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Jaarverslag  Bestuur 2016 

2016 is voor het Bestuur een jaar geweest dat in het teken heeft gestaan van de 

afronding van de renovatie van de nieuwe banen, voorbereidingen voor de renovatie van 

de keuken en bar, de privatisering van de vereniging, het opstellen van een nieuw 

beleidsplan en uiteraard het normale reilen en zeilen in de vereniging. Het bestuur 

bestond uit zes personen.  

 

Naast het bestuur is een groot aantal mensen als vrijwilliger bij de club betrokken. 

Daardoor konden in 2016 alle bekende activiteiten opgepakt worden. Een grote groep 

vrijwilligers heeft hard meegewerkt aan de renovatie-activiteiten, heeft diverse 

activiteiten georganiseerd en de vereniging draaiende gehouden. De ene vrijwilliger wat 

meer zichtbaar, de ander wat meer op de achtergrond.  

 

Het bestuur is in 2016 bijna iedere maand een of meerdere keren in vergadering bij 

elkaar geweest om een veelheid van onderwerpen te bespreken. De meeste onderwerpen 

komen in de jaarverslagen van de diverse commissies aan de orde. Diverse overleggen 

hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de privatisering van de vereniging. Het 

bestuur heeft een nieuwe beleidsplan opgesteld waarin de ambitie en richting voor de 

jaren 2017 t/m 2021 is vastgelegd. Als eerste uitvloeisel daarvan heeft de 

jeugdcommissie samen met het bestuur concrete plannen uitgewerkt voor de jongere 

jeugd. Plannen voor de oudere jeugd worden in 2017 opgepakt. 

 

Hieronder nog een aantal specifieke punten vanuit het bestuur:  

 In 2016 heeft het Bestuur actief de samenwerking gezocht met leden en de 

KNLTB op belangrijke zaken als “Besturen met een Visie”, “Vrijwilligerswerving” 
en “Behoud en werving van leden”. 

 2016 was het vierde jaar voor onze Clubtrainer Marc IJzerman. Hij heeft zijn 

enthousiasme voor het tennisspel goed op jeugd en senioren over kunnen 

brengen. Ook in 2017 zal Marc IJzerman TennisVisie de lessen op onze vereniging 
verzorgen.  

 Het Bestuur participeert actief in het Deventer Besturen Overleg, het 

overlegorgaan van alle Deventer tennisbesturen. Daarin worden toernooien op 

elkaar afgestemd, intensieve afstemming rondom de Deventer Tennis 

Kampioenschappen gedaan en ideeën tot verdere verbetering van de clubs 

besproken. Dat heeft ook dit jaar geleid tot ondertekening van een convenant ter 

bevordering van de tennissport in het algemeen en het jeugdtennis in de 

gemeente Deventer in het bijzonder. Ook in 2017 zullen we weer participeren.  

 De vrijwilligersdag was dit jaar weer een enorm groot succes. Tijdens deze dag 

worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inspanningen met een gezellige middag 

en een hapje en een drankje. Het zou mooi zijn als de komende vrijwilligersdag  
alle vrijwilligers aanwezig zijn, we willen graag iedereen bedanken!  

 Sponsoring is, naast de contributies en de kantinewinst, een belangrijke 

geldstroom nodig om de vereniging draaiende te houden. In 2016 is een groot 

aantal sponsoren bereid geweest zich voor meerdere jaren aan de club te binden. 

Onze grote dank aan de sponsoren en de inzet van de sponsorcommissie 

daarvoor.  

 In een 2016 hebben de clubkampioenschappen voor de senioren en de jeugd 

tegelijkertijd plaatsgevonden. Een groot succes. 

Het bestuur bedankt alle leden voor hun bijdrage aan onze club! 

Maurice Laarhoven, voorzitter   Marian Martens, secretaris
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Verslag Activiteitencommissie 2016 
Wij als activiteiten commissie hebben dit jaar de Toss avonden gedraaid,  t/m september 

waren deze wisselend goed bezet. We hebben geen Ladies Event gedaan daar we 

merkten dat mensen het aan het eind van een schooljaar al heel druk hebben. Daarbij 

moet je zoiets ook niet elk jaar doen denken wij. 

 
Anne en ik hebben aangegeven dat we het stokje willen overdragen aan 2 nieuwe 

enthousiaste leden om de Toss avonden van ons over te nemen en weer nieuwe input te 

geven. We denken wel dat dit heel belangrijk is dat dit weer goed opgepakt en doorgezet 

wordt met name ook voor nieuwe leden.  Kunnen jullie ons hierbij helpen om hier 2 

enthousiaste mensen voor te vinden? (We willen evt. nog wel back up zijn maar als er 

een keer niemand kan is dat ook niet erg). Wel handig als er dan een app gemaakt wordt 

voor de trouwe Toss gangers.  

