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Grote collectie rackets,
voor jong en oud en van
recreatie tot competitie

1-dags bespanservice,
op de allermodernste
bespanmachine.

Vervang uw grip op tijd,
voor meer comfort.

We adviseren u een passend racket tegen een
scherpe prijs. Van veel rackets zijn ook test-
rackets beschikbaar, zodat u nog beter een
keuze kunt maken.

Van de voorzitter 
 

 

Tennisles 

Zoals in het vorige boekje vermeld, is het gelukt 

om in Rienk-Jan een uitstekende opvolger te 

vinden voor Luuk. De lessen verlopen prima. Het 

is echt de moeite waarde om les te nemen, want 

ik ben er zeker van dat iedereen het nodige kan 

leren van onze trainers.  

 

Najaarscompetitie 

Dit najaar zijn er weer tal van teams die 

meedoen aan de KNLTB-najaarscompetitie. In 

deze competitie worden alleen dubbels gespeeld. 

Het flitsende spel is altijd erg leuk om naar te 

kijken. In het boekje is het programma 

opgenomen. Als je tijd en zin hebt, kom dan 

eens kijken. Onze teams kunnen soms ook wel 

een beetje support gebruiken, dus kom ze 

aanmoedigen. Je kan dan zelf zien dat het erg 

leuk is om er aan mee te doen. Misschien krijg je 

dan zin om zelf mee te doen met competitie. De 

KNLTB organiseert voor senioren een 

voorjaarscompetitie van 7 speelronden van 

ongeveer 1 april tot 1 juli en een 

najaarscompetitie van 6 speelronden (tussen half 

september en  eind oktober). 

 

Jeugdcompetitie 

De jeugdcompetitie is dit jaar totaal anders van 

opzet. De KNLTB organiseert onder de naam 

World Tour een jeugdcompetitie voor de Tennis 

Kids. De competitie is elke 1e zondag van de 

maand met uitzondering van december januari 

en februari maar niet altijd op ons park. Voor 

datum en plaats raadpleeg daarom het 

programma in dit boekje. Kom de jeugd 

aanmoedigen en geniet mee. 

 

Giesbeek Open 2013 voor Kika 

Het Open Toernooi is in een uitstekende 

ambiance verlopen met mooi weer, gezellige 

mensen en sportief gedrag. Dit keer stond het 

toernooi in het teken van een goed doel: KIKA. 

KIKA is een bekende organisatie die onderzoek 

promoot naar mogelijkheden kinderen die door 

kanker getroffen worden te genezen. Dat lukt 

mede door KIKA steeds beter. Het open toernooi 

heeft voor KIKA het mooie bedrag opgebracht 

van €575,-. 

 

 

 

 

Winter/laddercompetitie 

Wat is er leuker dan je krachten meten met 

andere clubleden. Natuurlijk kun je dat doen met 

maten waarmee je elke week tennist. 

Spannender is het om eens tegen anderen te 

spelen. Soms denk je: “dat win ik altijd”, maar 

dat kan tegenvallen en soms denk je: “daar kan 

ik nooit van winnen”, en dat kan weer 

meevallen. Het ergste wat kan gebeuren is dat je 

eens verliest, nou ja. Tennis is een 

onvoorspelbare sport en dat is juist het mooie. 

Een beetje bluf hoort daar natuurlijk ook bij, 

maar laat dat ook eens zien. Daarvoor is een 

winter/laddercompetitie zeer geschikt. Geef je op 

via activiteiten@tvdedoes.nl. De  winter-

competitie wordt gespeeld op donderdag en 

vrijdagavonden in een laddersysteem. Het plan 

is om singles en dubbels te spelen. Geef je op 

met eventuele verhinderdata. Dan wordt vooraf 

een planning gemaakt. 

 

Ik wens jullie een gezellig en sportief najaar toe. 

 

Govert Koers 
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HET KLINKT AL 
LEKKERDER
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Van de trainer 
 

Nieuw bij TV De Does! 

Rienk-Jan 

Tennisleraar 

 

Beste tennissers, 

 

Ik ben Rienk-Jan 

Heemskerk en 

vanaf eind juni ben 

ik in Giesbeek 

gekomen om de 

tennislessen te 

verzorgen. Ik ben 

30 jaar en 

woonachtig in Velp. 

