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Stop met zagen,
hakken en kloven!

 

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 Voorzitter, 

 

 

Beste Leden, 

Dit wordt mijn laatste stukje in het clubblad. Zoals jullie 
weten treed ik bij de algemene ledenvergadering af als 
voorzitter. Gelukkig is er een kandidaat voorzitter die kan het 
stokje tijdens de ledenvergadering overnemen. Deze 
vacature wordt  gelukkig ingevuld. 
Verder zijn er nog wat vacatures binnen onze mooie 
vereniging. 
De activiteiten commissie stopt ermee, zij zijn wel 
beschikbaar en willen graag  het open toernooi blijven 
organiseren. Voor de andere taken zijn leden nodig die dit op 
zich nemen. Dit kan ook als project voor elk onderdeel apart 
gedaan worden. 
Verder is er nog steeds de vacature van secretaris. 
Klaverjassen wordt na dit seizoen beëindigd. Het animo 
wordt steeds minder, maar de groep is wel heel gezellig. 
Ik blijf wel lid van TV de Does, ook al tennis ik niet. Tevens 
blijf ik lid van de Club van Honderd. Jullie zien mij dan wel 
geregeld op het tennispark. 
Ik wens een ieder in 2017 veel tennisplezier en hoop dat er 
veel teams meedoen met de competitie en toernooien. 
 
Leo Engels, voorzitter   
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Algemene Ledenvergadering  

17 februari 2017

 

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar 

plaatsvinden op  vrijdag 17 februari 

aanstaande om 20:00 uur in het clubgebouw. 

De agenda: 

1. Opening:  

2. Vaststellen agenda:  

3. Mededelingen bestuur:  

4. Notulen van de ledenvergadering van 2016  

5. jaarverslagen  

6. Afscheid commissieleden  

7. Benoeming nieuwe commissieleden  

8. Benoeming nieuwe 

voorzitter  

9. Afscheid bestuursleden  

10. Verslag kascommissie  

11. Verslag penningmeester 

12. Verkiezing kascommissie  

13. Bestuursvoorstellen  

14. Mededelingen Stichtingsbestuur  

15. Begroting 2017 en 2018  

16. Winnende teams van de competitie in 2016 

17. rondvraag  

18. Sluiting    

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 

Tennisvereniging  De Does. 

Vrijdag 19 februari 2016 om 20.00 uur in het 

clubgebouw. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1 Opening 

Voorzitter opent met terugblik op 2015. 

Hij dankt sponsoren, vrijwilligers en 

winnaars. Afwezig: Ingrid Hoek, Henk 

Loos, Mieke van Poppel, Els van Schaik, 

Jeffrey en Jolanda Beer  

2 Vaststellen van de agenda 

Mededelingen van het Bestuur 

Open Toernooi 27 juni – 3 juli 

Clubkampioenschappen 26 sept  

Openingstoernooi 1 april 2016 

Opwarmtoernooi 3 april 2016 

Slotfeest competitie 5 november 

Jubileum feest 18 juni 

Er zijn veel vacante plekken. Idee om op 

projectbasis vrijwilligers te vinden. 

3 Notulen van de ledenvergadering 

van 2015 : Akkoord bevonden. 

4 Jaarverslagen 

Activiteitencommissie: openingstoernooi 

en opwarmingstoernooi voor competitie 

spelers. 1 kampioen. Prachtig open 

toernooi, clubkampioenschappen worden 

verplaatst naar een andere week. Met als 

doel zoveel mogelijk leden te krijgen. De 

commissie bestaat uit een sterk team. 

Hoop dat ze zo door kunnen gaan. 

Jeugdcommissie: geen commissie, wel een 

aantal vrijwilligers die een activiteit heeft 

opgepakt, zoals: Ton Nijhuis schooltennis. 

Pamela Brandenberg rood oranje tour. 

Door te kleine bezetting, was het niet 

mogelijk om alle activiteiten op te pakken.  

Baan commissie: veel aandacht geweest 

voor onkruid bestrijding, veel mos en 

algengroei, aan ook minicourt. Er wordt 

aan een tennismuur gedacht. Op dit 

moment wordt bekeken of dit financieel 

haalbaar is. 

Clubblad/redactiecommissie: Jorrin stopt. 

Vraag aan de vergadering of er iemand is 

die het stokje wil overnemen voor 4x per 

jaar. Men hoeft niet zelf te schrijven. 

Marion Miceli wil het clubblad gaan 

bezorgen. 

5 Afscheid commissieleden 

Els van Schaik en Reina Velthoen nemen 

afscheid en stoppen met het rondbrengen 

van het clubblad 

6 Benoeming nieuwe commissieleden 

Marion Miceli gaat de verzending en 

bezorging voor haar rekening nemen 

7 Afscheid bestuursleden 

Catharina Rinsma neemt afscheid als 

secretaris.  
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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.