 

De spirit en animo om na september door te tennissen is er denken we nog niet echt, dit 

zal ook komen door het weer, men heeft misschien ook even een pauze nodig en omdat 

we het nog niet gewend zijn. Najaar/winter tennis zal misschien aantrekkelijk gemaakt 

moeten worden en meer gepromoot moeten worden. Een winter toernooitje in gezellige 

winterse sferen is misschien een idee?  

 

Anne en ik willen ons voorlopig wel beschikbaar blijven stellen voor activiteiten. Zo willen 

we in het nieuwe jaar een Nieuwjaars activiteit organiseren om met alle leden te toosten 

op het nieuwe jaar.  Met glühwein, erwtensoep/stamppot een gezellig winterse 

aankleding en misschien een potje tennis als het weer het toelaat. Een datum moet 

hiervoor nog geprikt worden. Het budget wat over is van 2016 willen we hier graag voor 

gebruiken zodat we wat meer kunnen uitpakken:) 

 

Sanne van Toor en Anne ten Zijthof stoppen per 31-12-2016 

Verslag Battum Besloten Singletoernooi  2016 
Dit jaar is voor de derde keer het Battum Besloten Singletoernooi gehouden. Het toernooi 

vond plaats van maandag 10 oktober tot en met zaterdag 15 oktober. In totaal waren er 

49 deelnemers; 21 dames en 28 heren. De verdeling tussen leden van verschillende 

verenigingen was TCB  39, TC Salland 9 en TC Colmschate 1. Het aantal deelnemers was 

ondanks de toenemende belangstelling voor de najaarscompetitie hoger dan vorig jaar. 

Dit jaar werd er op tijd gespeeld (max 1 uur en FTO-telling). Hier zijn veel positieve 

reacties opgenomen.  

 

Doel van het toernooi was ; sportiviteit, gezelligheid en laagdrempelig. Dit doel is 

wederom bereikt. 

De commissie heeft het accent gelegd op sfeervolle aankleding terras en kantine en 

daarnaast voldoende (warme) hapjes. Op zaterdag hebben circa 60 personen genoten 

van een warme (gratis) maaltijd. Op zaterdagavond was er tevens live muziek. 

 

De reacties van deelnemers en publiek waren erg positief. Per avond waren er 4 

speelrondes en naar schatting 35 personen op en rond de baan. Op zaterdag was het 

drukker. De hele week waren naast de commissie ook overige leden die niet 

meespeelden actief betrokken in de vorm van ‘hapjesdienst en wedstrijdleiding’. Zo werd 

het echt een toernooi ‘voor en met elkaar’.  

 

Aandachtspunt blijft de bardiensten; een aantal bardiensten kwamen niet 

opdagen/bleken vervallen te zijn.  
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De huidige commissie is bereid volgend jaar weer het BBS-toernooi te organiseren.  

 

Samenvattend kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi met mooie wedstrijden, 

prachtig tennisweer en bovenal een goede sfeer.   

 

Gert van Keulen, Frank Ebenau, Dyanne Ganzevles, Bertus Nikkels , Paul Hafkamp en 
Leonie Bekendam . 

Clubkampioenschappen 2016 
Clubkampioenschappen 2016 van 5 t/m 18 september 
Deelnemers 

 deelname was  minder dan in 2015 mede doordat er bij de  60 + maar 2 

deelnemers waren, we gaan tijdig de ouderen informeren, ook omdat het dit jaar 

in juli 2017 plaatsvindt 

 helaas waren er dit keer wederom geen dames die mee wilde doen in de dames 

singel dit blijft een lastig punt 

 gemengd dubbel B blijft altijd de grootste poule, dit jaar hebben we er voor 

gekozen om weer de 1e en de 2e door te laten gaan, groot schema en daardoor 

zondag halve finales  

 combineren met de jeugd deelnemers was een groot succes 

Plannen 

 wederom via toernooi.nl, dit is goed bevallen, makkelijk ook omdat ook de jeugd 

werkt met dit systeem en dus meerdere mensen het programma beheersen 

 besloten om volgend jaar eerder met de feestavond te beginnen en dus door te 

plannen tijdens de feestavond 

 verhinderingen blijft een probleem,  mede kwam dat dit jaar door de 

najaarscompetitie, we hebben ons flexibel opgesteld iets te flexibel,  volgend jaar 

minder verhinderingen en anders opgeven voor 1 onderdeel. Uitzondering blijft de 

mensen die op zaterdag werken of een eigen zaak hebben, kun je niet in het 

finale weekend, dan opgeven in de poule fase zodat anderen mensen verder 

kunnen. 