Sinds 2008 ben ik tennisleraar en ik heb enorm 

veel plezier in mijn werk. Tennis is altijd mijn 

grootste hobby geweest en ik speel al vanaf mijn 

zesde. Het lesgeven is wel anders dan zelf een 

balletje slaan, maar het is erg uitdagend om te 

proberen leerlingen beter te maken in het 

spelletje.  

Intussen heb ik al het genoegen gehad om een 

aantal tennislessen te verzorgen op de 

tennisvereniging en heb ik met vele van jullie al 

kennisgemaakt. Een erg prettige ervaring wat 

mij betreft! Samen met jullie als leden en 

leerlingen, het bestuur en de verschillende 

commissies hoop ik op een succesvolle 

samenwerking!  

 

Mochten jullie vragen hebben dan kun je altijd 

bellen of even langskomen tijdens lesuren. 

Graag tot ziens op de tennisbaan! 

 

Met sportieve groet, 

Rienk-Jan (trainer@tvdedoes.nl) 
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Vidistri | Vidi-Touch International B.V.  
T 026 3618232 | verkoop@vidistri.nl
www.vidistri.nl | www.vidi-touch.eu

Alles-in-één gemak 
        met Vidi-Touch

Interactief naar een hoger niveau! Vidi-Touch is een Full HD LCD/LED 
monitor met ingebouwd Audio systeem. Vidi-Touch is Plug and Play 
met uw computer. 

Door het ingebouwde luidsprekersysteem en diverse aansluit-
mogelijkheden is Vidi-Touch uiterst gebruiksvriendelijk en 
geschikt voor ieder klaslokaal. 

Leverbaar in 47, 55, 65 en 82 inch.   





DOWN
EFFECT
UP& Bevestiging Vidi-Touch

De Vidi-Touch kan in de meest veeleisende ruimte 
eenvoudig geïnstalleerd worden met de standaard 
meegeleverde wandmontage of op een mobiel onderstel. 
Hiervoor zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden 
leverbaar. Scan de OR-code voor meer informatie.

VIDISTRI_ADV_244x168mm.indd   1

VELDMAN SPORT
HERKENT U DIT?

 BRANDENDE VOETEN

 EEN OVERBELASTE ARM

 OVERMATIG TRANSPIREREN

 ZACHTE TENNISBALLEN

 PIJNLIJKE KRAMPACHTIGE HANDEN

 GEEN GRIP OP HET RACKET

 KROMME, PIJNLIJKE OF ZELFS          

 BLAUWE TENEN

 LAST VAN DE ZON

 EEN BEZWEET VOORHOOFD

 LAST VAN DE KNIEËN

 BLAREN ONDER DE VOETEN

 IRRITATIE AAN DE POLS

 NATTE BEZWETE KLEDING

 WEGGLIJDEN OP HET TENNISVELD

 HAREN IN HET GEZICHT

 ZERE ELLEBOOG

DE OPLOSSING? KOM BIJ ONS LANGS

Rozendaalselaan 7 6881 KX Velp 
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Senior meets Junior toernooi 2013 
 

 
Wat was het weer een super gezellige en 

sportieve “Senior meets junior” toernooi. 

Voordat we van start gingen kwam de regen met 

bakken uit de lucht vallen, maar vanaf de eerste 

wedstrijd was het droog en hebben we in de 

middag zelfs de zon nog mogen verwelkomen. 

 

Er deden in totaal 17 koppels mee. 

Deze koppels waren verdeeld in 3 

poules. De hele dag zagen we veel 

sportiviteit en soms ook een 

positieve concurrentiestrijd. Voor 

het fluiten van de wedstrijden 

hadden we een echte assistente. 

“Ons Fluitmeisje” 

 

 
 

 

 

In twee poules is het heel spannend geweest.  Er 

waren twee keer twee koppels met de zelfde 

eindstand. Na het kijken naar de onderlinge 

wedstrijd en/of het tellen van de totaal aantal 

games zijn er winnaars uitgekomen. 

 

De winnaars van het “Senior meets junior” 

toernooi zijn: 

Marc en Sam Boerstal 

Frank en Nick Visser 

Otto en Wessel Nijhuis 

 

Jullie allemaal gefeliciteerd! 
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Van de stichting 
 

En nu verder! 

 

Het is al weer enige tijd geleden dat u iets van 

de stichting heeft vernomen. Dit wil echter niet 

zeggen dat wij in de tussenliggende periode 

hebben stilgezeten. 

 

Recent heeft de baan- en beheercommissie, 

welke onder de stichting valt, weer een forse 

aanpassingen op ons park bewerkstelligd. Het 

betreft hier het aanleggen van een breed 

looppad langs de banen aan de Landaansestraat. 

