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Stop met zagen,
hakken en kloven!

Ayurveda

Fysiotherapie

Alternatieve
Geneeswijzen
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Van de voorzitter,   
Beste leden,  

Allereerst wens ik iedereen een prachtig 
tennisseizoen 2018 toe. We staan alweer ruim 
in het nieuwe jaar en maken ons op voor het 
komende voorjaar.  

Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden en 
dat heeft grote gevolgen voor TV de Does. Zowel 
Nanne van Dellen als ikzelf zijn per 2 januari 
2018 wethouder geworden in onze gemeente 
Zevenaar. Dat heeft als consequentie dat wij 
allebei ons voorzitterschap moeten opgeven.  

We blijven natuurlijk betrokken bij de 
vereniging, maar er moeten nieuwe voorzitters 
gekozen worden. Ik hoop van harte dat er leden 
opstaan die dit op zich willen nemen. Daarnaast 
zijn we ook op zoek naar twee nieuwe 
penningmeesters. Eddy Witjes en Nanning 
Boerma hebben aangegeven ermee te stoppen. 
Ook voor deze vacatures zoeken we dus nieuwe 
mensen.  

De Algemene Ledenvergadering zal 
plaatsvinden op maandag 12 maart 
aanstaande, aanvang 19:30 uur. De agenda en 
jaarverslagen vind je in dit blad. Tijdens de 
ledenvergadering zullen we afscheid nemen van 
onze penningmeesters en andere bestuursleden 
die stoppen of zijn gestopt. Ook zullen we de 
kampioenen van afgelopen jaar in het zonnetje 
zetten.  

Graag tot ziens op de ledenvergadering! 

Carla Koers 
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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 

 

Meentsestraat 1 
Giesbeek 
0313-632762 
www.muldershuus.nl

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

LUNCH & DINER
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Algemene Ledenvergadering 
2018 

Op 12 maart wordt de ALV gehouden, aanvang 
19:30 uur in het clubgebouw.  

De Agenda: 

1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Mededelingen bestuur 
4. Notulen ledenvergadering 2017 
5. Jaarverslagen 
6. Huldiging winnende teams 2017 
7. Verslag kascommissie 
8. Verslag penningmeester, begroting  
9. Verkiezing kascommissie 
10.Afscheid commissie en bestuursleden 
11.Benoeming voorzitters, commissie en 

bestuursleden 
12.Mededelingen stichtingsbestuur 
13.Rondvraag 
14.sluiting 

 
 

Notulen: 

1. De voorzitter opent de vergadering op 17 
februari met een korte terugblik. Hij merkt 
op dat er veel leden aanwezig zijn en 
bedankt alle organisatoren van de mooie 
feesten, toernooien en de competities voor 
hun inbreng. Ook geeft hij aan dat hij 
stopt als voorzitter. Verder meldt de 
voorzitter dat het aantal leden nog steeds 
terugloopt, wat zorgelijk is.  

2. Vaststellen agenda. De punten 10, 11 en 
12 komen na punt 7.  

3. Mededelingen bestuur. De voorzitter 
treedt vanavond af en als kandidaat heeft 
Carla Koers zich gemeld.  

4. De notulen worden vastgesteld.  
5. De jaarverslagen worden ongewijzigd 

vastgesteld. 
6. Afscheid commissieleden 

De activiteiten commissie stopt in de 

huidige vorm. Zij hebben veel werk 
verricht voor de vereniging. Hartelijk dank 
hiervoor. De leden blijven wel de OTC 
vormen.  

7. Benoeming nieuwe commissieleden. 
Er melden zich geen nieuwe 
commissieleden. 

8. Punt 10 Verslag kascommissie: 
de kascommissie bestaande uit Carla 
Koers en Wouter Dekkers heeft 
geconstateerd dat de Penningmeester een 
zeer deugdelijk, nauwgezet en zeer 
verzorgde administratie heeft gevoerd. Er 
zijn geen onjuistheden geconstateerd en 
derhalve stelt de kascommissie het 
bestuur en de leden voor om de 
penningmeester decharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid in 2016, onder 
dankzegging voor de werkzaamheden.  

9. Benoeming nieuwe kascommissie: de 
leden Wilma Berends en Sabine Salomons 
melden zich als kascommissie.  

10.De penningmeester doet verslag. 
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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.
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Algemene 
Ledenvergadering 

2018 
Vervolg 
 
 

1. Benoeming voorzitter. Per acclamatie 
wordt Carla Koers tot nieuwe voorzitter 
benoemd. Zij bedankt Leo Engels voor zijn 
inzet en doet een oproep aan eenieder om 
zich aan te melden om een activiteit of 
toernooi te organiseren.  
Sabine Salomons meldt zich samen met 
Esther Witjes en Sandra Waller Diemont 
om de clubkampioenschappen dit jaar te 
organiseren.  