 Mark trainer regelen om 2 weken geen les te geven zodat we alle banen kunnen 

gebruiken 

Feestavond 

 aankleding en eten super,  de tent niet nodig achteraf, helaas waren er veel 

andere feesten 

 gaan in 2017  eerder beginnen en een soort lounge middag/avond van maken 

 leuke artiest of gitarist zou in 2017 mooi zijn  + DJ ernaast is prima 

 inschrijving via incasso en dus geen gezeur met cash 

Financiën 

 inkomsten waren inschrijfgeld en sponsorgeld waar we elk jaar gebruik van 

maken, wederom geld overgehouden mede door de gratis prijzen en bonnen 

 wens zou zijn om in 2017 ook omdat we het samen doen met de jeugd extra 

budget voor onvoorziene zaken en leuke extra dingen 

Finaledag 
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 super alleen op zondag finales spelen zowel voor de jeugd als senioren, zaterdag 

moesten wel sommige mensen meerder keren spelen ook omdat de vrijdagavond 

wegviel, afsluiting met shoarma houden we erin! 

Afscheid  

 helaas  gaat Lidy ons verlaten, daarvoor in de plaats komen Arjan en Manuela, de 

rest gaat nog een jaar door 

Verbeterpunten hebben we meegenomen en zijn ook even afhankelijk of het in 2017 in 

Juli of in September gaat plaatsvinden 

 

    

 Martijn Vlaar, Wim Buitendijk , Frank Ebenau, Lidy Kuiper, Lies Scholten  en Coby 
Spijkerman 

Competitie Senioren 2016 
Evaluatie van voor- en najaar competitie 

In het voorjaar van 2016 hebben twintig teams van TC Bathmen in de regionale 

competitie gespeeld, op de nieuwe banen die net op tijd werden opgeleverd. Mooie 

banen, maar zachte banen. We hebben ons er door heen geslagen. We speelden zowel 

op donderdag, vrijdag, zaterdag als op zondag. In de verschillende klassen werd er 

gestreden voor het kampioenschap soms voor het lijfsbehoud. Met een geweldig 

resultaat. Zes maal kon het kampioenschap gevierd worden; drie teams op de 

vrijdagavond en drie op de zaterdag. De competitie werd afgesloten met een gezellige 

avond, waar de kampioenen werden gehuldigd.   

Voor de najaarscompetitie was er dit jaar wederom veel animo, hierdoor was het gezellig 

druk op de vrijdagavond van medio september tot eind oktober. Er moesten wel veel 

data worden gewijzigd, in verband met de geplande toernooien op de banen. In totaal 

hadden zich negen teams ingeschreven, waarvan er vijf op de vrijdagavond speelden en 

drie op de zaterdag en één jeugdteam op de zondag. Er waren twee teams die het lukten 

om kampioen te worden. En ook het jeugdteam werd kampioen. Deze teams werden 

verblijd met een fles bubbels. 

Het was een mooi seizoen. 

 

 VCL:  Anneke van Dijk en Ellen van Rij 

TC Bathmen Open Poule tournooi 17+ 2016 

Datum: 13-6-2016 t/m 19-6-2016 

Voor de promotie hebben wij veel clubs in de regio benaderd of zij reclame willen maken 

voor ons toernooi via hun website. Hierop kwam weinig respons. De meeste clubs hebben 

niets op hun website gezet. De Orgcom publiceerde pas iets een dag voor de sluiting van 

de inschrijf termijn. 

Het toernooi heeft uiteindelijk 114 deelnemers van 17 verschillende verenigingen. Dit is 

uiteindelijk ongeveer het zelfde aantal deelnemers als de voorgaande jaren. 

De inschrijving voor de enkel valt in alle categorieën tegen. Alleen HE 8 ging door. 

Het toernooi is vooral goed bezet in de dubbels en dan vooral in de lagere categorieën.  

 

Het toernooi is uiteindelijk goed verlopen. De weervoorspelling waren zeer slecht. 

Uiteindelijk zijn er maar een paar wedstrijden uitgeregend en opnieuw ingepland.  

  

Na het aankondigen van Luuk Hafkamp dat hij dit jaar niet beschikbaar is voor de 

commissie en het vertrek van Maurice Laarhoven en Merel Durand uit de Commissie is de 
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commissie dit jaar onderbezet.  We hebben uiteindelijk Lotte Leushuis vlak voor het 

toernooi als nieuwe aanwinst kunnen toevoegen aan de commissie. 

Voor 2017 kunnen wij weer beschikken over Luuk Hafkamp en hebben wij nu twee 

nieuwe commissie leden weten te vinden: Jaap van de Velden en Richard van Baal 

Bram Wegstapel, Nanda Leushuis en Lotte Leushuis 

Jaarverslag 2016 Jeugdcommissie 
Jeugdcommissie 

Dit jaar bestond de jeugdcommissie uit Dorien Klein Lebbink, Merel Durand, Vincent 

Ruiter, Nicole Kamstra en Leonie Bekendam. 

Jeugdleden 

In het loop van het jaar hebben zich 24 nieuwe jeugdleden aangemeld, echter hebben 

zich er ook 17 afgemeld. Op dit moment hebben wij  83 jeugdleden.  

Training 

Dit jaar is er gestart met 20 lessen. Men kon kiezen uit privé-training of voor groepen 

van 2, 4 of 5-8 personen. In totaal hebben er 75 jeugdleden getraind. De trainingen zijn 

uitgevoerd op basis van de Tenniskids methode. 