Hierdoor ziet ons park er weer een stuk 

verzorgder uit. Tevens hebben wij recent voor 

onze kantine geluidsabsorberende elementen 

besteld die speciaal zijn ontwikkeld om 

hinderlijke galm in ruimten, waarin geen 

systeemplafond kan worden toegepast te 

verminderen. Deze zullen binnen enkele weken 

gemonteerd worden, waarna de geluidskwaliteit 

in de kantine een stuk beter moet zijn.   

 

Uiteraard blijven er altijd wensen bestaan. Zo 

willen wij graag onze huidige verlichting rondom 

de banen vervangen door LED verlichting. 

Daarnaast zijn tevens de rustbankjes en de 

scoreborden  op de tennisbanen nodig aan 

vervanging toe. Wellicht dat er bij u nog andere 

wensen leven, dan vernemen wij deze uiteraard 

graag van u. 

 

Momenteel zijn wij aan het onderzoeken hoeveel 

geld er met een dergelijke investering gemoeid 

gaat en hoe wij dit op een zo gunstig mogelijke 

wijze kunnen financieren.  

Dit, omdat als gevolg van de recessie onze 

sponsorinkomsten enigszins onder druk staan en 

de vereniging de lidmaatschapsgelden niet 

ongelimiteerd kan blijven verhogen. Fiscale 

regelgeving kan ons hier mogelijk bij helpen. 

Door het benutten van de fiscale regelgeving in 

de inkomstenbelasting denken wij onze ambities 

te kunnen realiseren. Hiervoor is het wel nodig 

dat wij de leden van onze tennisvereniging, onze 

achterban en mogelijke donateurs op een fiscaal 

aantrekkelijke manier betrekken bij de sportieve 

ambities van onze vereniging. 

Om deze reden informeren wij u dan ook nu al 

kort over deze fiscale mogelijkheid.  

 

 

 

Onder voorwaarden komen giften aan bepaalde 

verenigingen voor aftrek van de inkomsten-

belasting in aanmerking. Op deze wijze betaalt 

de Belastingdienst tot maximaal 52% mee aan 

het bereiken van onze doelstellingen. Door de 

combinatie van deze regelgeving met de uitgifte 

van een (obligatie)lening door onze vereniging, 

een bepaald rentepercentage en de langjarige 

verplichting bij schenkers om een gift te doen 

(minimaal 5 opeenvolgende jaren), bedragen de 

netto kosten voor de schenker een fractie van 

hetgeen alle schenkers gezamenlijk in financiële 

zin met behulp van de Belastingdienst voor 

elkaar kunnen krijgen. De vereniging is hier 

direct financieel mee geholpen. Een voorbeeld 

kan dit verduidelijken. 

 

Voorbeeld 

Onze tennisvereniging benadert haar achterban 

met een uitgewerkt obligatieplan. Een lid koopt 

een obligatie van €700. De aflossing door de 

tennisvereniging op deze obligatielening is zeven 

jaar lang €100 per jaar. Het lid schenkt deze 

€100 vervolgens weer aan de club. Die 

schenking levert bij een inkomstenbelastingtarief 

van 42% ieder jaar een fiscaal voordeel op van € 

42. Het lid betaald dus over zeven jaar €294 

minder belasting. 

 

Het lid krijgt bovendien ieder jaar (bijvoorbeeld) 

10% rente over het openstaande bedrag 

uitgekeerd door de vereniging. In totaal 

ontvangt het lid zo € 280 aan rente over de 

looptijd, belastingvrij. 

 

Het totale fiscale voordeel bedraagt derhalve 

€574, zijnde €294 + €280. 

 

Voor een obligatie van €700 die het lid betaalde, 

zijn de netto kosten over zeven jaar slechts €126 

ofwel €18 per jaar.    

  

Uiteraard zullen wij u hier in een later stadium 

nog nader over informeren.  

 

Nanne van Dellen 

Voorzitter Stichting Tennispark De Does 
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Ze hebben inderdaad niet stilgezeten! 
Ons opgeknapte sportpark 

 

 

   

 

 

 

 

  

      De planten op het dak staan 

      er mooi bij, het pad achter 

de banen is verbreed en de 

      heg is mooi bijgeknipt! 
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wenst alle tennissers een zeer warm seizoen toe        

 

              ook een prima idee voor uw party, buurt of bedrijfsfeest  

                            bel of mail ons voor informatie! 

