen dan ook maar aan dat het hem goed is bevallen  
Jaarverslag: Jaarverslag is akkoord.

Jolanda, 2 februari 2016
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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.



Hallo allen,

Mag ik mij even voorstellen: Mijn naam is Saskia Kleinluchtenbeld, de nieuwe secretaris van TV Mallumse Molen. 
Ik bedank de Algemene Leden Vergadering dat zij erin toegestemd hebben dat ik deze 
functie mag vervullen.
Ik ben getrouwd met Eddy en samen hebben we een dochter (Danse) en een zoon 
(Mart).
Mijn werkgever is de Grolsche Bierbrouwerij, hier ben ik werkzaam  als administratief 
medewerker op de afdeling Quality & Innovation. Niet echt een secretariaats functie maar 
ik zit wel op een plek waar je overal komt en van vele markten thuis moet zijn. Daarnaast 
ben ik auditor wat inhoudt dat je op de diverse afdelingen komt en daar de juiste vragen 
moet stellen, proberen de pijnplekken te vinden om zo tot een verbetertraject te komen. 
Hiervan wordt een rapportage gemaakt en richting management gestuurd. Met de bedoe-
ling dat zij daar hun voordeel mee doen en de pijnplekken oplossen. Dat is met name de 
bedoeling: Denken in oplossingen en niet in problemen. Een gegeven wat ook in het ve-
renigingsleven vaak aan de orde komt. Hoe ga je om met de hobbels die op je weg komen. 
Ik probeer altijd te denken in oplossingen, positief blijven en op deze manier tot een juist besluit te komen.
In het verleden ben ik lid geweest van de Ondernemings Raad van Grolsch. Ik was daar 2e secretaris en daarnaast 
notulist en secretaris van de diverse kleine commissies. Hier heb ik veel  van opgestoken en hoop deze ervaring nu te 
kunnen gebruiken voor de club.
Ongeveer 24 jaar geleden ben ik begonnen met tennissen. Bijna de hele familie tenniste, daar wou ik over mee kunnen 
praten. Dus…. Intussen snap ik het spelletje redelijk. Nu het meepraten nog. Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond te 
treden maar de meesten die mij kennen weten wel dat ik graag mijn ideeën enz. ventileer. 
Nu de kinderen wat ouder  zijn en het gaan en staan wat makkelijker is geworden ben ik mij langzaam wat meer gaan 
verdiepen in de club. Ik ben wat vaker te vinden op de baan en daar rond omheen. Zo hoor je nog eens wat en dat 
prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Ongeveer 2 jaar geleden heb ik mij aangemeld voor de Activiteiten Commissie. Deze 
was nieuw en het heeft eventjes geduurd voordat we onze weg vonden. Er hebben wat wisselingen van de wacht plaats 
gevonden maar inmiddels hebben we een clubje van 5 waarin een redelijke afspiegeling van de club zit. We hebben al 
de diverse activiteiten ondersteund en hopen dat er nog velen zullen volgen. Tijdens de vergaderingen hoor je veel, ook 
wat betreft de achtergrond informatie. Dat was voor mij de reden om de volgende stap te nemen. Ik mag graag het 
verhaal van 2 kanten horen. Een simpel “nee” is niet goed genoeg. Toen de functie van secretaris vacant kwam heb ik 
mij door Yolanda laten informeren en besloten om de stap te wagen. Zij heeft mij een zeer volledig archief nagelaten 
waar ik mee verder kan. Hartelijk bedankt hiervoor.  
We hebben als vereniging een aantal boeiende uitdagingen en mogelijkheden in het vooruitzicht. Zoals bijvoorbeeld; 
de aantrekkelijkheid van het park, ledenbehoud en werving, het beleidsplan. Om  maar een paar onderwerpen te noe-
men. Ik hoop dat iedereen hierover meedenkt en die ideeën deelt met het bestuur. Dan blijf ik in ieder geval aan het 
schrijven.  

