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Stop met zagen,
hakken en kloven!
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1 december 2014 

Van de voorzitter 
 

 
Beste tennisvrienden, 

 
Het zijn de donkere dagen rond de Kerst. Tijd 
dus om terug te blikken en vooruit te kijken.  

Met plezier denk ik terug aan wat er zich 
allemaal heeft afgespeeld bij onze 

tennisvereniging. 
De verschillende competities (voorjaar, najaar, 
jeugd, senioren) en toernooien zijn onder 

uitstekende omstandigheden gespeeld met veel 
sportieve hoogtepunten. 

 
Huldiging 
In de KNLTB competitie zijn er aangenaam veel 

kampioenen. Het is altijd moeilijk om alle 
kampioenen op gepaste wijze met hun succes te 

feliciteren. Maar het mooie is dat als je 
kampioen bent, dan ben je dat voor minimaal 
een jaar. De officiële huldiging van de 

kampioenen wordt daarom een vast onderdeel 
op de ledenvergadering. Een moment waarop de 

eerste emotie is weggeëbd en het weer leuk is 
om aan je prestatie herinnerd te worden. Komt 
daarom allemaal naar de ledenvergadering. 

 

Ledenvergadering 
De ledenvergadering zal worden gehouden op 

vrijdag 6 februari 2015. 
 
Nieuwe voorzitter: Leo Engels. 

Zoals bij velen ongetwijfeld bekend  is, ben ik al 
enige tijd op zoek naar een opvolger. Het is met 

trots dat ik mag aankondigen dat Leo Engels 
bereid is de functie van verenigingsvoorzitter te 
vervullen. 

Zijn benoeming zal door de ledenvergadering 
volgens de statuten bekrachtigd worden. 

Ik wens Leo veel succes met deze nieuwe 
uitdaging.    
 

Nieuwjaarsreceptie 
Namens het bestuur wordt je uitgenodigd voor 

de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 9 januari vanaf 
20.00 uur. 
Ik wens jullie allemaal een gezond en sportief 

2015 toe. 
 

Govert Koers 
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HET KLINKT AL 
LEKKERDER
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Belangrijke data 
 

VRIJDAG 6 FEBRUARI 2015 

20.00 uur 
clubgebouw 

 
De algemene leden-
vergadering van TV de 

Does zal plaatsvinden op 
vrijdag 6 februari a.s. om 

20.00 uur in het 
clubgebouw. De agenda 
ziet er als volgt uit: 

 
1 Opening 

2 Vaststellen van de agenda 
3 Mededelingen van het Bestuur 
4 Notulen van de ledenvergadering van 2014 

(wordt per mail toegestuurd) 
5 Jaarverslagen 

6 Afscheid commissieleden 
7 Benoeming nieuwe commissieleden 
8 Afscheid bestuursleden 

9 Benoeming nieuwe bestuursleden 
10 Verslag kascommissie 

11Verslag penningmeester 
12 Verkiezing kascommissie 
13 Bestuursvoorstellen 

14 Mededelingen Stichtingsbestuur 
15 Begroting 2015 en 2016 

16 Winnende competitieteams 2014 
17 Rondvraag 
18 Sluiting 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
VRIJDAG 9 JANUARI 2015 

20.00 uur 
Clubgebouw 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Het bestuur van TV de Does nodigt u van harte 

uit om samen met alle leden het nieuwe jaar in 
te luiden op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. U 

ontvangt van ons een welkomstdrankje en twee 
consumpties. 
 

Graag verwerlkomen wij jullie op vrijdag 9 
januari 2015 vanaf 20.00 uur in het clubhuis van 

TV de Does. 
 
Het bestuur 
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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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RESTAURANT & CAFETARIA ‘t Muldershuus
Snacks, lunch en diner

Meentsestraat 1 
Giesbeek 

0313-632762
www.muldershuus.nl

woensdag t/m zondag
geopend vanaf 12 uur

Jaarverslag activiteitencommissie 
 
 

Het afgelopen jaar zijn wij: Jolanda, Ingrid, 
Carla en Sandra weer erg druk geweest om 

allerlei leuke activiteiten te organiseren voor 
onze club. We hebben alles als een groot succes 
ervaren en hopen dat ook de activiteiten in het 

volgende jaar weer zoveel spelers trekken!  
 

Voor de onderlinge wintercompetitie hadden veel 
spelers zich aangemeld wat tot geweldige en 
gezellige speelrondes zorgde. Deze werd dan 

ook in stijl afgesloten met een druk bezocht 
stamppottenbuffet.  

 
Om weer een beetje warm te worden volgde na 
de wintercompetitie het opwarmtoernooi, welke 

werd georganiseerd in samenwerking met 
verschillende tennisverenigingen uit de 

omgeving. Wederom een groot succes met vele 
deelnemers, welke vervolgens in goede vorm 
aan de voorjaarscompetitie konden beginnen. 

 
Het Open Toernooi in juni was zo mogelijk een 

nog groter succes dan die van vorig jaar. Er 
waren meer deelnemers dan vorig jaar die 
kwamen strijden om de vele mooie prijzen die 

door onze sponsoren ter beschikking waren 
gesteld. 