                        +31630968184    ijsenijskoud@kpnmail.nl 

 

Stop met zagen,
hakken en kloven!

10



Van de jeugdcommissie 
 

 

De scholen zijn alweer in volle gang. We hopen 

dat jullie een fijne zomervakantie hebben gehad. 

 

De trainingen zijn na de 

zomervakantie weer in volle gang. 

Binnen deze trainingscyclus wordt 

op de dinsdag les gegeven door 

Rienk-Jan Heemskerk en op de 

vrijdag door Lody Teeuwsen. De meesten van 

jullie zijn al helemaal gewend aan de nieuwe 

situatie. 

 

De trainers zijn te bereiken op: 

Rienk-Jan  06-33744291 

Lody    06-27008207 

 

We willen op een gepaste wijze afscheid nemen 

van Luuk. Hiervoor ontvangen jullie binnenkort 

een mail of je hebt deze ondertussen al 

ontvangen. We hopen dat er dan zo veel 

mogelijk trainende jeugd en -senioren komen. 

 

In de komende weken ontvangen jullie per mail 

het inschrijfformulier voor de wintercyclus. Als je 

wintertraining wilt geef je dan op met dat 

formulier. 

 

Op 18 augustus jl. hebben we het “Senior meets 

junior” toernooi gespeeld. Dit toernooi was zeer 

geslaagd. Ergens anders in het clubblad lees je 

er meer over. 

 

Van 7 t/m 15 september hebben we de  

clubkampioenschappen. Hier worden wedstrijden 

gespeeld tegen leeftijdsgenoten en/of spelers 

van dezelfde sterkte. Er worden enkel en 

dubbelwedstrijden gespeeld. Het 

finaleweekend valt tegelijk met 

het finaleweekend van de 

senioren. Deze combinatie maakt 

het extra gezellig. We hopen 

natuurlijk op mooi en droog weer 

met een stralend zonnetje.  

 

Vanaf heden is Remco 

Tiemes gestopt als lid van 

de jeugdcommissie. We 

willen hem bedanken voor 

de goede en  

 

 

 

enthousiaste inzet en hopen hem nog veel op de 

baan te zien. REMCO, BEDANKT!!! 

 

Karin Boxem (moeder van 

Floor) komt de jeugd-

commissie versterken. Zij 

gaat de competities en de 

worldtour op zich nemen. 

De worldtour is een nieuwe vorm van 

“competitie” voor de jeugdleden die met een 

rode of een oranje bal spelen. We zijn heel erg 

blij dat zij vol enthousiasme het team komt 

versterken. WELKOM!!! 

 

We gaan de opbouw 

van de jeugd-

commissie wijzigen. 

Hierdoor denken we 

het nog leuker voor 

iedereen te kunnen 

maken.  Mede daardoor zijn we op zoek naar 

nieuwe enthousiaste jeugdcommissieleden. 

 

Gaby, Sandra en … gaan de activiteiten 

organiseren. Karin wordt de organisator en 

contactpersoon voor de competities en de World 

Tour.  

 

We zijn tevens per 1 januari 2014 op zoek naar 

een nieuwe jeugdvoorzitter. Hij/zij zal d.m.v. 

een helikopterview en goed contact met de 

ouders, trainer en het bestuur alles in goede 

banen leiden. Ergens anders in het clubblad lees 

je er meer over. 

 

 

Je kunt ons bereiken: 

Sabine Salomons 

Meentsestraat 31, Giesbeek 

0313-630633 / 06-10665911 

jeugd@tvdedoes.nl 

 

 

Groeten van de Jeugdcommissie! 

Gaby, Karin, Sandra en Sabine 
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Inzending: Open Toernooi 2013 
 
 

Het Open toernooi 2013 was heel leuk! 
 

Voor de tweede keer heb ik meegedaan met het 

open toernooi.  

 

Ik wil de organisatie graag bedanken voor 

het leuke en geslaagde toernooi. Uiteraard 

ook voor het regelen van de vele mooie en leuke 

cadeaus tijdens de loting.  

 

Helaas is me het niet 

gelukt om een wedstrijd 

te winnen, maar 

gelukkig ging het met 

de loting beter. We 

hadden op het laatste 

moment het nummer 

721 gekregen en 

hiermee mochten we 

met twee personen 

naar Movie Park  

 

 

Germany. We vonden dit heel erg leuk en onze 

jongens vonden het al helemaal geweldig.  