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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Jorrin van Dellen neemt afscheid 

bestuurslid met als verantwoordelijkheid 

de redactie 

1 Benoeming nieuwe bestuursleden 

Claire O Donovan neemt het stokje van 

Jorrin over als nieuw bestuurslid van de 

redactie  

2 Verslag kascommissie. Zie conclusie 

papieren verslag  

3 Verslag penningmeester 

Inkopen waren net onder de inkomsten. 

Omzet is iets gestegen. Beter dan vorig 

jaar. Vriendenloterij,  iets meer subsidie 

Ecotax ontvangen het laatste jaar, grote 

clubactie heeft iets minder opgebracht,  

Jeugd: heeft iets meer opgebracht door 

grotere groepen 

2016 De  prijzen van drank inkoop gaan 

omhoog. Knipkaart zal met 1 euro 

verhoogd worden. 

Tips:  

Wellicht is een samenwerking met inkoop 

GSV mogelijk, na einde contract. 

Iets opzij houden voor Jubileum 2016.  

Rabo potje verdelen onder clubs. Tv de 

does heeft zich aangemeld. Leden krijgen 

nog informatie.  

Je moet lid zijn van de Rabobank en kan 

door deze actie TV De Does steunen. 

Samen met GSV optrekken om reclame in 

het dorp te maken.  

Vermogen op rekening is: Liquide 

middelen: spaar 1079 €,  bar 4325 €,  

courant 407 €, 

4 Verkiezing kascommissie 

Carla Koers blijft. In principe moet er 

afscheid van Wouter genomen worden.   

Wouter opnieuw benoemd. 

5 Bestuursvoorstellen 

In 2016 een goed beleidsplan op papier 

zetten. Afspraak met Bond hierover.  

Gunstig voor gemeente. Om de tafel over 

subsidies. Verder willen we doorgaan met 

Ciro Miceli achter de bar.  

Knipkaart met 1 euro verhogen. 

Clubblad alleen digitaal verspreiden (met 

als kanttekening dat dit consequenties 

heeft voor sponsoren. 

6 Mededelingen Stichtingsbestuur 

Afspraak met Tuinconcept. Levert 

onderhoud in natura 

Volgende week offerte over 

werkzaamheden aan begroeiing van banen 

1 en 2 

Zie bijlage 

3 Aandachtspunten  

Wat doet de stichting voor sponsoren? 

Sponsoraanpak veranderen. Moet meer 

tegenover staan. 

Tip: samen met een aantal leden met Bestuur en 

Stichting om de tafel gaan om te onderzoeken 

over de werving van meer leden en meer 

sponsoren. Dit in combinatie met het 

Beleidsplan. 

Begroting 2016 en 2017 

Winnende teams van de competities in 2015:  

Damesdubbel 35+ 

7 Rondvraag 

Carla: Betreffende het 40- jarig jubileum: 

suggesties en leuke ideeën melden bij 

Ingrid, Sandra en Carla. 

Mensen die al lang lid zijn contacten om 

oud leden te benaderen  

Wally; kaartenbak op alfabet van leden 

 

Nanne Kampstra; 

1. Bordjes met aanduiding tennispark  

2. Op google en aan Bond Landaanse 

straat 6 doorgeven 

8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 

21.45 uur 
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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
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Jaarverslagen competitie en toernooien 2016 
Verslag competitie: 

Vorig jaar was TV de Does behoorlijk actief in 

het competitiegebeuren 

In de voorjaarscompetitie deden we met 4 teams 

mee, waarvan er 2 op de tweede plaats zijn 

geëindigd. De zomeravondcompetitie werd door 

3 teams deel genomen, waarvan er 2 op de 

eerste plek zijn beland. Tenslotte in het najaar 

deden we met 5 teams mee, die allemaal goed 

presteerden, één 3e  plaats, drie 2e plaatsen en 

één 1e plaats! 

Tijdens de ALV worden de teams gehuldigd die 

op de eerste plaatsen zijn geëindigd en dat zijn: 

Zomeravondteam van Wouter Dekkers, 

zomeravondteam van Stefan Willemsen en 

najaarscompetitieteam van Ingrid hoek 

Voor het komende jaar zijn reeds 4 teams 

ingeschreven voor de  voorjaarscompetitie, en 

drie voor de zomeravondcompetitie. 

VCL Ingrid Hoek 

 
 

 

 

 

Verslag activiteitencommissie: 

 

We zijn het seizoen begonnen met ons eigen 

openingstoernooi. Ook werd er in het voorjaar 

als voorbereiding op het competitieseizoen het 

“opwarmtoernooi” gespeeld, met een open 

inschrijving, dus ook voor leden van andere 

verenigingen.  

In de viering van ons jubileum heeft de 

activiteitencommissie een grote rol gespeeld, en 

het werd een geweldige dag!  

Het open toernooi in week 26 was eveneens een 

groot succes. 

 
 

 

 

De clubkampioenschappen daar in tegen, werden 

een fiasco. Een dag of 5 voor de startdatum 

hadden we slechts 2! aanmeldingen, en hebben 

wij besloten dit niet door te laten gaan. Heel 

jammer! 