 
 

 
 

Hierna volgde helaas een klein dipje. In de 
zomercompetitie zijn slechts twee partijen 

gespeeld. We hopen natuurlijk dat we volgend 
jaar van meer partijen kunnen genieten, dus 
geef je daarvoor op! 

Gelukkig waren in de zomeravondcompetitie wel 
veel teams van de partij. 

 
Het seizoen is traditiegetrouw weer afgesloten 
met de najaarscompetitie. Wederom namen veel 

teams weer deel, en met succes. Maar liefst vijf 
teams hebben een kampioenstitel binnen 

gesleept! Van harte gefeliciteerd! Jullie grote 
huldiging zal nog volgen. 
 

Nu is de cirkel inmiddels weer rond en zijn we 
weer aan de wintercompetitie begonnen. 

Hopelijk zullen er vele partijen gespeeld worden, 
maar dat hangt natuurlijk ook een beetje af van 
Koning Winter. 

 
Ook voor 2015 staan weer een heleboel 

activiteiten op de agenda. Hou de website en het 
clubblad in de gaten, schrijf je in en doe mee! 
Zo maken we het samen tot een succes en gaan 

we ook van het nieuwe jaar weer een mooi 
tennisjaar maken. Tot op de velden! 

 
De activiteitencommissie 
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Jaarverslag jeugd 
 
Voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten 

georganiseerd in 2014, zoals: Schooltennis, 
“Maak kennis met tennis”, Jeugdclub-

kampioenschappen, Senior meets Junior 
 
Aan onderstaande KNLTB Competitietypen heeft 

onze jeugd actief meegedaan: 
-Worldtour: Rood en Oranje 

-t/m 14 jaar 
-t/m 17 jaar 
 

Onze trainer Rien-Jan Heemskerk zit momenteel 
met een knieblessure thuis. Erwin Koop geeft nu 

bij ons op de vereniging les. Hij heeft er veel 
plezier in. Erwin zit ook aangesloten bij Tennis-
Solution. 

 
Nieuw dit jaar… 

-De Grote Clubactie. Hier verkoopt de jeugd 
clubloten en een groot deel van de opbrengst 
gaat naar de vereniging. 

-We zijn een Inloopmiddag gestart. Kinderen die 
kunnen op de maandagen van 16.00-18.00 uur 

vrij komen tennissen onder begeleiding van 
Ruben Oberink. (van Tennis-Solution) 
Dit is ontstaan om vrij tennissen voor de jeugd 

te stimuleren. 
-De startleeftijd is niet 7 jaar meer maar 

tegenwoordig kan er al begonnen worden vanaf 
5 jaar oud. 
- Vanuit de gemeente wordt er een Sjors 

Sportief-boekje gemaakt en wordt op alle 
basisscholen uitgedeeld. Onze vereniging staat 

hier ook in vermeld met een aanbieding. 
- Er gaan op projectbasis activiteiten 
georganiseerd worden voor de jeugd. 

 
Aan het einde van het jaar gaan Gaby, Sandra 

en Sabine stoppen binnen de jeugdcommissie. 
Roel en Diedel gaan het van hen overnemen. We 

kijken terug op een sportief jaar en gaan met 
vol enthousiasme 2015 tegemoet. 
 

De Jeugdcommissie 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Iedereen bedankt! 
 
De afgelopen 6 jaar heb ik me met volle 

overtuiging en inspanning hard gemaakt voor 
onze jeugd. We zijn van een kleine groep naar 

een leuke grote groep jeugdspelers gegroeid.  
 
Ik heb zelf geen tennissende kinderen, maar heb 

tijdens de activiteiten uiteraard genoten van de 
stralende  “koppies” van onze jeugd. Dat is toch 

een perfecte drijfveer… 
 
Er hebben zich in de afgelopen 6 jaar heel veel 

ouders ingezet voor onze jeugdleden en dat heb 
ik altijd gewaardeerd. Thanx hiervoor! 

 
Bij de jeugdcommissie blijft het motto “vele 
handen maken licht werk”. Of het nu in de 

commissie is of op projectbasis…. Alle hulp is en 
blijft welkom!  

 
Vanaf 1 januari 2015 gaat Roel Nordsiek het 
stokje overnemen. Een stukje over hem vind je 

elders in het clubblad. 
 

Mij rest alleen nog te zeggen: 
Bedankt en tot op de baan! 
 

Sabine Salomons 
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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 

Jaarverslag penningmeester 

 
Beste leden, 
 

Dit jaar was een goed jaar voor de kas van de 
vereniging. Doordat de weergoden meewerkten 
konden wij vaak naar de tennisbaan en was de 

bar ook vaak open. Dit is nog altijd een van de 
belangrijkste inkomsten bronnen van de 

vereniging.  
 