Met vriendelijke groet,
Saskia Kleinluchtenbeld

Van de Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Bij deze een kleine update van mijn werk als VCP.
In juli heb ik mijn takenpakket toegelicht in een vergadering van het algemeen 
bestuur. Verder heb ik mij nogmaals voorgesteld in de ALV van augustus 2015 en mijn 
werkzaamheden toegelicht. Mede door de doelstellingen van de VCP zal er een nieuw 
beleidsplan geschreven moeten worden waarin deze doelstellingen verwerkt zullen zijn. 
Een commissie gaat hiermee de komende periode aan de slag. 
Natuurlijk ben ik als VCP te allen tijde beschikbaar om een gesprek aan te gaan 
telefonisch via 0545-472071 of 06-15347095 en per email vcp@tvmallumsemolen.nl. 
Nadere informatie kunt u ook vinden op onze website onder Hoofdmenu Algemeen en 
dan VCP.
Tot slot wens  ik allen  een fijn tennisseizoen waarin een ieder zich prettig, vrij en veilig 
voelt.

Groet Dinie Ormel

MMM nr. 1 2016                                                                            
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Deelnemende teams voorjaarscompetitie

Dinsdag

Dames 1 1e klasse   Dames 2 2e klasse      Dames 3 3e klasse    Dames 4 3e klasse
Dinie Ormel©    Karin Vermeulen ©      Ienke Spoor ©         Joke Bruil ©
Annie Schepers    Nynke  Gorter       Riet Burgers   Fien Willemsen
Hannie Teerink    Marijke Kuipers      Annie te Grotenhuis      Ineke Wilderink
Jolanda Stabel    Truus  Heutinck      Gerdie Swam ®  Ceciel Hummelink
Ria  Verheijen    Nanny Morrenhof      Geertje ter Boo ®  Janneke Willigenburg
     Marion van der Vliet             Edith Heuvink
                                           

Vrijdag

Dames 1  2e klasse 17+ Gemengd  3e klasse  17+ 
Saskia Kleinluchtenbeld © Lucel Bennink©     
Paulien Konniger  Annelize van de Lit   
Miranda Wahl   Majorie Nijbroek   
Ans Leuverink   Bennie Olthof     
Jolanda Stabel   Dinant Saaltink        
Karin Snijder       
Wendy Floor ®
Cindy Posthuma  ® 

Heren   2e klasse   Heren 1   3e klasse  
Erik Kleinluchtenbeld ©  Jaap Spoor ©
Rob Berentsen   Niels Wansink
Eddy Kleinluchtenbeld  Djarno Wantia
Jeroen Weijermars  Frank Wilderink
Toon van de Sandt  Erik Vrieze
Charles Knobben  Roy Timmermans  
Tijmen Lensink   Martijn Rooks ®
Jan-Willem Floors
Marco Swienink
               
           

Zaterdag
        
Heren 1 4e klasse 17+ Gemengd 1 4e klasse 17 +  
Paul Jonker ©   Ingrid Lamaker  ©   
Pascal Schenk   Eveline Weerman     
Angelo Heming   Henk Weerman 
Ruud Bentsink   Wendy Emaus     
Micha Gesing   Gerard Onstein   
Stefan Menkhorst  Harold Boevink     

Zondag Landelijk

Gemengd 4e klasse 17 + Gemengd junioren 2e klasse   
Maike Klein Gunnenwiek  ©  Wouter Tiellemans ©
Tom Kleinluchtenbeld  Anathalie Kuster
Milou Suzan Koeslag  Lotte van Ramshorst
Linda Wilderink   Teun Scholten
Bregt Martens      Melle van Ramshorst                                           

MMM nr. 1 2016
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DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2016

	  SPEELDAGEN
WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DINSDAG  5 apr 12 apr 19 apr 26 apr 10 mei 17 mei 24 mei
WOENSDAG  6 apr 13 apr 22 apr 11 mei 18 mei 25 mei 1 juni

VRIJDAG 8 apr 15 apr 22 apr 29 apr 20 mei 27 mei 3 juni
ZATERDAG 9 apr 16 apr 23 apr  7 mei 21 mei 28 mei 4 juni
ZONDAG 10 apr 17 apr 24 apr  8 mei 22 mei 29 mei 5 juni

   

Feestdagen in 2016:

Koningsdag: 27 april
Hemelvaart:  5   mei                                                                                       
Pinksteren : 15 en 16 mei 

Competitie Nieuwe Stijl

Met ruim 200.000 tennissers is de Nederlandse tenniscompetitie een van de grootste ter wereld. Spelen in teamverband 
zorgt voor een extra dimensie aan de sport en - niet onbelangrijk - geeft de sport ook op sociaal gebied een impuls. De 
KNLTB heeft een zeer divers competitieaanbod dat bestaat uit meer dan 300 vormen.

