
T.V. de Does
Clubblad

Winter 2017



 

Het Geerken 272 | 6932 MX | Westervoort
Veldweg 9 | 6987 EB | Giesbeek

Helpt volwassenen en kinderen bij 
luchtweginfecties, slaapproblemen, obstipatie, 

gedragsproblemen, gewrichtsklachten, 
sportblessures, chronische pijnklachten, stoppen 

met roken, gewichtsverlies etc.

KLUS HET HELE JAAR TOT 20% VOORDELIGER

MET DE KORTINGSPAS VAN EBBERS GIESBEEK
Deze pas geeft u bij aankopen van  10,- een korting van 20% op verf, behang en deuren. 

Een korting van 15% op laminaatvloeren en maatwerk zonwering. 
Een korting van 10%  op alle dierbenodigdheden, electra, gereedschap, hengelsport artikelen, hout, 

ijzerwaren, plaatmaterialen, sanitair, tuin- en overige artikelen.

Een compleet assortiment 
doe het zelf- en hengelsportartikelen

Openingstijden:
maandag: 13.00 uur - 18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 18.00 uur
vrijdag koopavond tot 20.00 uur
zaterdag: 08.30 uur - 17.00 uur

Meentsestraat 93, 6987 CL Giesbeek
Tel.: 0313 - 631502 • Fax: 0313 - 632477

info@ebbersdoehetzelf.nl • www.ebbersdoehetzelf.nl 
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Van de voorzitter,   
Beste leden,  

Dit is alweer het laatste clubblad van het jaar. 

Een mooi jaar waarin van alles gebeurde. We 

kenden wat problemen met de verlichting op 

baan 2 en sommige bankjes werden erg gammel 

om op te zitten. De damestoilet ging niet meer 

van het slot, waardoor een tegenstandster van 

de vrijdagavondcompetitie een benauwd uurtje 

kende. Gelukkig is alles goed gekomen! 

We hebben gelukkig weer 

clubkampioenschappen gehouden en dat werd 

een groot succes, dank daarvoor! Ook mogen we 

weer een kampioensteam in ons midden 

begroeten en wel het gemengd dubbel team van 

de vrijdagavond najaarscompetitie, proficiat! 

Door de hulp van 7 vrijwilligers hebben we 450 

euro van de Vriendenloterij op onze rekening 

gekregen en ook weer een aantal “vrienden” 

voor onze club erbij, wat ons als vereniging wat 

lucht geeft voor het komende jaar. We hebben 

er ook weer leden bij die bij de club van 100 zijn 

toegetreden en van de AVR hebben we een 

bedrag van 650 euro voor de jeugd mogen 

ontvangen, zie elders in dit blad.  

Maar lieve leden, we hebben echt meer mensen 

nodig wil de club goed blijven draaien. Vraag 

eens rond in je kennissenkring of er mensen zijn 

die wel een balletje willen slaan en laat ze 

kennismaken met onze club. Dit geldt ook zeker 

voor de jeugd, willen we nog een 

leuke competitie en training kunnen 

verzorgen, dan zal er echt wat jeugd 

bij moeten komen.  

We gaan daar volgend jaar weer 

extra aandacht aan geven.  

Dat brengt me tot het eind van dit 

jaar, waarbij we jullie allen hele 

gezellige, warme en liefdevolle 

kerstdagen toewensen en een 

prachtig, sportief en gezond 2018! 

Carla Koers 
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Meentsestraat 1 
Giesbeek 
0313-632762 
www.muldershuus.nl

Restaurant ‘t Muldershuus
“Het Leukste Restaurant van Gemeente Zevenaar!”

LUNCH & DINER
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Van de Bestuurstafel   
 

In de laatste bestuurs- en stichtingsvergadering 

is een aantal zaken aan de orde geweest: 

De vereniging moet op zoek naar een nieuwe 

penningmeester en jeugdcommissie.  

Er moeten personen worden gevonden of 

gevraagd die in heb bezit zijn van het diploma 

sociale hygiëne. Iedereen die achter de bar staat 

moet een IVA certificaat hebben.  

Er wordt besloten om een kassa met 

pinautomaat aan te schaffen, De kassa geeft een 

helder beeld van inkoop en verkoop. De leden 

zal worden verzocht zoveel mogelijk met pin te 

betalen.  

De datum van de nieuwjaarsreceptie wordt 

vrijdag 12 januari vanaf 19:30 uur. Ook de 

datum van de ALV wordt gekozen: dat is 

maandagavond 26 februari.  

Het stichtingsbestuur heeft veel geld van de 

canon (erfpacht) afgekregen. Van 3800 euro 

gaan we naar 1600 euro per jaar. De notariële 

acties zijn nu opgemaakt. Nanne en Eddy zijn 

veelvuldig in gesprek met de gemeente ook o.a. 

over de verlichting. Inventarisatie door de 

gemeente is gedaan, led verlichting op alle 

banen gaat 30.000 euro kosten.  

De belactie voor de Vriendenloterij heeft 

sowieso 450 euro opgeleverd en de nodige 

sponsors voor de club. Super!  