Ook hebben we dit jaar extra inkomsten gehad 

omdat wij mee hebben gedaan aan het verkopen 
van loten van de Vrienden Loterij en de Grote 

Clubactie.  Wij zijn u erg erkentelijk  voor het 
helpen verkopen en natuurlijk het kopen van 
deze loten. Zonder deze verkoop hadden wij ons 

veel zaken niet meer kunnen veroorloven. Een 
voorbeeld hiervan is dat wij met de extra 

inkomsten het lesgeld voor de jeugd niet hoeven 
te verhogen.  Er is nu zelfs elke maandag een 
gratis inloopmiddag van 16:00 tot 18:00uur 

gekomen, waar alle jeugdleden (die ook les 
hebben) welkom zijn om 2 uur onder begeleiding 

met elkaar te spelen. Dus  1 uur les is 3 uur 
tennisplezier onder begeleiding geworden! 

Verder hebben we voor volgend jaar onder 
andere op de planning staan: de barbezetting en 

de verantwoordelijkheid hiervoor. Ciro Miceli 
gaat zijn werkzaamheden niet voortzetten op de 
manier zoals hij dat nu doet. Dit kan grote 

consequenties hebben voor de omzet die hij elk 
jaar genereert voor de vereniging.  De 

verschillende opties die op dit moment worden 
onderzocht zullen wij met u bespreken op de 
ledenvergadering.  

Tevens hebben wij vanaf 1 januari een “Club van 
100!”. Ook dit initiatief heeft natuurlijk als doel 

geld in te zamelen om leuke dingen te kunnen 
blijven organiseren voor onze vereniging.  
Verdere informatie hierover staat vermeld in 

deze uitgave van het clubblad. 
 

Samenvattend kijken wij terug op een financieel 
goed jaar maar zijn er duidelijke 
aandachtspunten voor het komend jaar. 

 
Fijne feestdagen en een gezond 2015! 

 
Nanning  Boerma 
penningmeester Tennisvereniging de Does 
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Verslag technische 

commissie 
 
Afgelopen jaar was een succesvol jaar voor de 

competitie-spelers in onze vereniging. Wij, als 
volwassenen, hebben in maar liefst 3 soorten 
competities mee gedaan en wel in de: 

 
Voorjaarscompetitie: met 1 team op 

vrijdagavond en 2 teams op de zaterdag, 
waarbij  er 2 teams 1e zijn geworden in hun 
poule! 

 
Zomeravondcompetitie: met 4 

teams op woensdagavond 
 
Najaarscompetitie: met 5 teams, 

waarvan er 3 ploegen als 1e zijn 
geëindigd! 

 
Echt waar!  
 

Gefeliciteerd allemaal. Hopelijk zet deze 
belangstelling zich voort en zetten we TV de 

Does in de regio weer op de kaart. 
 
Ingrid Hoek 

VCL 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vooraankondiging 
“Maak kennis met Tennis” bij TV de Does 

vrijdag 27 maart 2015 

 
Aankomend jaar zal “Maak kennis met Tennis” 

plaatsvinden op vrijdag 27 maart. Dit is een 
mooi moment om kennis te maken met de 
tennissport.  

 
Je kunt vrijblijvend meedoen aan een gratis 

proefles, die wordt gegeven door onze 
clubtrainer Erwin Koop. Wil je graag meedoen of 
ken je iemand die het leuk lijkt om te gaan 

tennissen? Kom dan op 27 maart naar de 
tennisvereniging. 

 
17.30-18.00 uur 
“Maak kennis met Tennis” training 5-6 jaar  

 
18.00-19.00 uur 

“Maak kennis met Tennis” training 7-17 jaar 
 
19.00-20.00 uur 

“Maak kennis met Tennis” training vanaf 18 jaar 
 

Tot vrijdag 27 maart! 
  
Tennisvereniging de Does 
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Jaarverslag van de Stichting 

 
2014 Was een rustig jaar voor de stichting. Net 
als elk jaar is er weer veel tijd en aandacht 

besteed aan het onderhouden en uitbouwen van 
cont(r)acten met sponsoren. Ondanks de 
economisch slechte tijden is het onze 

sponsorcommissie toch ook dit jaar weer gelukt 
om het overgrote deel van de bestaande 

sponsorcontracten te behouden en/of te 
verlengen en een aantal nieuwe sponsoren aan 
onze vereniging te binden. Wel is de trend 

waarneembaar dat door veel sponsoren een 
andere invulling wordt gegeven aan het begrip 

sponsoring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
doeksponsoring met als tegenprestatie het 
groenonderhoud van ons park en/of aan verkoop 

van, door een sponsor beschikbaar gestelde 
sportkleding, door de vereniging. Dat hier ook 

nog op andere wijze(n) mee kan worden 
omgegaan leest u elders in dit clubblad. 
Uiteraard zijn wij blij met elke vorm van 

sponsoring, maar deze trend heeft wel tot 
gevolg dat de directe inkomsten uit sponsoring 

voor de stichting teruglopen. Dit blijft dus ook 
voor 2015 een punt van aandacht.  
Het bestuur van de stichting heeft dit jaar 

besloten om de totale buitenverlichting van ons 

park te vervangen. Hiermee is de lichtkwaliteit 
op de banen voor de komende  jaren weer 

gewaarborgd. Speciale dank gaat hierbij uit naar 
Willy van Haren. Dankzij zijn inspanningen 
hebben wij hier een zeer scherpe deal met de 