Veel tennissers vinden wel een competitiesoort die bij hen past. De KNLTB wil het succes van de competitie graag uit-
breiden en ervoor zorgen dat het overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. In 2015 
startte de KNLTB het project Competitie Nieuwe Stijl (CNS). Doel is een verdubbeling van het aantal competitiespelers 
in 2025. Hierbij zal het huidige aanbod in tact blijven en worden aangevuld met nieuwe vormen. 

Waarom Competitie Nieuwe Stijl?

Uit onderzoek blijkt dat mensen die competitie spelen langer lid zijn van de tennisvereniging. Competitie spelen zorgt 
naast deze sterkere binding met de club ook voor een hoop gezelligheid.

Wedstrijden spelen in teamverband is erg populair onder de huidige competitiespelers. Deze tennissers willen we graag 
behouden. Daarnaast spelen zo’n 400.000 mensen geen competitie. Op welke manier kan de KNLTB deze mensen 
verleiden om mee te doen? Wat zijn hun wensen? Voldoet het competitieaanbod nog wel aan de eisen van de huidige 
tijd?

Om dit verder te onderzoeken en van de competitie een nog groter succes te maken, is het project Competitie Nieuwe 
Stijl opgezet. De KNLTB voert dit project uit in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Hypercube.  

Wat zijn de belangrijkste inzichten tot nu toe?

Hypercube deed in opdracht van de KNLTB een analyse op basis van een enquête onder alle doelgroepen en data uit 
MijnKNLTB/ServIT. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:
•Het aanpassen van het competitieaanbod kan leiden tot verhoogde deelname aan de competitie.
•Het huidige competitieaanbod slaagt er niet in om de recreatieve speler te laten beginnen.
•Een competitieaanbod ontbreekt voor jong volwassenen (16-27 jaar).
•Spreiding van zowel de speelsterkte als de leeftijd heeft een negatief effect op de competitiedeelname. 
•Een competitiespeler staat relatief kort op de baan in verhouding tot de tijd dat hij/zij van huis is. 
•Goede spelers hechten meer waarde aan uniformiteit van speelondergrond dan recreatieve spelers.
•Tennissers, die momenteel competitie spelen, voelen niets voor nieuwe wedstrijdvarianten zoals beslissend punt sys-
teem, korte sets, wedstrijdtiebreak en spelen op tijd.
•Gezelligheid en sociale contacten zijn voor recreatieve spelers de belangrijkste redenen om aan de competitie deel te 
nemen.

MMM nr. 1 2016                                                                           
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Art Cool

Showroom: Mors 11, Eibergen
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’Eindelijk een airco die gezien mag worden’

Natuurlijk binnenklimaat in combinatie 
met een creatief en uniek design

Grotestraat 80
7151 BD  EIBERGEN
Tel. : 0545 476158
Fax : 0545 476158



20

MMM nr. 1 2016                                                                            

 
 

Roel Velthuis
Dank je wel Ivo.
Ik had dit niet verwacht, maar ala, ik zal proberen er iets van te maken.
Ben geboren en getogen in Nijverdal aan de Lange Jan.
Na mijn huwelijk met Dinie, een Diepenheimse, ben ik in Diepenheim komen wonen.
Hier woon ik nog steeds en met heel veel plezier.
In 1998 is Dinie, na een lang ziekbed, overleden.
In 1999 heb ik Truus Heutinck leren kennen.
Vanaf 2007 wonen we samen in Diepenheim.
Door haar ben ik gaan tennissen. Dit doe ik met heel veel plezier.
Hiervoor was ik een verwoed badmintonner.
Af en toe, als er niet getennist kan worden, speel ik nog een potje badminton bij mijn oude club.
Tennissen doen we nu samen op maandag en donderdag morgen in Eibergen met een groep
enthousiaste mensen.
Daarnaast tennis ik ook op de dinsdag avond met een vast groepje in Diepenheim.
Bovendien speel ik wintercompetitie in Goor/Markelo, op vrijdagmiddag in de hal.
Dit hoop ik nog jaren vol te kunnen houden.
Naast dit tennissen, doe ik samen met Ivo graag de klusjes, die voorhanden zijn.
Ik serveer de pen naar: Jan Schipper.
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WEDSTRIJDLEIDER: MARIAN HOKS                                                                  
Inlichtingen via:  0545-477363 I dubbeltoernooi@tvmallumsemolen.nl

Eibergen, daar moet je gespeeld hebben!