In het najaar kon er doorgetraind worden voor een periode van maximaal 8 lessen.  In 

totaal hebben  64 jeugdleden getraind in het najaar. 

Worldtour 

Dit jaar is er competitie gespeeld op alle niveaus van Tenniskids. 

In de categorie rood (zondag) hadden we 1 competitieteam zowel in het voorjaar als in 

het najaar. Gemiddeld speelden er  5  kinderen per competitiedag. Bij thuiswedstrijden 

was er veel animo voor deelname, bij de uitwedstrijden was dit minder. 

In de categorie oranje (zondag) hadden we 1 competitieteam zowel in het voorjaar als in 

het najaar. Gemiddeld speelden er  8 kinderen per competitiedag. 

In de categorie groen (woensdag) hadden we 3  competitieteams in het voorjaar. Totaal 

speelden 16 kinderen competitie. In het najaar was er geen deelname in groen. 

Jeugdcompetitie  

In het najaar heeft 1 jongensteam 11-14 competitie gespeeld op zondag. Totaal 5 

kinderen. 

Open Jeugdtoernooi 

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni speelde de oudere jeugd het Bathmen Open 

Jeugdtoernooi. Hieraan hebben 32 kinderen deelgenomen die vanuit 11 

tennisverenigingen uit de regio vertegenwoordigd waren. Helaas hebben we op zondag, 

in overleg met de bondsgedelegeerde, de finales moeten afgelasten in verband met 

slechte weersomstandigheden. Desondanks kunnen we terugkijken op een succesvol en 

sportief verlopen toernooi met mooie en spannende tenniswedstrijden. Wij hopen hier 

volgend jaar een passend vervolg op te kunnen geven. 

Het Kidsevent vond plaats op woensdag 22 juni jl.  Hieraan hebben 28 enthousiaste 

kinderen meegedaan (rood en oranje). 

Clubkampioenschappen 

Dit jaar werd de clubkampioenschappen voor het eerst samen met volwassenen 

gehouden. Dit is positief ontvangen door jeugd en senioren. 

Rood en oranje speelden op woensdag 14 september en sloten gezamenlijk af met een 

hapjesbuffet en bingo. 

Groen  speelde verspreid over 2 weken. Zij hadden een BBQ op vrijdagavond. 

Geel geen deelname , idem oudere jeugd. 

Aangezien er geen deelname was in de categorie geel en oudere jeugd zijn er geen 

winnaars dit jaar in singels. 

 

Junior-/Seniortoernooi en toss 

1 april  Ouder/kind Openings-toss Voor alle jeugdleden en hun ouders 

22 april  Vriendjes/vriendinnetjes-toss ,Jeugdleden basisschool  
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30 oktober Ouder/kind Halloween-toss, Jeugdleden basisschool 

18 november Pannenkoeken-toss, Jeugdleden basisschool 

 

Schooltennis 

6 en 13 juni Rythmeen 

7 en 14 juni Dorpsschool  

9 juni Looschool 

De schooltennis in combinatie met proeflessen heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. 

Algemeen 

Het was een geslaagd seizoen. We hebben lang kunnen doortennissen door het mooie 

weer. Fijn om te merken dat TCB een grote groep enthousiaste kinderen heeft. De 

jeugdcommissie is er in geslaagd om meer kinderen enthousiast te krijgen voor de 

competities en tossen.  

 

Dorien Klein Lebbink, Merel Durand, Vincent Ruiter, Nicole Kamstra en Leonie Bekendam. 

Jaarverslag 2016 Kantinecommissie 
Binnen de KC is er dit jaar niets gebeurt, we zijn verder gegaan met de producten van 

vorig jaar en is de meeste aandacht gaan zitten in de diverse verbouwingen die zijn 

afgerond of nog gaan komen. We nemen afscheid van Eline en zijn voor volgend jaar op 

zoek naar nieuwe leden voor de cie. 

 
Angele Bolink-Schoppert, Jessica Albers-van Veen, Nienke Zijlstra, Marije Nobe, Eline en 
Willem Wittenberg  

Jaarverslag 2016 Park beheercommissie 
De baancommissie: 

 

De banen zijn gerenoveerd en zijn eind maart opgeleverd.  

De renovatie hield in het kort in: 

- Oude gravel is verwijderd 

- Zandfundering is aangepast 

- Lavafundering voor een deel aangevuld met nieuwe lava 

- Oude sproeiers vervangen voor nieuwe sproeiers 

- Nieuwe gravel aangebracht 

 

Wij hebben het gravel direct na de oplevering verschillende malen gewalst om meer 

stabiliteit te krijgen. Verder is er het hele jaar het onderhoud uitgevoerd.  
In de loop van het seizoen kwamen wij erachter, dat op de plaatsen waar de banen veel 

werden bespeeld de doorlatendheid minder werd en de onderlinge hechting van de gravel 

niet voldoende is. 