uiteindelijke uitvoerder kunnen realiseren. 
Voor het komend jaar staat de vervanging van 

de zitbankjes op de tennisbanen op de planning. 
Wellicht dat één van onze leden hier een leuk 
idee voor heeft en/of iemand kent die hier op 

een creatieve wijze invulling aan kan en wil 
geven. Zo ja, meldt dit idee dan aan bij onze 

sponsorcommissie. 
Tot slot willen wij alle leden van de baan- en 
beheercommissie bedanken voor de door hen 

verrichte werkzaamheden dit jaar. Zonder hen 
zou ons park er niet altijd zo mooi en verzorgd 

uitzien. Dat dit positief opvalt blijkt wel uit de 
vele complimenten van de bezoekende 
competitieteams. 

 
 

Nanne van Dellen 
Voorzitter Stichting Tennispark De Does 

 

 

“Senior meets junior 2014” 
 

De foto’s zeggen genoeg…. 

Het was een zeer geslaagde dag! 
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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

Even voorstellen 
 

Ik ben Roel Nordsiek en ik 

ben sinds dit jaar lid 
geworden bij TV de Does. 

 
Ik ben begonnen met de 
zomerlessen want ik heb 

nauwelijks tenniservaring. 
Inmiddels ga ik ook met de 

muts op en de 
handschoenen aan naar de 
winterlessen. Ik woon op 

het Riverparc, ben getrouwd met Erica, heb 
twee kinderen en ik ben werkzaam in de grond,- 

weg- en waterbouw en bodemsaneringen.  
 
In het begin van het jaar is mij gevraagd of ik 

ook bereid was om buiten het verhogen van de 
baromzet, ook te willen helpen bij 

evenementen/wedstrijden/toernooien voor de 
jeugd binnen de verenging. Ik heb toen 
aangegeven dat ik daartoe wel inzetbaar ben.  

 
Door Sabine Salomons ben ik inmiddels 

benaderd om de coördinatie over te nemen van 
de jeugdcommissie omdat Sabine aan heeft 

gegeven hier per 1 januari mee te willen 
stoppen. Tot op heden had zich nog niemand 
aangeboden. 

Ik heb daar ja op geantwoord en ik krijg eind 
van dit jaar van Sabine de programma’s en 

draaiboeken. Ik weet natuurlijk al een en ander, 
maar ik ben benieuwd naar wat me verder te 
wachten staat! 

 
Kortom: ik ben dus nieuw bij jullie vereniging, ik 

ken inmiddels al wat reguliere tennissers maar 
nog lang niet allemaal. Ik weet zelfs nog niet uit 
welke leden de jeugdcommissie bestaat maar ik   

ga mijn best doen om met het team en het 
bestuur een leuk jaar voor de kinderen op te 

zetten! 
 
Groeten, Roel 
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Even voorstellen… 
 

 
Graag wil ik mij hierbij voorstellen als jullie 
nieuwe tennistrainer voor het winterseizoen 

2014/2015.  
 

Mijn naam is Erwin Koop en ik woon samen met 
mijn vrouw Susan en twee dochters Britt (13 

jaar) en Lynn (10 jaar) in het bosrijke Heelsum.  
 
In november 1972 ben ik geboren, op een paar 

honderd meter afstand van de tennisbanen van 
RTV Bakkershaag in Renkum. Op jonge leeftijd 

ben ik daar gaan tennissen, aangezien mijn 
ouders tennisten en al lid waren. In mijn tijd 
waren er nog geen I-pads en what’s app en 

bracht ik dus vele uren op de tennisbaan door.  
Tennistrainingen heb ik gehad van Thomas 

Werndly, misschien kennen de die-hard leden 
van het eerste uur deze trainer nog. Hij is ooit 
begonnen als tennistrainer in Giesbeek en is 

toevallig tegenwoordig ook nog mijn zwager. 
 

Na mijn opleiding ben ik in het bedrijfsleven 
werkzaam geweest. Jarenlang bij Kuehne+Nagel 
als manager van een distributiecentrum en 

daarna als bedrijfsleider bij een transportbedrijf. 
Mede door de economische situatie ben ik vanaf 

augustus 2013 zonder werk geraakt en heb  ik 
meer tijd en energie gestoken in mijn 

tennisvereniging. Hier zit ik nu een jaar in het 

bestuur als voorzitter van de Technische 
Commissie en afgelopen jaar heb ik ook vele 

(jeugd)trainingen gegeven samen met onze 

hoofdtrainer. 

 
Naast mijn meest favoriete hobby tennis houd ik 
ook van golf, skiën en fotografie. Tijdens 

vakanties vind ik een beetje uitdaging en 
spanning erg leuk. “Extreme sports” zoals 

canyoning, rafting, speleologie, 
parachutespringen en duiken zijn enkele 
activiteiten die ik al heb mogen doen. Maar 

normaal ben ik in het weekend gewoon op de 
tennisbaan te vinden. Competitie spelen op 

zaterdag en daarna gezellig met mijn team aan 
de BBQ. 
 