 

Na onderling beraad hebben wij, leden van de 

activiteitencommissie, besloten onze 

werkzaamheden te stoppen en uit de commissie 

te gaan.  

De vraag aan alle leden van tv de does is:  wie 

dit zou willen oppakken! Denk er eens over na. 

Omdat veel mensen zich niet langdurig vast 

willen leggen voor taken, hebben wij bedacht dat 

het misschien een idee is, om activiteiten 

projectmatig aan te pakken. Dus dat bv 2 

mensen de clubkampioenschappen voor 2017 

organiseren, en bv als iemand een leuk idee 

heeft voor een toernooitje, die dat dan ook zelf 

regelt.  

Het open toernooi heeft z’n eigen commissie, dus 

dat gaat sowieso door! 

 

Namens de activiteitencommissie: Sandra van 

Dellen, Jolanda Beer, Carla Koers, Ingrid Hoek 
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Jaarverslag baan en beheer commissie 

(2016) 

 

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.  

Ook hebben het clubhuis aan de buitenkant 
schoongemaakt. 

We hebben nieuwe scoreborden geplaatst en 
met nieuwe banken op de baan 1 en 2 ziet dat er 

prima uit. Hopelijk kunnen in 2017 ook de banen 
3 en 4 van nieuwe banken worden voorzien.  
(sommige leden hebben ook dit jaar weer meer 

uren aan onderhoud besteed, dan aan de edele 
tennissport). 

 
 
In de zomer werden we geconfronteerd met 

problemen aan de tractor, onze techneut Ab 
heeft samen met Wally en André de motor 
gedeeltelijk ontmanteld. Het kapotte onderdeel 

is vervangen en alles loopt weer als een 
zonnetje. 

In het najaar hebben we na enkele  
vorstperiodes de banen gewalst.  
 

Terugkijkend een goed jaar, zonder  problemen. 

Volgend jaar.. 

 
 
Hopen we een oplossing te vinden voor de 

beplanting langs baan  1 en 2 . 
 

Rest mij om de hele baan- en beheerploeg te 
bedanken. 

Ab, Hans, André, Tejo , Teun, Geert, Jan M, 
Henk, Wally, Gert-Jan, Joop 

  
Nanne K 
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Jaaroverzicht 2017  

competitie en toernooien  

 

Voorjaar Competitie: 7/8 april, 14/15 april, 
21/29 april, 5/6 mei, 12/13 mei, 19/20 mei en 

26/27 mei 

Zomeravondcompetitie: 10, 17, 24 en 31 mei, 
7,14 en 21 juni 

Het Kommensaal Open Toernooi: week 26 

(26-6 tot 2-7) 

Najaar competitie start half september 

Toernooien die mogelijk zijn als leden zich 

hiervoor willen inzetten: * 

Openingstoernooi als start van het seizoen 

Opwarmingstoernooi voor leden en niet-leden 

om alvast onderling te oefenen voor de 
competitie 

Clubkampioenschappen 

Ladies Day of Bokkenavond 

Ouder-Kind Toernooi 

Jeugdtoernooi met andere Liemerse 
verenigingen 

Halloween toernooi 

Afsluitingstoernooi  

Kersttoernooi 

 

Jeugd:  

7 april Maak kennis met Tennis 

Jeugdcompetitie: 

Zondag 19 maart 2017 

Zondag 26 maart 2017   

Zondag 2 april 2017 

Zondag 16 april 2017 (1e Paasdag)   

Zondag 11 juni 2017 

Zondag 18 juni 2017 

Zondag 25 juni 2017 

 1/2 juli Tenniskids Feest 2017 

Voor wat betreft rood/oranje Worldtour 
Tenniskids hebben we gelukkig dit jaar weer 2 

teams kunnen maken. Oranje 1 (2 spelers) en 
Oranje 2 (5 spelers) 

Dit jaar geen rood spelers omdat er veel 

afzeggingen van ouders zijn om hun kind mee te 
laten doen aan een competitie. 

* De activiteitencommissie in zijn huidige 
samenstelling treedt af. Leden die wel één 
activiteit willen organiseren, maar niet alle, 

kunnen zich ook per activiteit opgeven om dit 
vorm te geven. Mensen die ideeën hierover 

hebben, kunnen dit aan het bestuur melden of 
tijdens de ALV van 17 februari.  
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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 Leo Engels voorzitter@tvdedoes.nl - 

Secretaris vacature secretaris@tvdedoes.nl  

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

    

Bestuurslid Roel Nordsiek jeugd@tvdedoes.nl (06) 22 20 01 68 

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

 

Technische  commissie 

Ingrid Hoek (voorzitter, competitieleider) 

 
(0313) 63 27 86 

 

Jeugdcommissie 

 

Roel Nordsiek (voorzitter) 

 

jeugd@tvdedoes.nl (06) 22 20 01 68 

 
 

 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 

 

 
(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 

Govert Koers (OTC) 

Willy van Haren (OTC) 

Bob Mallisse (OTC) 

 (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  (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 

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

Ayurveda

Fysiotherapie

Alternatieve
Geneeswijzen
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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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