Wij zijn hier nog mee in onderhandeling met de aannemer. 

Verder zijn de banen door het onderhoud op de maandagmorgen weer het hele seizoen 

tot de bijna Kerstdagen weer bespeelbaar geweest. Door verschillende vorstperiodes is 

het niet gelukt om de banen open te houden.  

Alle netten zijn begin januari verwijderd.  
 
 

Jan Donkers, Jaap van Dijk, Han Ferwerda, André Journée, Louis Kersemaekers, Jan Pijfers, 
Peter Scharrenberg, Jan Veenstra, Siem Vlaar, Ad Jansen en John Vijge. 
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Jaarverslag renovatie Park 

Naast de banen zijn ook de volgende onderdelen gerenoveerd of aangepast. 

 

- Er is een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd bij de ingang van het tennispark 

- Aan de achterkant en zijkant van het clubhuis is een nieuwe ruimte gemaakt voor 

de opslag voor de drank en voor de opslag voor de materialen van het 

baanonderhoud en voor de groenvoorziening 

- Nieuwe mini kidsbaan aangelegd met een betonwand 

- Op het grasveld zijn de oude boomstronk en zwerfstenen verwijderd en ingezaaid 

- Er zijn nieuwe lichtkappen geplaatst op baan 2-5 met 20 % meer licht opbrengst. 

- Nieuwe netpalen en netten aangebracht 

- Nieuwe scoreborden aangebracht  

- Het hekwerk is gerenoveerd d.m.v. nieuw gaas en de bestaande palen zijn op 

nieuwe gericht 

- Er zijn nieuwe banken geplaatst  

- Scheidsrechtersstoelen zijn niet teruggeplaatst, werden eerder gebruik voor de 

scoreborden maar deze werden op de netpalen geplaatst. Er zijn 2 nieuwe 

scheidsrechterstoel aangeschaft en staan achter het Clubhuis voor gebruik indien 

gewenst tijdens een toernooi of clubkampioenschappen 

 

Erfpachtovereenkomst 

In de overeenkomst met de gemeente Deventer over de overdracht van het tennispark is 

opgenomen dat “de ondergrond in gebruik gegeven wordt door middel van een 

erfpachtovereenkomst”. Op dit moment is het traject om tot een erfpachtovereenkomst 

te komen nog niet afgerond.   

Het traject heeft vertraging opgelopen o.a. door ziekte en personele wisselingen bij de 

gemeente Deventer. Daarnaast waren er twijfels over de grenzen van het tennispark, 

zoals vastgelegd in de bij de overeenkomst behorende tekeningen. Er heeft onderzoek 

plaatsgevonden door Het Kadaster om de erfgrens tussen het tennispark en het perceel 

van John Bielderman vast te stellen. Gebleken is dat het magazijn voor een deel op het 

perceel van Bielderman is gebouwd. Met hem zijn afspraken gemaakt over het gebruik 

van deze strook grond.  

Hierna zal weer contact opgenomen worden met de gemeente om het traject verder af te 

ronden. 

 

Marcel Durand 
 

De Groencommissie: 

Het park is verder weer netjes onderhouden door de groencommissie.  

Door de privatisering kwamen er verschillende werkzaamheden bij o.a. grasmaaien 

tijdens het groeiseizoen en hagenknippen 

 

Erna Aaftink, Gerda van Keulen, Wil Groenouwe, Tineke ter Meulen en Derk ter Meulen 
 

Klussenploeg: 

Tijdens het seizoen zijn er weer de nodige klussen uitgevoerd om alles een goede 

conditie te houden o.a. lampen vervangen, onderhoud blussers/haspel/noodverlichting. 

Batterijen voor de AID zijn vervangen. 

 

De bovenste traptreden naar het clubgebouw zijn vervangen voor nieuwe hardhouten 

treden en er is een nieuwe brievenbus opgehangen. 

 

Jan Donkers en Johan Vijge 
 

Parkbeheer TC Bathmen 2016 : Antoon van Vilsteren 
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Verslag commissie Ledenwerving en behoud 

Afgelopen jaar is de commissie Ledenwerving en behoud in het leven geroepen. Hiermee 

is een eerste stap gedaan om een van de speerpunten van beleid vorm te geven.  

Doel van de commissie is het ontwikkelen van beleid voor ledenwerving en ledenbehoud, 

en zorgen dat het beleid structureel wordt verankerd binnen TC Bathmen. Belangrijke 

speerpunten zijn opvang en integratie van nieuwe leden, maar zeker ook het behoud van 

huidige leden. Dat betekent dat onderzocht gaat worden of het huidige aanbod aan 

activiteiten nog steeds voldoet aan de behoefte van onze leden; en dat activiteiten 

kunnen worden aangepast of uitgebreid, in overleg met bestaande commissies. 