Inschrijven?           
via: www.toernooi.nl

Er wordt gespeeld op                      
6 kunstgras banen met verlichting

Sportpark“de Bijenkamp”

TV Mallumse MolenVoorjaars Dubbel Toernooi2016

inschrijven tot18 maart

zaterdag 26 maart t/m zondag 3 april 2016
 zondag 27 maart, 1ste Paasdag wordt er niet gespeeld

toernooinr.:

1600057

Inschrijfgeld€ 8per onderdeel

Inschrijfgeld€ 8per onderdeel

gesponsord door:

Rubrieken: HD I DD I GD  
Categorie:  4, 5, 6 en         
                   7 en 8 17+     

in poules, daarna   
in afvalschema       

Bondsgedelegeerde: Mw. H. Moezelaar

MMM nr. 1 2016



Joke Bruil - Vrijwilliger van het jaar 2015

Op 21 november 2015 is Joke met ruime meerderheid van de stemmen gekozen 
tot vrijwilliger van het jaar.

Reeds jarenlang verzorgt Joke de ledenadministratie. Het aan- en afmelden 
van leden, wijzigingen in persoonsgegevens worden door haar bijgehouden. 
Werkzaamheden die achter de schermen gebeuren, maar erg belangrijk zijn 
voor de vereniging.

Joke kon helaas wegens een griep niet op de clubavond aanwezig zijn. Dinant 
heeft de beker voor haar in ontvangst genomen en later aan Joke overhan-
digd.

Joke: namens het bestuur en alle leden bedankt voor je enorme inzet voor TV 
Mallumse Molen.
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Eibergen, daar moet je gespeeld hebben! 
Met 187 spelers verdeeld over 99 koppels was het Najaarstoernooi 2015 weer goed bezet. Van deze 187 spelers waren 
51 spelers lid van onze vereniging! Met één koppel uit Assen blijkt dat de belangstelling voor ons toernooi zelfs tot ver 
buiten de regiogrenzen gaat!
De cijfers laten zien dat ons toernooi qua deelnemersaantal ongeveer gelijk blijft aan voorgaande jaren.
Helaas konden 2 van de 15 onderdelen niet doorgaan, voor DD5 en GD8 hadden zich te weinig koppels opogegeven.
Om alle wedstrijden gepland te krijgen en ruimte te houden voor slecht weer, zijn we met de eerste wedstrijden op de 
vòòrzondag begonnen, zo konden alle wedstrijden zonder veel problemen gepland worden. 
Na het spelen van 134 wedstrijden, 279 sets en 2507 games waren de winnaars bekend. 
Van onze vereniging was er een 1e prijs voor: Linda Wilderink (DD4 en GD5), Tom Kleinlichtenbeld (GD4), Paul Jonker 
(GD5) en Roy Timmerman met Erik Vrieze (HD7).
Een 2de prijs werd behaald door: Hanny Schuster (DD7), Bennie Olthof (GD7), Dinant Saaltink (HD6) en Pascal Schenk 
met Lucel Bennink (GD6)

Wij als organisatie kunnen terugkijken op een heel geslaagd evenement met zeker ook in het finale weekend fantas-
tisch weer, mooie wedstrijden, ook in de speelsterkte 4, enthousiaste kantinevrijwilligers en niet in de laatste plaats  de 
geweldige catering van onze sponsor “de Klok”, waarvoor onze hartelijke dank.