Ik zal op korte termijn een avond inplannen om 
mijzelf persoonlijk aan jullie voor te stellen. Ik 

wil dan graag mijn visie geven over het 
fantastische spelletje tennis en mijn idee over 
trainingen. Deze uitnodiging zal via e-

mail/digitale nieuwsbrief gecommuniceerd 
worden. 

 
Ik hoop dan veel mede-tennisliefhebbers te 
mogen ontmoeten ! 

 
Met sportieve tennisgroet, 

 
Erwin Koop
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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.

NIEUWE KANSEN 

  
De wereldwijde economie is al een aantal jaren 
aan het veranderen, dit zal niemand ontgaan 

zijn. Positieve berichten van bedrijven en 
consumenten bereiken ons inmiddels gelukkig 
weer dagelijks, maar het systeem is nog verre 

van stabiel.  
 

Als consument anticiperen we bijna direct op de 
consequenties van deze veranderingen. We 
sparen meer, lossen versneld de hypotheek af of 

genieten juist extra van de persoonlijke 
voordelen. Hoe dan ook, we zien en voelen om 

ons heen de effecten van de economische 
veranderingen.  
 

De bedrijven waarvoor we werken, mee 
samenwerken of onze aankopen doen, passen 

hun beleid ook aan op de veranderende 
economieën. De gevolgen van deze 
aanpassingen hebben veelal een wat vertraagde 

uitwerking maar ook deze worden meer en meer 
van invloed op onze eigen gedragingen als 

consument.  
 
Ook hebben we allemaal wel gehoord of gelezen 

dat het genereren van inkomsten voor veel clubs 
en verenigingen ook niet meer zo “eenvoudig” is 

als een aantal jaren geleden. Het werven en 
behouden van leden kost meer energie dan 
voorheen, gemeente subsidies worden minder of 

soms zelfs helemaal geschrapt en de 
clubsponsoring door bedrijven is ook aan 

verandering onderhevig. Uiteraard geldt dit ook 
voor onze eigen vereniging. In vergelijk met 
(tennis) verenigingen landelijk en in de regio, 

doen we het nog niet zo slecht. Een stabiel en 
zelf licht toenemend ledental en nog een 

aanzienlijke sponsor inbreng. Het tijdperk dat 
sponsoring echter uit sympathie en 

maatschappelijke verantwoording voortkwam is 
ten einde! Bedrijven willen concrete en bovenal 
meetbare opbrengsten in ruil voor hun 

sponsorbijdrage en dan ook graag in deze 
volgorde. Dit houdt in dat op het moment dat de 

club of haar leden en aanhang omzet “in het 
laadje brengen”, bedrijven bereid zijn om een 
deel hiervan weer ten goede te laten komen van 

de vereniging(en). Op dit moment hebben we 
een aantal contacten met bedrijven die op deze 

manier hun business bij ons onder de aandacht 
willen brengen. Deze vernieuwde vorm van 
clubsponsoring heeft daarmee ook direct zijn 

weerslag op ons beleid. Om ook de komende 
jaren te kunnen rekenen op de broodnodige 

sponsorgelden, moet er ook bij De Does een 
koerswijziging komen in het benaderen van 
bedrijven. Door de sponsorcommissie wordt er 

gewerkt aan een nieuw model waar mee we 
weer vol vertrouwen bedrijven tegemoet kunnen 

treden. Nieuwe kansen dus!  
 
We zijn nog in een beginfase hiermee en uw 

inbreng en ideeën zijn van harte welkom. 
(sponsoring@tvdedoes.nl)  

 
Het staat buiten kijf dat we naast inbreng en 
ideeën de actieve steun van onze leden hierin 

meer dan ooit nodig hebben. 
  

DOE UW AANKOPEN BIJ ONZE SPONSOREN EN 
VERMELD DAT U LID BENT VAN DE TV DOES OF 
IN IEDER GEVAL SYMPATHIE HEEFT VOOR ONZE 

CLUB.  
 

Ook namens onze sponsoren, alvast bedankt 
voor uw medewerking!  
 

Namens de sponsorcommissie,  
Bob Mallisse 
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Spek onze club! 
 
 

Oproep aan alle leden van De Does 
en de Rabobank! 

  
Alleen u bepaalt wat de bijdrage 
van de Rabobank aan De Does zal 

zijn voor 2015. 
 

Rabobank Graafschap-Midden draagt het 
verenigingsleven in de regio een warm hart toe. 
Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas 

Campagne voor verenigingen en stichtingen. Dit 
ter vervanging van de tot nu toe bekende 

sponsoring aan De Does.  
 
In 2015 gaat de campagne van start en 

Rabobank Graafschap-Midden stelt in totaal 
€35.000,- beschikbaar! Ook T.V. de Does doet 

mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!  
 
Stemmen  

Van woensdag 11 februari tot en met maandag 
23 februari 2015 mogen leden van Rabobank  

 

 
 

Graafschap-Midden drie stemmen uitbrengen op 
hun favoriete clubs, waarvan maximaal een op 

dezelfde club. Elke stem is geld waard! De 
waarde van een stem wordt bepaald door het 
totaal beschikbare bedrag van € 35.000,- te 

delen door het aantal uitgebrachte stemmen.  
T.V. de Does kan hiermee het aantal op ons 

uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een 
stem waard is ontvangen.  
 