 

De commissie is regelmatig bijeen geweest en hebben de stappenplannen welke door de 

KNLTB voor dit doel zijn ontwikkeld, uitgewerkt naar de situatie voor TCB. Tegelijkertijd 

is er ook begonnen met de monitoring van de nieuwe leden, met o.a. verschillende 

contactmomenten, de monitoring van de afmeldingen, het in kaart brengen van de 

verschillende doelgroepen en het bedenken van activiteiten gericht op specifieke 

doelgroepen. 

Het komende jaar zal een en ander verder vorm gegeven worden door concrete 

voorstellen t.a.v. ledenwerving en behoud, uit te werken en in samenwerking met de 

andere commissies of onderdelen deze vorm te geven. 

  

Frank ten Zijthof, Erna Aaftink, Sander Luntungan, Ingrid van den Broek 
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Bijlage bij agendapunt 3: Notulen ALV TC Bathmen 15 februari 2016 
 

1 Opening 

Francesco opent om 20.09 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom 

op deze 66e Algemene Ledenvergadering.  

Voor de pauze zal alles over 2015 behandeld worden en na de pauze komt 2016 aan bod. 

 

2 Mededelingen/Ingekomen stukken 

Agendapunt Wie Opmerking 

Geen   

3 Notulen Algemene Ledenvergadering TC Bathmen 16 februari 2015 

Geen op- en/of aanmerkingen. Dus bij deze zijn de notulen aangenomen. 

4 Financiën 2015 

Kascommissie 

Frank Thelosen en Frans van den Broek hebben op 12 februari jl. de 

administratie gecontroleerd en de balans en exploitatiebegroting onder de loep 

genomen samen met Hans Kloosterboer van V’Alans en Antoinette.  

Een punt van aandacht is de kassa. Nu wij werken met een elektronisch 

kassasysteem kunnen verschillende overzichten gemaakt worden. Het overzicht 

over het afgelopen jaar laat een tekort zien van ongeveer € 900. Daar kunnen 

verschillende oorzaken voor zijn, er is geen duidelijk aanwijsbare reden te 

vinden. Om het geheel beter te monitoren zijn er nieuwe afspraken gemaakt 

met de kassabeheerders, de kantinecie en zal er een nieuwe procedure worden 

bekendgemaakt voor de bardiensten. 

 

Vraag Frank Thelosen: Waarom de bijdrage aan de trainer zo fors is gestegen ? 

De werkelijke bijdrage bedraagt € 1950.00 + € 480,00 voor schooltennis. 

Het jaar daarvoor was het totaal € 1750.00  

 

De financiële situatie van de vereniging is gezond en het geheel is in goede staat 

aangetroffen. Beide heren hebben hun handtekening voor akkoord gegeven. 

Frank heeft  de bevindingen van de kascommissie voorgelezen en vraagt de 

vergadering het bestuur decharge te verlenen voor 2016, wat geschiedt. 

 

Nieuwe kascommissie : Frans van den Broek en Michel van der Worp.  

                                       Reserve : Francesco Gribling 

 

Exploitatierekening en balans 

Antoinette geeft een toelichting bij het exploitatieoverzicht en de balans. Een 

aantal opvallende zaken worden daar uitgelicht en verder toegelicht.  

De omzet is gestegen dit is o.a. het gevolg van de verhoging van de 

kantineprijzen en de goede inkoop van de kantinecommissie. 
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TCB heeft een paar leuke donaties in ontvangst mogen nemen t.w. € 1500,00 

van KlimBim en € 8600,00 van het coöperatiefonds van de RABO bank. 

Besloten is de donaties conform de voorwaarden van de donateurs te besteden 

aan de minikidsbaan en een tenniswand. 

 

 

Frank Thelosen heeft een vraag 

- Bathmen Open heeft € 100,00 gekregen is dit niet aan de lage kant, kan 

hier niet meer geld in gestoken worden ? 

- Antwoord op de vraag is dat de Open Cie zich bescheiden opstelt. De 

afgelopen jaren  heeft deze commissie altijd kostenneutraal gewerkt. 

Naast het opgenomen bedrag worden ook de sponsorgelden van 

Bronsvoort en W&R Plastics voor dit toernooi beschikbaar gesteld. 

 

Vervolgens worden exploitatieoverzicht en balans onveranderd goedgekeurd. 

5 Terugblik 2015 

Francesco blikt terug op 2015 

Speerpunten,  

- Ledenwerving en behoud  

Veel aandacht aan besteedt. BBS was een geweldig succes. 65 jarig bestaan.  

- Vrijwilligers 

Belangrijk om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten op de vrijwilligersdag 

- Jeugd 

Schooltennis, TennisKids 

- Nieuwe banen 

Reorganisatie is in volle gang 

- Besturen met een Visie 

 

Er is aansluiting gezocht bij andere verenigingen in de omgeving om de eventueel te 

organiseren activiteiten met elkaar af te stemmen. 

Komend seizoen is er geen TopTennis, Marc kon de sponsoring niet rond krijgen.  