Nog een paar weken dan gaat het Voorjaarstoernooi weer van start, de inschrijving is in volle gang. 16 spelers van onze 
vereniging hebben zich al aangemeld! Ook sponsor “de Klok” heeft zijn naam weer aan ons toernooi verbonden. 
Wil jij ook erbij zijn? Meld je dan snel aan via www.toernooi.nl.
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Toernooikalender senioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Inschrijfadres

13
26-03-2016
03-04-2016

Mallumse Molen
Sportpark De Bijenkamp 
Rietmolenseweg 5 
EIBERGEN

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

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

23 06-06-2016 
12-06-2016

T.V. Rekken
Sportterrein Rekken 
Zuid Rekkenseweg 2 
REKKEN

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

Mevr. W.C.B. Emaus
Prins Bernhardstraat 3
7151 DE EIBERGEN
0545 84 22 62
wendy_emaus@hotmail.com 
www.toernooi.nl

24 13-06-2016
19-06-2016

L.T.C. De IJsselweide
Industrieweg 6
GENDRINGEN

IJsselweide Open
HE, DE, HD, DD, GD
3, 4, 5, 6, 7 en
5, 6, 7 35+

Mevr. I.A.J.M. Meuleman
Orion 36
7071 TE Ulft
0031 315 68 65 61
i.meuleman@planet.nl

26 
27-06-2016
03-07-2016

T.V. Ruurlo 
De Meene 
Loolaan 94 
RUURLO

Ruurlo Open 2016 17+ 
ACTUEEL RATING TOERNOOI
HE, DE 2 en 2 17+
HE, DE A, B, C, D, E, F
HD, DD GD 3, 4, 5, 6 en
3, 7 en 8 17+

Dhr. J. Koster
Garvelinkkampweg 30
7261 CJ Ruurlo
bj.koster@icloud.com

26 

 
27-06-2016
03-07-2016

Lochemse T.C. 
Molenbelt 2 
LOCHEM 
 

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

M. de Bie
Albert Hahnweg 233
7242 MP LOCHEM
06-21546256
mdebie@bizzib.nl

27
04-07-2016
10-07-2016

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

Porskamp Open tennistoernooi 
Lichtenvoorde 2016 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      

28 11-07-2016 
17-07-2016

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

Harreveld Open toernooi 17+
HD, DD, GD
5, 6, 7 

S.B. Knufing 
Looweg 20 
7135 JE HARREVELD
06-11155454 
sjoerdknufing@hotmail.com

29 18-07-2016
24-07-2016

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

Lulof Open toernooi
HE, DE, HD, DD GD                                                                                           
4, 5, 6 en
7 16+ 

M. Textor 
De Rentmeester 11 
7271 ZB BORCULO 
06-51621760 
m.textor@hetnet.nl

33 15-08-2016
21-08-2016

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 22-08-2016
28-08-2016

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

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

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

35 29-08-2016 
04-09-2016

T.V. Ruurlo
De Meene 
Loolaan 94 
RUURLO

35+ dubbel toernooi 2016
HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

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

MMM nr. 1 2016
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35 29-08-2016 
04-09-2016

W.T.C.
Park Jaspers 
Groenloseweg 92 
WINTERSWIJK

WTC Open 2016
HE, DE, HD, DD, GD
2, 3, 4, 5, 6 en
7 en 8 17+

J.M. Lieverink
Roenhorststraat 32
7103 WL WINTERSWIJK
0543-519295
wtcopen@gmail.com
www.toernooi.nl

37 12-09-2016
18-09-2016

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

IdeeMedia Open 2016
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

40 04-10-2016 
09-10-2016

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

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

Velthuis, E. te 
Het Hoge 6 B 
7251 XW VORDEN 
eteveldhuis@gmail.com
www.toernooi.nl

44 31-10-2016
06-11-2016

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

Mallumse Molen Najaars 
Dubbel Toernooi
HD, DD, GD
4, 5, 6 en
7 en 8 20+ en 50+

Marian Hoks,
Mallumse Molenweg 17
7152 AT EIBERGEN
dubbeltoernooi@
tvmallumsemolen.nl
www.toernooi.nl

Verklaring van gebruikte afkortingen in dit overzicht:
E = enkel, 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 2003 of later.
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Toernooikalender junioren

Week Datum Organiserende ver. Soort toernooi Wedstrijdleiding

12
13

16-03-2016
29-03-2016

TC Delden 
De Mors 2 
DELDEN

Delden Open Jeugd
JE, ME, JD, MD, GD
Groen 10 t/m 12 en
JE, ME, HD, DD
11 t/m 14 en 11 t/m 17

Olde Scholtenhuis, L. 
Van Loenshof 4 
7511 HG ENSCHEDE 
leon_o_scholtenhuis@hotmail.com
www.toernooi.nl