Het is voor onze club belangrijk om met deze 
actie zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het 

zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en 
vrienden stemmen geven aan T.V. de Does.  
 

Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas:  
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokaleban

ken/graafschap-
midden/rabobank_clubkas_campagne/ 
 

Alvast bedankt voor het stemmen! 
Rabobank & TV de Does
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De jeugd 
 
 

De wintertraining is in volle 
gang. We zien naast de 

training ook steeds meer 
kinderen vrij tennissen. Dit 
is super en leuk om te zien. 

Het is ook de bedoeling dat 
er naast de training 

regelmatig vrij getennist wordt. Dus… spreek 
regelmatig met elkaar af. 
 

Erwin Koop gaat deze winter onze trainingen 
geven.  Hij vindt het ontzettend leuk om onze 

jeugd en senioren te trainen. Binnenkort zal hij 
een informatieavond geven. Hier zal hij o.a. 
uitleg geven over de lessen en over hem zelf 

vertellen. Als je van de winter alsnog lessen wilt 
volgen neem dan contact op met Erwin. 

Misschien zijn er nog mogelijkheden. 
 
Info over “senior meets junior” vind je ergens 

anders in het clubblad.  
 

Van 5 t/m 13 september hebben we de  
jeugdclubkampioenschappen.  Deze liep dit jaar 
niet helemaal gelijk met de senioren. Helaas 

hebben we een lage opkomst gehad, maar de 
wedstrijden waren stuk voor stuk prachtig om te 

zien. Er is maar liefst 8 keer een tiebreak 
gespeeld in 10 wedstrijden. Volgend jaar hopen 
we natuurlijk dat bijna iedereen zich op gaat 

geven. 
 

De finalisten zijn… 
 

Oranje Enkel: 1e  Floor 

Dekkers   
2e  Lisa van Aalst. 

Oranje Dubbel: 1e  Floor 
Dekkers & Lisa van Aalst     

2e Roseanne Künne & Isa van 
Haren. 
Enkel t/m 14 jaar: 1e Twan 

Scheperkamp           2e 

Wessel Nijhuis 

Dubbel t/m 17 jaar: 1e Jules 
Koekkoek & Johan Ribbers    

2e Twan Scheperkamp & Robin Künne. 

Julie allemaal Van Harte Gefeliciteerd! 
 

We zijn op dit moment bezig met het 
vernieuwen van de jeugdcommissie. Daarnaast 
zal de jeugdcommissie in een andere vorm 

gegoten gaan worden. Zo zal er een 
jeugdcommissie zijn en er worden projectmatig  

 
 

activiteiten voor de jeugd georganiseerd.  
Mocht je je als ouder en/of senior lid ook in 

willen zetten voor onze jeugd… geef dit dan aan!  
 
Heb je ideeën over nieuw te organiseren  

activiteiten laat het ons even weten! Alle ideeën 
zijn welkom. Misschien wordt jou idee 

uitgekozen om te gaan organiseren. 
 

Vanaf 1 januari 2015 

stoppen Gaby Veer, Sandra 
Waller Diemont en Sabine 

Salomons met de 
jeugdcommissie. Gaby en 
Sandra hebben zich 3 jaar 

ingezet voor onze jeugd en Sabine is de 
afgelopen 6 jaar jeugdvoorzitter geweest.  

 
Vanaf 1 januari 
wordt Roel 

Nordsiek de 
nieuwe 

voorzitter/coordinator van de jeugdcommissie en 
komt Diedel Boerstal de jeugd-commissie 
versterken. Diedel gaat zich bezig houden met 

de activiteiten van de jeugd en neemt daarnaast 
ook de competitie van de oudere jeugd op zich. 

Roel en Diedel…. Van Harte Welkom!  
 

Sabine is samen 

met Roel naar een 
workshop geweest 

van “Liemers 
helemaal goed”. Het 
thema van die 

avond was “Hoe 
behoud je 

jeugdleden”. Het was een heel interessante 
avond. Roel heeft zelfs een prijs in de wacht 

gesleept. Deze prijs is ten goede voor de 
vereniging.  
We wensen je veel tennisplezier toe en we 

hopen je in je vrije tijd en tijdens de activiteiten 
op de tennisbaan te zien. 

 
Groeten van de Jeugdcommissie! 
 

Je kunt ons bereiken: 
jeugd@tvdedoes.nl 
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Inloop-middag jeugd 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze jeugd vrij 

gaat tennissen oftewel tennissen in de vrijetijd 
met een tennismaatje. Jammer genoeg gebeurt 

dat nog te weinig bij de meeste jeugdleden. 
 
Om vrij tennissen te stimuleren bij al onze jeugd 

en ze hiermee ook een steuntje in de rug te 
geven is er na wat denkwerk iets leuks 

ontstaan…. 
   