Ook hebben we 650 euro mogen ontvangen van 

de AVR. Als zij een perfect day draaien dan gaat 

er geld in de “goede doelen pot”. Bennie Rutgers 

heeft onze club als goed doel opgegeven en wij 

zijn dit keer de gelukkige winnaar van de pot! 

Fantastisch! Bedankt Bennie en AVR, dit geld 

gaan we gebruiken om de kosten voor de 

jeugdtrainingen weer zo goedkoop mogelijk te 

houden. DANK! 
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Stop met zagen,
hakken en kloven!
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Competitie 2017   
In de voorjaarscompetitie deden we met 4 teams 

mee. Eén mixteam op de zaterdag, die 

overigens heel knap 2e is geworden, en drie 

teams op de vrijdagavond. 

 

Tijdens de zomeravondcompetitie speelden er 

drie teams mee, en werden de 2 heren teams 2e 

in hun groep. 

 

Tot slot met de najaarscompetitie deden er 

drie teams mee, en werd het mix team 1e, en 

het heren teams 2e! 

Gefeliciteerd allemaal met dit resultaat! 

 

 

Voor 2018 hebben zich al weer 4 teams 

aangemeld (één voor zaterdag, en drie voor 

vrijdagavond) 

 

Mocht je zin hebben om ook met een team mee 

te doen met de voorjaarscompetitie, stuur svp 

deze maand nog een reactie.  

Voor de startende competitie spelers is er de 

8&9 competitie.  

Deze wordt op donderdagavond of 

zondagmiddag gespeeld. Een mooie gelegenheid 

om sportief de degens te kruisen met andere 

verenigingen.  

Heb je hier interesse voor, laat het even weten. 

 

Ook voor de zomeravondcompetitie kan je je  

aanmelden tot half februari.  

Deze competitievorm heeft een hoge 

gezelligheidsfactor en is voor iedereen 

toegankelijk. Jong, oud, ervaren of juist niet het 

kan allemaal.  

Je kunt je opgeven via info@tvdedoes.nl 

of activiteiten@tvdedoes.nl 

 

 

Met vriendelijke groet 

Ingrid Hoek  

VCL de Does 

 

 

Foto Clubkampioenschappen 2017 
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Foto impressie 
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In het zonnetje 
 

 

Roel Nordsiek voor zijn vele werk 

als jeugdcommissie, Top! 

 

Alle bellers, dankzij jullie is de 

club weer een beetje beter bij 

kas DANK! 

Bennie Rutgers, door ons als 

goed doel op te geven bij je 

werkgever AVR, super! 

 

Alle kampioenen van het 

afgelopen seizoen!! 

Gefeliciteerd!!!!! 

 

Wist je dat? 

Sommige damesteams hun 

tegenstander gewoon opsluiten op 

het toilet als ze verloren hebben? 

Er degelijk sloopwerk aan te pas 

komt om dit op te lossen? 

Deze dame niet eens gemist werd 

door haar maatjes? 

Er ook in de winter elke 

vrijdagmorgen gezellig toss tennis 

wordt gespeeld? 

Het afhangsysteem wordt vervangen 

met veel meer mogelijkheden dan 

nu? Wij daar natuurlijk cursus voor 

gaan volgen ?? 

Het Licht op baan 2 meestal niet 

aangaat ondanks alle pogingen en 

nieuwe lampen, bedrading etc. Wij 

voor een raadsel staan! 

 

 

 

 

We iedereen een hele fijne, gezellige 

kerst wensen en een prachtig 2018!! 
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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 Carla Koers voorzitter@tvdedoes.nl (0313) 63 06 61 
Secretaris    

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

Bestuurslid     Claire o ‘Donovan Ledenadministratie     (0313) 63 15 92 

Bestuurslid  jeugd@tvdedoes.nl  

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

 

Technische  commissie 

Ingrid Hoek (voorzitter, competitieleider) 

 
(0313) 63 27 86 

 

Jeugdcommissie 

 

 

 

jeugd@tvdedoes.nl  

 
 

 Kantinecommissie 
Ciro Miceli (voorzitter) 

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

Redactiecommissie 

Carla Koers (eindredactie) 
 
redactie@tvdedoes.nl 

 
(06) 22 23 66 53 

   

 Ledenadministratie   

Claire o ‘Donovan 
 
 
ledenadministratie@tvdedoes.nl 

 

 
(0313) 63 15 92 

Open  Toernooi  Commissie 
Govert Koers (Voorzitter) activiteiten@tvdedoes.nl (0313) 63 06 61 

Ingrid Hoek  (0313) 63 27 86 

Sandra van Dellen  (0313) 63 17 41 

Carla Koers  

Willy van Haren  

Bob Mallisse  

 (0313) 63 16 25 

 

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  (0313) 63 15 92 
meester  penningmeester.stichting@tvdedoes.nl 

Bestuurslid  sponsoring@tvdedoes.nl  
 

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) 
 

Jur Heijstee trainer@tvdedoes.nl (06) 10 75 17 02 
Tennis-Solution  (06) 28 12 36 23 

 

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

Fysiotherapie

Alternatieve
Geneeswijzen

Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl
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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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