 

Afgelopen week zijn we met de hele familie naar 

Movie Park gegaan. We hebben er allemaal van 

genoten. We staan op de foto met SpongeBob  & 

Patrick en met één van de Ninja Turtles.  We 

hebben alle achtbanen “uitgetest” en nog veel 

meer andere attracties. Het was voor ons 

allemaal een geweldige dag.  

 

Spelen voor het goede doel was 

ook een zeer goede 

bijkomstigheid. Er is hopelijk veel 

geld opgehaald voor KIKA! Dit is 

natuurlijk helemaal super! 

 

Volgend jaar doe ik zeker weer mee… 

 

Groetjes, 

Martijn, Oscar, Otto & Sabine Salomons
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Klaverjascompetitie 

 

 

Ook deze winter is er weer een klaverjas-

competitie bij “De Does”!  

Één keer per maand houden we deze avond op 

een vrijdag vanaf 20 uur, in ons mooie clubhuis. 

 

Als je het leuk vindt om met meerdere mensen 

gezellig een kaartje te leggen, nodigen we je 

hierbij uit om je op te geven voor deze 

competitie. 

 

De data dit winterseizoen zijn:  

vrijdag    1-11 

vrijdag    22-11 

vrijdag    13-12 

vrijdag    10-1 

vrijdag    7-2 

vrijdag    8-3 

 

We starten de avond met een kopje koffie en 

verdelen daarna de tafels.  

 

Je speelt uiteraard met een maat, maar die 

wisselt per ronde. We spelen 3 rondes per 

avond. De puntentelling is aan het eind van de 

avond individueel, en er zijn per avond leuke 

prijsjes te winnen. 

Voor de competitie geldt dat we 6 avonden 

spelen, en er 5 avonden tellen voor het 

eindresultaat.  

Voor de klaverjaskoning is er uiteraard een 

mooie prijs en een wisselbeker. 

We hopen dat zich weer veel mensen 

aanmelden, want het is altijd reuze gezellig!  

De kosten voor deze competitie bedragen  €10,- 

voor alle avonden (s.v.p. op de eerste avond te 

voldoen). 

 

Stuur je reactie naar ingridhoek@msn.com om je 

aan te melden en we zien je dan op  1 

november!! 

 

Namens de klaverjascommissie, 

 

Sandra en Ingrid 
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De Does komt op stoom 
 

 

Het park ligt er mooi bij, er zijn toernooien, 

wedstrijden en diverse activiteiten.  

Tennis is een leuke sport die  nu -zo mogelijk- 

het hele jaar door kan worden beoefend op de 

nieuwe velden. Heerlijk is het om in de 

buitenlucht actief te zijn (weet ik uit eigen 

ervaring ). 

 

In 2007 heb ik met een groep enthousiastelingen 

mee gedaan aan de uitwerking van de nieuwe 

plannen voor de overname van het park van de  

gemeente. Het was een lang proces. In een 

raadsvergadering hebben we met een klein 

comité de situatie uitgelegd, waarin aan de 

gemeente uitleg is gegeven over de gevolgen 

voor de inwoners van Giesbeek en omgeving. 

Tijdens die raadsvergadering is een door mij 

vervaardigde reportage getoond, waarin Ger van 

der Kroft (toenmalig voorzitter) uitleg geeft met 

beelden van de slechte situatie van het park. 

Wellicht heeft de boodschap gewerkt, als je het 

resultaat nu ziet. 

 

Ik heb op het open toernooi in juni gezien dat 

velen van de vereniging zich inzetten om er een 

mooie week van te maken. Goed om te zien dat 

er vele sponsoren zijn en dat er een steentje 

wordt bijgedragen aan het goede werk van de 

Stichting KiKa (kinderkanker).  Tijdens het open 

toernooi  heb ik wat beelden gemaakt en hiervan 

is een filmpje geproduceerd en op YouTube 

geplaatst; het filmpje is o.a. te vinden op de 

website: www.vacts.nl en www.tvdedoes.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit hobby ontstaan ben ik sinds een jaar 

bezig met VActs Mediagrafie (video- + fotografie 

op gewenste media). Nadere uitleg met 

steekwoorden vindt u in een advertentie in dit 

blad. Ik werk voor zowel particulieren als 

bedrijven, organisaties….: voor u dus.   Of het 

nu gaat om een persoonlijk portret, een huwelijk 

en dergelijk, of als gaat om de promotie van 

producten of organisaties, ik doe het graag op 

basis van uw wensen. 