Inloop-middag op de maandagen tijdens de 

trainingsweken onder professionele 
begeleiding van Ruben Oberink 

 
Wanneer? 
Op 30 maandagen van 16.00-18.00 uur. De 

maandagen van de inloop-middag vallen gelijk 
met de trainingsweken (nooit in de 

vakantieweken). 
Alleen bij ziekte van Ruben en bij slecht weer is 
er géén begeleiding. Wat is slecht weer? Dat is 

harde regen, onweer, sneeuwval en opdooi(als 
de banen ontdooien). 

 
Wie begeleidt de jeugd? 
Ruben Oberink, hij komt namens Tennis-

Solution. 
 

Hoe werkt het en wat houdt het in? 
-Tijdens de inloop-middag is de bedoeling dat 
onze jeugd op een leuke manier vrij leert 

tennissen.  
De jeugdleden kunnen op 30 maandagen tussen 

16.00-18.00 uur met en/of zonder 
tennismaatje(s) naar de baan komen om vrij te 
tennissen onder begeleiding.  

-Op de banen loopt Ruben rond en begeleid de 
jeugd. Hij geeft ze tips en helpt ze bij het spelen 

van o.a. wedstrijdjes. Natuurlijk zal hij ook af en 
toe technische tips geven.  

-Er zijn geen kosten aan verbonden voor onze 
jeugdleden.  
-Het is een soort begeleid tossen 

-Het is uiteraard voor alle leeftijden en we hopen 
dat er ook ouders komen kijken.  

 
Let op! Het is géén tennisles, maar een 
wekelijkse inloop-middag onder professionele 

begeleiding. 
 

Wanneer mag je hier aan meedoen? 
-Je moet jeugdlid zijn van TV de Does 
-Je moet in het kalenderjaar 2014 minimaal 1 

trainingscyclus gevolgd hebben en/of met de 
huidige trainingscyclus meedoen. 

 
Wat neem je mee? 
- Je eigen tennisspullen  

 
- KNLTB-pas om een baan af te hangen via het 

digitale bord. Je kan er ook de poort en een deel 
van het clubhuis mee openen. 

 
Kosten? 
- Voor de jeugdleden van TV de Does is het 

GRATIS.  
Het is gratis dankzij de acties van de 

Vriendenloterij en de Grote Clubactie. Dus 
iedereen die er aan mee heeft gewerkt en/of 
meedoet …. Super bedankt! 

  
Hebben we hier al ervaring mee? 

Sinds een paar weken. Het is echt een aanwinst 
voor alle jeugdleden. De eerste reacties zijn zeer 
positief  

 
Moet je je er voor opgeven? 

Nee, dat hoeft niet. Je kan gewoon komen vanaf 
16.00 uur. Eerder mag natuurlijk ook. 
Je krijgt alleen de extra begeleiding tussen16.00 

en 18.00 uur. 
 

Ben je nog niet geweest? 
Kom dan snel langs en ervaar het zelf! 

 
Of je nu jong of al ouder bent of lang of net lid 
bent. Het maakt niet uit. Je bent van harte 

welkom! 
 

Als je het prettig vind spreek je vooraf af met 
een tennismaatje of je gaat , maar dat hoeft 
natuurlijk niet. Je bent sowieso welkom. We 

hopen dat er iedere week heel veel kinderen 
naar de inloop-middag komen. 

 
Tot snel! 
 

Een sportieve groet, 
De jeugdcommissie 
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Samen sterk! 
 

 

Dit jaar heeft TV de 
Does voor het éérst 

mee gedaan met de 
landelijke Grote 
Clubactie.  

 
Vanaf 13 september jl. zijn een aantal van onze 

jeugdleden 2 weken lang actief langs de deuren 
gegaan voor onze vereniging. 
 

In totaal zijn er door 7 jeugdleden maar liefst 
167 loten verkocht. Dit leverde in totaal het 

prachtige bedrag op van 400,80 euro.  
 
Deze jeugdleden hebben het een super gedaan: 

Isa, Floor, Jelle, Jelmer, Lisa, Mette en Sacha: 
Bedankt voor jullie inzet! 

 
Top 4: 
Lisa van Aalst --> 39 loten 

Isa van Haren  --> 33 loten 
Sacha Bosch  --> 32 loten 

Floor Dekkers  --> 20 loten 
 
We hebben besloten om dit jaar alle 7 de 

deelnemers te bedanken met iets leuks. Zij 
krijgen allemaal een Kika-beer en onze winnares 

Lisa van Aalst krijgt één privéles aangeboden 
gegeven door onze trainer Erwin Koop.  
 

Wat leuk is om te weten is, dat het opgehaalde 
geld weer besteed wordt aan de jeugd van TV de 

Does. Zo houden we o.a. de trainingskosten zo 
laag mogelijk en kunnen we blijven investeren in 
onze jeugd. 

 

Vergrijzen? 
Niet voor TV de Does! 

 
Ze zeggen op het nieuws dat de tennissport aan 
het vergrijzen is, maar… TV de Does heeft juist 

een verjongingskuur gehad de afgelopen 7 jaar. 
 