 

 

  

6 Aftreding en benoeming bestuurs- en commissieleden TC Bathmen 

Aftredende commissieleden: 

Activiteitencommissie :  Michel van der Worp, Jaap van der Velden 

Competitie senioren : Derek Journeé 

Juniorencommissie: Marloes Veenstra, Harriët Houtman 

Kantinecommissie: Janet Mulder, Diana Jansen 

CieZo : Leonie Bekendam, Henry Smit, Gilian Boissevain 

Kassabeheerder : Gert van  Keulen  

 

Alle aftredende commissieleden worden door Francesco bedankt voor hun inzet 

bij de TC Bathmen. Ze krijgen allen een bos bloemen. De afwezigen zullen deze 

thuisbezorgd krijgen. 

 

Toegetreden tot de volgende commissies zijn  : 

Competitie Senioren : Anneke van Dijk, Ellen van Rij 

Juniorencommissie: Vincent Ruiter, Merel Durand, Nicole Kamstra 

Kassabeheer: Frank Kreuning 

Kantinecommissie : Nienke Zijlstra 
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Aftredende bestuursleden: 

Aftredend en niet herkiesbaar: Francesco Gribling  

Algemeen bestuurslid : Maurice Laarhoven 

 

Benoeming bestuursleden : 

Voorzitter : Maurice Laarhoven 

Algemeen bestuurslid : Erik Wilbrink 

 

Maurice bedankt Francesco voor zijn inzet als Voorzitter van TCB 

7 Begroting 2016   

Antoinette geeft een korte toelichting op de gemaakte begroting. We betalen geen huur 

meer aan de Gemeente, dit i.v.m. de renovatie van het park en de privatisering. Hierdoor 

zullen we de verzekeringen moeten verhogen en de belasting zal ook hoger uitvallen.  

Contributie voor 2016 wordt niet verhoogd.  

Verder is besloten dat we meegaan doen met de Actie Hart van Salland. 

8 Plannen 2016    

Presentatie door Maurice als nieuwe voorzitter van TCB. 

 

- Activiteitenkalender 

Er zullen posters gedrukt worden op A2 formaat en opgehangen worden. Deze 

activiteitenkalender zal ook op de Website geplaatst worden. 

De clubkampioenschappen junioren en senioren zullen in dezelfde weken 

georganiseerd worden (31 aug. t/m 13 sept.) 

Jeugdcommissie heeft een eigen kalender 

 

- Ledenwerving en behoud (beter zou zijn ledenbehoud en werving) 

Jeugd van 15 – 18 jaar is een moeilijke groep om te behouden voor de club 

Grafieken van de KNLTB worden getoond . 

Er moet iets gebeuren : Werkgroep starten ? Ja.  Frank ten Zijthof wil de kar gaan 

trekken. 

  

- Vrijwilligers werving en behoud 

Er zijn veel vacatures. 

Merel gaat een nieuwe belronde organiseren 

 

- Jeugd 

Tenniskids is een belangrijk item. 

Schooltennis 

 

WhoZnext (KNLTB) Is voor de oudere jeugd. Inventariseren wat ze willen, wat ze 

leuk vinden. Stagiair bij Marc IJzerman (Bas Bierhof) gaat dit uitzoeken en verder 

uitwerken. 

 

- Renovatie Park : 

Stuurgroep : Marcel Durand, Antoinette Boissevain, Frank ten Zijthof, Antoon van 

Vilsteren 

Erfpacht : 30 jaar 

 

Er is door Ron een offerte opgevraagd voor de plaatsing van zonnepanelen en er is 



13 
 

ook een subsidie aanvraag verstuurd. Bij 63 zonnepalen met een opbrengst van 

1800 Kw uur per jaar, kunnen we energieneutraal draaien. 

Fietsenstalling zal in eigen  beheer aangelegd worden. 

Plannen voor de aanbouw van het voorraadhok hier moeten nog tekeningen voor 

gemaakt worden en verder uitgewerkt worden. 

Beplanting : Aankleding ? Dit blijft zo, er is nl. flink gesnoeid. Het onderhoud blijft         

bij de Gemeente Deventer. Exacte vaststelling van wat wel en wat niet bij park 

hoort moet nog plaatsvinden samen met gemeente Deventer. 

Planning : 18 maart moeten de banen gereed zijn (ijs en weder dienende) met een 

max, uitloop tot 31 maart. Op dit moment is er 1 week vertraging i.v.m. aanleg 

minikidsbaan (vervoer zware materialen) 

Vraag Anneke : Is het misschien nuttig om een  noodplan op te zetten voor de 

competitie ? 

Antwoord : De afspraak is dat Antea op 18 maart de banen speelklaar oplevert. 

Mocht er strenge vorst komen kan dat later worden, maar dan hebben meer 

verenigingen waarschijnlijk een probleem. We blijven scherp op deze datum en als  

blijkt dat aanvang competitie in gevaar komt, krijgen we dat door van de 

stuurgroep. 