 

Alle tennissers en alle vrijwillige medewerkers 

van tennisvereniging en -stichting De Does wens 

ik vele sportieve en succesvolle uren toe! 

 

Dirk van der Veen 

(uw mediagraaf)
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Even voorstellen… 
Remi Slettenhaar 

 

Hallo allemaal, 
 
Jorrin van Dellen, de huidige 

ledenadministrateur, gaat komend half jaar 
reizen in Azië en heeft mij daarom gevraagd zijn 

taken in die tijd van hem over te nemen. Dat 
doe ik natuurlijk graag, en daarom zal ik de 
komende zes maanden de ledenadministratie op 

me nemen en het clubblad gaan verzorgen.  
 

Een handvol mensen heeft mij misschien al 
tijdens het Open Toernooi bij de tennisvereniging 
gezien. Het leek me echter leuk om me even aan 

jullie allemaal voor te stellen. 
 

Mijn naam is Remi Slettenhaar en ik ben 20 jaar.  
Ik ben op dit moment tweedejaars student 
Nederlands Recht op de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. Sinds een jaar woon ik ook in 
Nijmegen en heb ik daar, naast mijn studie, een 

baantje in de horeca. Verder ben ik actief bij een 
studievereniging, waar ik eindredacteur van het 

verenigingsmagazine ‘Bulletineke Justitia’ ben.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
Mochten jullie dus 
vragen en/of 

opmerkingen hebben 
betreffende degleden-

administratie of het 
clubblad, dan kunnen 
jullie altijd bij mij 

terecht. De reguliere 
mailadressen 

ledenadministratie 
@tvdedoes.nl en 
redactie@tvdedoes.nl zijn nog steeds bereikbaar. 

Mocht ik jullie niet direct kunnen helpen, dan 
blijft Jorrin voor mij bereikbaar en zullen we er 

op die manier alles aan doen jullie vragen te 
beantwoorden.  
 

Ik wens iedereen heel veel tennisplezier in de 
najaarscompetitie!  

 
Groetjes, 

Remi Slettenhaar 
 
 

 

Fotocollage Open Toernooi 2013 
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Giesbeek open 2013
 sponsoren bedankt!
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Grabbeltennis 
De winter door 
 

Hallo tennissers, 

 

Grabbeltennis gaat in de winterperiode door op 

de woensdagavond vanaf 20.00 uur voor alle 

(beginnende) tennisspelers, met speelsterkte 8 

of 9! 

Er worden korte wedstrijdjes gespeeld van 

ongeveer 20 minuten. Na 20 minuten wordt er 

van tegenspeler gewisseld. Op deze manier speel 

je op een avond met verschillende mensen. 

 

De bedoeling is dat je je racket meeneemt. Alle 

rackets worden op 1 stapel gelegd, waarna er 

koppels gemaakt worden op basis van het 

trekken van een aantal rackets. Regelmatig een 

nieuwe tegenstander, lekker tennissen en 

nieuwe mensen leren kennen, maar bovenal: 

gezelligheid! Blijf in de winter in beweging en 

kom lekker tennissen op de woensdagavond. 

Voor vragen over het Grabbeltennis, kun je 

terecht bij Karin van Aalst. 

 

Sportieve groeten, 

Karin van Aalst 
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Vacatures binnen jeugdcommissie 
 

 

 

 
 

Jeugdvoorzitter en jeugdcommissielid 

 

We zijn voor de jeugdcommissie opzoek naar 

vervanging en versterking van ons leuke en 

enthousiaste team. 

 

Hoe gaan wij te werk?  

De jeugdcommissie bestaat uit minimaal 5 

personen, als volgt verdeeld: 

- 3 à 4 personen voor het organiseren van 

activiteiten voor de jeugd (Gaby, Sandra, ..) 

- 1 persoon voor de competities en de “World 

Tour” (Karin)  

- 1 jeugdvoorzitter, hij/zij is voornamelijk bezig 

in de basis, met communicatie, houdt een 

helicopterview  en heeft goed contact met de 

trainers. De jeugdvoorzitter zit ook in het 

bestuur (..) 

- Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd  

 

 

Wij zijn opzoek naar iemand die het leuk vindt 

om mee te organiseren met alle activiteiten. Er 

wordt gewerkt vanuit een draaiboek. Eigen 

initiatieven zijn natuurlijk altijd welkom. 