23 
 

10-06-2016
12-06-2016

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, 11 t/m 17

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

24  16-06-2016 
 19-06-2016

T.C. ‘t Laerveld
Holterweg 66a
LAREN GLD

Laerveld Open Jeugdtoernooi
1 Groen 10 t/m 12 (JE, GD), 
2 Groen 10 t/m 12 (JE, GD)
Groen 10 t/m 12 (E, D)
JE, ME, JD, MD 
11 t/m 14, 11 t/m 17

R. ter Welle
Westermark 82
7245 DD LAREN GLD
0573-459049
rtwlaren@hotmail.com

																																																									

Beide toernooikalenders zijn gebaseerd op de voorlopige Toernooikalender Gelderland, helaas is de 
toernooikalender van Overijssel nog niet beschikbaar
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PENTERMAN B.V.
Bouwbedrijf

voor al uw bouwwensen!

Olden Eibergsedijk 4    Tel. 0545 - 47 30 70       
7151 NB  EIBERGEN     Fax 0545 - 4732 23
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Na een natte periode gaat 
het weer de goede kant op!
Langzaam wordt het weer 
wat warmer, nog meer re-
den dus om lekker te gaan 

tennissen!

Om niet te vergeten:

20 en 22 april
Vriendjes en vriendinnetjes

middag

Niet vergeten: 
het Mini - Maxi toernooi

Zondag 13 maart  van 11.00 tot 16.00 uur wordt er voor alle junioren weer het bekende 
mini - maxi toernooi georganiseerd!

Zowel junioren als senioren kunnen zich hiervoor als koppel opgeven, deelnemers hoeven geen 
lid van onze vereniging te zijn! Ook al tennist jouw buurman/ buurvrouw/ vader/moeder/ opa/
oma/grote neef/nicht nog niet maar lijkt het je leuk om samen met hem/haar mee te doen? 

Geef je dan samen op bij 
Gabor de Gruil (gaborenkarin@gmail.com) of bij Eddy Kleinluchtenbeld (edsas97@kpnmail.nl)

Gemengd junioren 2e klasse
Wouter Tiellemans ©
Anathalie Kuster
Lotte van Ramshorst
Teun Scholten
Melle van Ramshorst   
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In de Landelijke Competitie op Zondag spelen:

Kom hen gerust eens aanmoedigen bij hun 
thuiswedstrijden



LAAGTE 5   7151 BS EIBERGEN   0545-472707

Telefoon: 477475

Voor elke feestelijke
aangelegenheid uit én

 thuis!Voor elke feestelijke
aangelegenheid uit én

 thuis!



SINTERKLAASACTIVITEIT JEUGD

Wat was het weer een gezellige avond op 27 november … de Sinterklaas-activiteit van de Jeugd-
commissie voor onze jeugdleden.
Een mengeling van de jeugdleden: jongens en meisjes, jong en oud.
We hadden gevraagd aan iedereen, die zich aangemeld had, of ze 10 hapjes wilden meenemen, 
zodat de hapjes samen een lekker buffet vormden.
Dat hebben we geweten: de meest mooie creaties werden meegenomen. 
Alleen al een lust voor het oog.
Het eindresultaat was een vol buffet met lekkere hapjes.
De aanwezig leden van de Jeugdcommissie vroegen zich aan het begin van de avond nog af of dit 
allemaal wel op kwam. Nou, we zaten er goed naast. Wat hebben ze gesmuld. Iedereen ging met 
lege bordjes en/of schaaltjes weer naar huis.
Na het eten hebben we de kinderen in groepjes verdeeld, jong en oud door elkaar. Mooi om te zien 
hoe ze samenwerken.
De vader van Zoa had voor prachtige spelen gezorgd. Van een knikkerbaan, tot blik gooien en 
broekhoepel-vangen.
De competitie onderling barstte los. Er werd gestreden alsof het leven ervan af hing. Maar het enige 
dat te winnen was, was eeuwige roem.
Ook was er tijd om gewoon met elkaar te kletsen of het voetbalspel te spelen.
We kijken terug op een heel gezellige en geslaagde avond.

De Jeugdcommissie.
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De aandacht van de doelgroep vasthouden

Maarse zorgt met bevlogen vakmensen voor druk- en printwerk van 

hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd op de beste machines. Daarbij 

voel je de persoonlijke, betrokken en laagdrempelige benadering met 

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

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