9 Voortgang renovatie     

Presentatie Marcel – Stuurgroep Renovatie Tennispark : 
 
Organisatie is aangepast:  

 Stuurgroep, houdt zich bezig met coördinatie en afstemming 

 

 Projectgroep 1 houdt zich bezig met: 

1. renovatie van de banen  

2. vernieuwing baaninrichting 

3. aanleg  minitennisbaan 

4. verplaatsing fietsenstalling 

5. verbreding toegangspad 

6. verbetering verlichting 

 

In die periode is het aanbestedingstraject gestart en afgerond 

 

 Projectgroep 2 houdt zich bezig met: 

1. uitbreiding berging onderhoudsmateriaal 

2. uitbreiding opslag/voorraad 

3. aanpassing van de keuken 

4. aanpassing bar 

5. zonnepanelen 

 

 Formele aanvraag naar de gemeente voor eind november 

 Behandeling in de raad is 2 x uitgesteld 

 Desondanks toch gestart met renovatie, want besluit gemeenteraad zou een 

hamerstuk zijn. 

 Voorbereidingen voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging gestart en 

definitieve aanvraag in januari ingediend 

 Verwijderen van enkele bomen voor de toekomstige fietsenstalling. 

 Start van de renovatie van de banen 

 Offerte voor de zonnepanelen gevraagd en verkregen en daarmee een 

subsidieverzoek ingediend. 

 

Financiën Projectgroep 1 

Zo zag het eerste financiële plaatje er uit, met een eigen investering van € 74.157 cq  
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 € 81.417 

Door scherpe onderhandelingen, eigen werkzaamheid en de donaties vallen de voorlopige 

investeringen aanzienlijk gunstiger uit. 

 

Financiën Projectgroep 2 

Voorlopige begroting en realisatie.   

 

10 Presentatie nieuwe Website /  KNLTB club App.     

Diederik de Geest geeft een presentatie van de nieuwe Website. Er moet nog wel 

content aangeleverd worden. Petra Kok en Eva Nooteboom gaan de content 

beheren.   

Belangrijk is dat deze ook mobiel goed moet functioneren. Is het mogelijk om een 

smoelenboek van het bestuur en de commissies erop te zetten. 

Rond 1 maart 2016 gaan we live. 

 

Eva Nooteboom vertelt over de KNLTB Club-App. Er wordt een filmpje vertoont 

over de werking van deze Club-App. Zo ben je nog meer betrokken bij de club en 

wordt het afhangen via de Club-App. erg makkelijk. 

Er is besloten  dat wij ons gaan aanmelden voor deze Club-App.  

11 Rondvraag     

Johan Vijge : Of het mogelijk is om de bijlagen bij agenda van de ALV een week 

van tevoren in de kantine te leggen.  

Antwoord : Dat kan maar is niet echt wenselijk i.v.m. financieel overzicht e.d. 

Maar is het misschien een idee om in de uitnodiging voor de ALV te vragen wie er 

een papieren exemplaar wil ontvangen en dat men dat per mail even door geeft 

aan de secretaris. Deze worden dan thuis afgeleverd. 

Bardienst uitbreiding i.v.m. langere openstelling van de banen. Hoe gaan we dit 

aanpakken ? Er is iets geschoven met een aantal diensten en in het late 

najaar/winter gaan we beperkt open. Er zijn genoeg leden om deze diensten op te 

vangen. 

Antoon van Vilsteren: Gaan wij ons aanmelden voor de Club-App. en zo ja 

wanneer? 

Antwoord :  Ja,  Maurice heeft de club aangemeld op 17 februari 2016 en we zijn 

in juli aan de beurt voor de aansluiting.  

 

Merel : Voor de belronde worden nog mensen gezocht die hier aan mee willen 

werken.  

12 Sluiting     

De nieuwe voorzitter bedankt de leden voor de komst en wenst hen allen een leuk 

tennisseizoen toe. Hij sluit de vergadering om 22.30 uur. 
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Bijlage bij agendapunt 4: Exploitatierekening 2016 en Balans per 31 
december 2016 
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Bijlage bij agendapunt 6: Aftreding en benoeming 
 

Aftreding en benoeming commissieleden TC Bathmen 
 
 

Aftredend en niet verkiesbaar zijn  : 

 

Sponsorcommissie :  Michel van de Worp 

Clubkampioenschappen : Lidy Kuiper 

Activiteitencommissie : Anne ten Zijthof en Sanne van Toor 

Kantinecommissie :  Eline Melse 

 

Toegetreden tot de volgende commissies zijn : 

 

Bathmen Open :  Jaap van de Velden, Richard van Baal, Luuk Hafkamp 

Vertrouwenspersonen : Ellen van  Rij, Lidy Kuiper 

Activiteitencommissie: John Relou en  

Clubkampioenschappen:      Manuela Wilbrink en Arjan Bolink 

 

Aftreding en benoeming bestuursleden TC Bathmen 
 

Geen wijzigingen 
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Bijlage bij agendapunt 10: Begroting 2017 
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