Daarnaast zijn we opzoek naar een nieuwe 

Jeugdvoorzitter. De werkzaamheden zijn minder 

dan van de huidige jeugdvoorzitter. Dit doordat 

de jeugdcommissieleden alle activiteiten 

organiseren, waaronder ook de competities. 

 

We hopen dat we jou enthousiast hebben 

gemaakt om ons team te komen versterken! 

Ben jij diegene die wij zoeken en zou je ons 

team willen versterken? Of heb je nog 

vragen? Laat het ons zo snel mogelijk 

weten. Dit kan via de mail jeugd@tvdedoes.nl 

of via 0313-630633.  

 

Groetjes,  

De Jeugdcommissie 

Gaby Veer, Sandra Waller Diemont, Karin Boxem 

en Sabine Salomons 

 

 

19



Just Married 
 

Paul Bout en Esther Wielings zijn op 31 augustus getrouwd! 

 

Prachtig weer met lieve mensen om ons heen en een fantastische dag 

gehad. Feest met heerlijk eten, ijs en vuurwerk gehad in restaurant 

Bahia. 

 

Groetjes Paul Bout 

 

Namens TV De Does: Paul en Esther, GEFELICITEERD! 

 

 

Jorrin naar Azië 
Zondag 29 september vertrek ik met een vriendin voor zes maanden naar Azië om in Nepal 6 weken 

vrijwilligerswerk te doen op het project 'Sunrise' (Kathmandu) om vervolgens aan een avontuurlijke, 
onbekende reis te beginnen. Onbekend omdat we niet weten waar de reis ons brengen zal. We laten ons 

zo veel mogelijk leiden door locals, door andere reizigers en door tips vanuit Nederland. We hopen op 
deze manier de mooiste, leukste en indrukwekkendste plekken van Zuidoost-Azië te ontdekken. 
Vind je het leuk om mij te volgen tijdens mijn reis? Dan kun je je aanmelden op mijn blog: 

jorrinopreis.reismee.nl 
 

Ik heb uiteraard gezorgd voor goede vervanging voor de ledenadministratie en het maken van het 
clubblad. Remi, bedankt alvast!  
 

Jorrin van Dellen 
 

*Wil jij ook iets leuks, grappigs of belangrijks melden in het clubblad? Dat kan! Stuur je inzending naar redactie@tvdedoes.nl. 

 

 

In het zonnetje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rienk-Jan en Lody, succes 

met jullie job als clubtrainer! 
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Buffetten:
Warm-Koud, Hapjes, Bourgondisch, e.a.

op iedere gewenste locatie
www.hofvaneden-catering.nl

tel. 0653943219

Kwaliteit in nieuw- en verbouw,

WWW.EBBERSGIESBEEK.NL
0313-631474

renovatie en onderhoud sinds 1932

Rozendaalselaan 7    Velp      026 - 3619010   
Veldman Sport is onderdeel van de Ter Hoeven Groepwww.veldmansport.nl

“De Veerstal”
Recreatiepark & Restaurant

 Alle adverteerders 
in ons clubblad

 Alle sponsoren van
Giesbeek open 

2013

Namens alle leden 
Sponsoren bedankt!
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---COLOFON--- 
 

 

T.V. De Does – verenigingsnummer 14084 

Landaansestraat 1A, Giesbeek (geen postadres/zie secretaris)   (0313) 63 11 05 

 

 

 

Bestuur vereniging 

Voorzitter  Govert Koers  voorzitter@tvdedoes.nl  (0313) 63 06 61 

Secretaris  Catharina Rinsma secretaris@tvdedoes.nl   (0313) 63 20 57 

       Kerkstraat 61, 6987 AB Giesbeek 

Penningmeester  Nanning Boerma penningmeester@tvdedoes.nl (06) 41 00 00 68 

Bestuurslid  Sabine Salomons  jeugd@tvdedoes.nl   (0313) 63 06 33 

Bestuurslid  Ciro Miceli   kantine@tvdedoes.nl   (0313) 63 18 03 

Bestuurslid  Jorrin van Dellen redactie@tvdedoes.nl  (0313) 63 17 41 

Bestuurslid  Karin van Aalst ledenbelang@tvdedoes.nl  (0313) 63 03 28 

 