2. Mededelingen stichtingsbestuur 
er is een legionella inspectie geweest bij 
de douches en toiletten en voorlichting 
gegeven over reiniging en bestrijding.  

3. Mededelingen ledenadministratie 
Er hebben ongeveer 18 leden opgezegd dit 
jaar. Het opzeggen door jeugdleden komt 
voornamelijk doordat zij andere sporten 
gaan beoefenen. Suggesties voor 
samenwerking met GSV’38 en het zoeken 
naar andere financiële bronnen worden 
gedaan.  

4. Rondvraag. In de rondvraag wordt 
gevraagd naar de mogelijkheid van een 
paddeltennisveld. Dit zal nader onderzocht 
worden. De voorzitter vraagt of leden 
ideeën willen mailen.  
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Jaarverslag baan en beheer 
commissie. (2017) 

 

Afgelopen jaar hebben we weer met een groep 
enthousiaste vrijwilligers baan en parkonderhoud 
gepleegd. 

De meeste tijd is besteed aan het borstelen en 
onkruid verwijderen. 
In februari werden we verrast door stormschade 
aan hekwerk en gaas en scorebord. 
In overleg met het stichtingsbestuur is een 
schadeclaim ingediend bij de verzekering. 
Uiteindelijk is de schade hersteld in mei 2017 
door ABC hekwerk. 
 
We hebben in onze baanborstelset een borstel 
vervangen om de banen dieper te kunnen 
borstelen.  
Ook hebben we een elektrische heggenschaar 
aangeschaft om het snoeiwerk te 
vergemakkelijken. 
 
Van de zomer werden we geconfronteerd met 
verlichtingsprobleem op baan 1-2. Van een paal 
moest de complete bekabeling worden 
vervangen, dankzij de inzet van o.a  Renko van 
Dellen, Jos Baars, Willie van Haren.  
 
Bij gebrek aan winter hebben we maar enkele 
keren de banen gewalst. 
Minicourt blijft een bron van zorg, wordt te 
weinig gebruikt hierdoor komt veel alg- en mos- 
groei voor op de baan.  Mogelijk vinden we in 
2018 een oplossing voor dit probleem.  
 
Terugkijkend een jaar, met wat problemen, maar 
deze zijn, dankzij de inzet van vrijwilligers, 
gelukkig weer opgelost. 

 
Rest mij om de hele baan- en beheerploeg te 
bedanken. 
Ab, Hans, André, Teun, Geert, Jan M, Henk, 
Wally, en Gert-Jan 
  
Nanne K 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Jaarverslag 
Penningmeester 
 
De reserves zijn behoorlijk gegroeid afgelopen 
jaar. Er is een nieuw kassasysteem aangeschaft 
en een professioneel pinapparaat. Deze moeten 
zich het komend jaar gaan bewijzen. We vragen 
iedereen om alleen nog te pinnen, zodat er geen 
cash geld meer aanwezig hoeft te zijn. De 
vriendenloterij heeft aardig wat opgeleverd en 
ook de betere voorwaarden van bierbrouwer 
Heineken zorgen voor een positief effect op de 
jaarrekening.  
 

Nanning Boerma 
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Jaarverslag 2017 – 
Ledenadministratie 
 

Het jaar 2017 zijn we gestart met 118 leden, dit 
waren zowel senioren als junioren.  

Bij de seizoenopeningsactie in het voorjaar 
tijdens Koningsdag en de weken daarop volgend 
hebben we 10 extra leden kunnen werven die 
het tennissen wilden uitproberen. De actie 
bestond uit een pakket van lessen en een 
introductielidmaatschap met een gereduceerd 
tarief. Van deze groep zijn er nog steeds 7 lid 
van de vereniging. Daarmee kunnen we 
vaststellen dat deze actie erg succesvol is 
geweest.  Het is een belangrijke impuls geweest 
om het ledenaantal enigszins op peil te houden. 

Gedurende het jaar hebben helaas ook 20 leden 
het lidmaatschap opgezegd waarvan 5 jeugd 
leden. De redenen van opzegging zijn divers o.a. 
geen tijd, verhuizing, blessures, gebrek aan 
motivatie en andere sportkeuzes. 

Voor het jaar 2018 starten we met 108 leden 
waarvan 17 jeugd en 91 senioren.  

Het ledenadministratiesysteem is onlangs 
overgezet naar een nieuw systeem, KNLTB.CLUB 
die wordt ondersteund door de KNLTB. Het is 
een sneller en eenvoudiger webbased systeem 
dat gekoppeld is aan het nieuwe afhangbord in 
het clubhuis. 

 

Jaarverslag 
Competitie en 
toernooien 
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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ???                            
 
 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-SA 
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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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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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