We hebben de afgelopen jaren juist spelers van 
alle leeftijdsgroepen erbij gekregen. Van jong tot 
oud! Een perfecte mix. Zo hoort het te zijn… 

 
TV de Does is en blijft voor jong en oud! 

Tennis is een sport voor iedereen, dus…  
 

 

Belangrijke oproep! 

 

De jeugdcommissie en alle anderen commissies 

hebben versterking nodig. Lijkt het jou leuk om 
soms, af en toe of projectmatig iets te 

betekenen binnen onze club? Laat het dan ons 
dan weten! 
 

Werkzaamheden variëren van korte termijn 
projecten (organiseren van een activiteit) tot 

lange termijn projecten (projectgroep starten of 
bestuursfunctie).  
 

Vooral voor de jeugdcommissie worden 
vrijwilligers gezocht. We zoeken minimaal 2 à 3 

vrijwilligers voor het mee organiseren van alle 
jeugdactiviteiten (korte termijn). 
 

Wil jij ons helpen…? 

 
Voor de jeugd kun je een email sturen naar 
jeugd@tvdedoes.nl. Mail info@tvdedoes.nl voor 

overige werkzaamheden binnen de club. 
 

Twijfel niet, maar doe mee want 
samen bereiken we veel meer! 
 

Alle commissies 
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TV De Does 
CLUB VAN 100! 

 

 

De Club van Honderd! is opgericht per 2015 met het doel geld ter beschikking te 

stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, vooral ten behoeve van 

de jeugd en in de algemene en sociale sfeer. De keuzes voor bestedingsdoelen worden 

zoveel mogelijk in overleg met het bestuur en de jeugdcommissie gemaakt. Uiteraard 

wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld. 

Naast het inzamelen van financiële middelen heeft deze Club toch ook duidelijk een 

sociale functie. Het is de bedoeling dat een deel van de inkomsten terugvloeit naar de 

leden zelf d.m.v. drankjes en hapjes die worden aangeboden tijdens bijvoorbeeld 

toernooien, evenementen en de nieuwjaarsreceptie. 

 

Ja, ik word lid van de Club van 100!: 
 

Ik ontvang: 

- Een jaarlijkse update over de geldbesteding 

- Een naamsvermelding op het “Club van 100!-bord” 

- Een gezellige Club van 100!-middag met hapjes en drankjes tijdens het 

gezamenlijk kijken in het clubhuis van bijvoorbeeld de finale Winbledon.  

 

Achternaam en 

voorletter(s) 

____________________________ man/vrouw*  

    

Voorna(a)m(en) ____________________________ Roepnaam ______________ 

    

Straat ____________________________ Huisnummer ______________ 

    

Postcode ____________________________ Woonplaats ______________ 

    

Geboortedatum  ____________________________   

    

Telefoon privé ____________________________   

    

Mobiel ____________________________   

    

E-mailadres ____________________________   

 

Machtiging 

 

Bovengenoemde verklaart akkoord te gaan dat er eenmaal per jaar een automatische 

incasso plaatsvindt ten behoeve van de bijdrage aan de Club van 100! van TV de Does. 

 

IBAN-nummer  ____________________ t.n.v. ____________________ 

    

Datum ____________________   

    

Ik doneer €50 / €75 / €100 per jaar (omcirkel wat van toepassing is) 

  

Naamsvermelding _________________________ 

    

Handtekening _________________________ 

 

 

Bedankt voor uw bijdrage aan de Club van 100! 
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In het zonnetje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabine Salomons, bedankt voor 
jouw geweldige inzet als voorzitter 

van de jeugdcommissie de 

afgelopen jaren! 
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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   (06) 42 72 42 89 

       IJsvogel 26, 6988 CN Lathum 

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  (06) 11 15 72 11 

 

 

Technische commissie 

Ingrid Hoek (voorzitter, competitieleider)     (0313) 63 27 86 

Carla Koers         (0313) 63 06 61 

Jeugdcommissie 

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

Roel Nordsiek (01-01-2015 voorzitter) 

Diedel Boerstal 

Karin Boxem         (06) 13 48 00 59 

Karin van Haren        - 

Kantinecommissie 

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

Rick Veldhoen         (0313) 63 23 32 

Ria Rouwhorst        (0313) 63 19 20 

Redactiecommissie 

Jorrin van Dellen (eindredactie)  redactie@tvdedoes.nl  (06) 11 15 72 11 

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

Reina Veldhoen (bezorging)       (0313) 63 23 32 

Ledenadministratie 

Jorrin van Dellen   ledenadministratie@tvdedoes.nl (06) 11 15 72 11 

Activiteitencommissie/Open Toernooi Commissie 

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

Ingrid Hoek         (0313) 63 27 86 

Sandra van Dellen        (0313) 63 17 41 

Jolanda Beer         (0313) 63 16 25 

Govert Koers (OTC) 

Willy van Haren (OTC) 

Bob Mallisse (OTC) 

 

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) 

Erwin Koop     trainer@tvdedoes.nl   (06) 10 75 17 02 

Tennisschool TMK (Marco Kroes)       (06) 28 12 36 23 

         

  

Ledenadministratie Rabobank NL69RABO0321659058 t.n.v. TV de Does 
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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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