Technische commissie 

Hanneke Kampstra (voorzitter, competitieleider)    (0313) 63 16 57 

Carla Koers         (0313) 63 06 61 

Jeugdcommissie 

Sabine Salomons (voorzitter) jeugd@tvdedoes.nl    (0313) 63 06 33 

Gaby Veer         (0313) 84 50 96 

Karin Boxem         (06) 13 48 00 59 

Sandra Waller Diemont        

Kantinecommissie 

Ciro Miceli (voorzitter)   kantine@tvdedoes.nl,   (0313) 63 18 03 / 0645622298 

Clari Broere          (0313) 63 16 80 

Rick Veldhoen         (0313) 63 23 32 

Ria Rouwhorst        (0313) 63 19 20 

Redactiecommissie 

Jorrin van Dellen (redactie)   redactie@tvdedoes.nl  (0313) 63 17 41 

Els van Schaik (verzending)       (0313) 63 12 35 

Reina Veldhoen (bezorging)       (0313) 63 23 32 

Ledenadministratie 

Jorrin van Dellen   ledenadministratie@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Activiteitencommissie/Open Toernooi Commissie 

Carla Koers (voorzitter)   activiteiten@tvdedoes.nl  (0313) 63 06 61 

Jolanda Beer         (0313) 63 16 25 

Sandra van Dellen        (0313) 63 17 41 

Ingrid Hoek         (0313) 63 27 86 

 

Bestuur stichting 

Voorzitter  Nanne van Dellen  voorzitter.stichting@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Secretaris  Nanne van Dellen  secretaris.stichting@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Penning- Eddy Witjes        (0316) 63 15 92 

meester      penningmeester.stichting@tvdedoes.nl  

Bestuurslid  Bob Mallisse   sponsoring@tvdedoes.nl  (0313) 63 21 16 

 

Baan en beheercommissie 

André Rouwhorst (ploeg 1)       (0313) 63 19 20 

Wally Ruis (ploeg 2) 

Nanne Kampstra (ploeg 2)        (0313) 63 16 57 

Nanne van Dellen (contactpersoon gemeente)     (0313) 63 17 41 

 

Clubtrainer(s) 

Rienk-Jan Heemskerk   trainer@tvdedoes.nl   (06) 33 74 42 91 

Lody Teeuwsen         (06) 27 00 82 07 

  

 

Ledenadministratie Rabobanknr. 32 16 61 524 
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Even voorstellen… 
 
 

Sabine Salomons heeft mij gevraagd of ik per 
direct het gedeelte “competitie jeugd” van haar 

kan overnemen. Na een informatief en leuk 
gesprek met Sabine ben ik erg enthousiast 
geworden en heb er veel zin in! Dit zal 

betekenen dat de correspondentie, inschrijvingen 
en informatie via mij zullen gaan lopen. 

Aangezien ikzelf nog niet zo heel lang tennis en 
nog niet alle klappen van het “tennisracket” ken, 
zal Sabine mij de eerste tijd nog 

helpen/begeleiden.  
 

Het wedstrijdsysteem voor kinderen tot en met 
12 jaar zal dit jaar veranderen. Dit is niet alleen 
voor mij nieuw, maar voor alle 

tennisverenigingen en dus heel erg leuk om op 
te pakken. “Tenniskids” is een KNLTB 

programma, die de huidige competitie voor 
kinderen tot 12 jaar zal vervangen. De kinderen 
zullen in een periode van 9 (losse) weken 

meedoen aan de zogenoemde World Tour.  
Hierover heeft al het een en ander in de vorige 

editie van het clubblad gestaan en daarover later 
nog veel meer!  

 
Dan nog een korte introductie van mijzelf. Mijn 

naam is Karin 

Boxem, 45 jaar 
oud. Getrouwd 

met Wouter en 
moeder van 3 
kinderen, Floor, 

Douwe en Lotte.  
Ik ben vorig jaar 

begonnen met 
tennisles op de vereniging en dit was mijn eerste 
kennismaking met tennis. Enthousiast gemaakt 

door Wouter, die vroeger getennist heeft en die 
het tennissen nu ook weer opgepakt heeft en 

door dochter Floor die nu bijna 2 jaar tennist.  
Ik hoop dat het een sportieve, leuke en gezellige 
competitie wordt! 

 
Groeten, Karin Boxem 

 

Deze pas geeft u bij aankopen van  10,- een korting van 20%
Een korting van 15%

Een korting vana 10%
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Landaansestraat 1a, 6987 EK, Giesbeek

 

Accountancy   Belastingadvies   Human Resource Services 
 

It-Audit & Procesmanagement    Online boekhouden 
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