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Bestuurlijke ontwikkelingen 

Het bestuur bestond 1 januari 2018 uit Frits Haak (penningmeester), Sander Klos (secretaris), Arie 

Pronk (vz. toernooicommissie), Mark Gerfen (vz. technische commissie) en Corinne van Zaaijen 

(kantinecommissie). Er was een vacature voor voorzitter en de jeugdcommissie.  

De algemene ledenvergadering koos Antoine Jagers later in het jaar tot voorzitter. Daardoor toonde 

Haak zich bereid nog een volle termijn als penningmeester aan te blijven. 

De jeugdcommissie bleef, afgezien van een tijdelijke invulling door Eelco Bruggeman, vacant. 

Bruggeman moest terugtreden wegens drukke werkzaamheden, maar bleef wel lid van de 

sponsorcommissie. 

Er werd nog geen ‘creatieve en tekstgevoelige persoon’ als opvolger voor sitebeheerder Rob van der 

Werf gevonden. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Het bestuur vergaderde periodiek in het bijzijn van baancommissaris Martin Jacobs, sitebeheerder 

Rob van der Werf en de sponsorcommissie met onder anderen Jan ter Veer en Barry de Haas. Het 

voornemen vaker contact te zoeken met deelgroepen in de vereniging (commissies, leeftijdsgroepen) 

en externe partners als andere tennisverenigingen, scholen en de gemeente kreeg nog geen invulling. 

Wel blijft er met het oog op activiteiten met bewoners van Overkempe contact met Marijke Bos 

(gemeente). 

Andere agendapunten voor het bestuur waren een ontwikkelproject met steun van de Rabobank om te 

groeien van de huidige ruim 160 naar 200 à 210 leden en meer een open club te worden. Daarover 

dachten de leden mee op een brainstormavond. Wat eerste ideeën: stand op jaarmarkt in september, 

meer nadruk op zomer- en winterlidmaatschap, scholen benaderen met ‘feestje’ voor bepaalde 

groepen en uitreiking van een flyer wanneer kinderen hun zwemdiploma halen (‘dan is er weer tijd 

voor een andere sport’). 

Tevens lopen contacten met het Sportplatform in Olst over hoe verenigingen toekomstbestendiger te 

maken.  

Voor de investeringen in het park is na installatie van zonnepanelen en uitstel van ledverlichting een 

actielijst gemaakt, gekoppeld aan het vijfjarenplan (zie ook onder sponsorcommissie). 

Op de KNLTB-regiovergadering eind mei blijkt dat de structuur van het district plaatsmaakt voor 

landelijk circa 150 clusters. Die bestaan uit tien à vijftien verenigingen, die elkaar een- of tweemaal per 

jaar ontmoeten om gezamenlijke zaken te regelen en ervaringen te delen. Wij beperken ons tot de 

regionale ontwikkelingen en laten landelijke vergaderingen vooralsnog links liggen. 

Van trainer Clemens Tenniglo 

“Ik ging door met het enthousiasmeren van leden voor de technische en tactische kant van het tennis. 

Het jeugdledenbestand van de vereniging kreeg er een aantal nieuwe leden bij en gelukkig vielen er 

weinig af. Waardoor we per saldo hoger uitkwamen dan de afgelopen jaren. 

Ook dit jaar gaf ik de jeugd les vanuit de Tenniskids-methode. In die methode wordt gespeeld op drie 

baangroottes. Beginners spelen in ‘rood’ op een baan ter grootte van twee servicevakken met een 

grotere en zachtere rode bal. Met zo’n bal kunnen vijf- tot achtjarigen al snel een rally spelen. Als dat 

aardig lukt, dan gaan ze spelen in ‘oranje’ op een driekwart baan, Daarbij komt de baseline (achterlijn) 

midden tussen de normale service- en baseline in te liggen. Er wordt gespeeld met een oranje bal, net 

zo groot als een normale tennisbal, maar nog wel iets zachter. Daarna komt ‘groen’, waarbij de hele 

baan meedoet en de groene ballen nog maar weinig verschillen van de normale bal. Oudere jeugd en 

ook de senioren spelen in ‘geel’. Dit is zoals wij allemaal tennissen. ► 



De lesuren van de jeugd zijn van vier naar vijf gegaan. Ik heb nu één groep in rood, één in oranje, één 

in groen en twee in geel. 

Erg leuk was het dat de oudste lesgroep weer competitie speelde op zaterdagochtend en dit jaar zelfs 

kampioen werd. Mooi om te zien dat wat er allemaal is ingestopt aan vaardigheden, er ook uitkomt in 

wedstrijden. Twee teams in rood speelden in toernooivormpjes ook competitie. 

In 2019 nog meer kinderen enthousiast maken voor tennis kan onder meer door instuifdagen en 

schooltennis. Op de schoolsportdag in mei maakten ruim negentig kinderen in vier groepen kennis 

met tennis. 

Bij de senioren had ik ook enkele serieuze groepen die ik, als het ging om niet competitiespelende 

leden, liet kennismaken met de sport. Deze beginners kregen via de vereniging een aantal gratis 

proeflessen. 

Succesvol was ook de spoedcursus voor slagen die om verbetering vragen. Bijna iedereen reageerde 

met: ‘Ik had nooit verwacht dat ik nog zo’n goede backhand kon spelen.’ Zo verbeterden basisslagen 

als forehand, backhand, service en volley. 

Ik blijf mij inzetten voor werving van leden en hoop hierin op steun van mensen uit de vereniging, 

bijvoorbeeld in de vorm van specifieke acties.”   

Kantinecommissie 

De kantinecommissie bestond in 2018 uit Celien Haak, Corinne van Zaaijen en Pauline Meijer. Pauline 

trekt zich wegens drukke werkzaamheden terug per februari 2019.  

We hebben de prijzen van de consumpties in 2017 en 2018 niet hoeven te verhogen. Wegens 

algemene prijsverhogingen (ook BTW) is dat eind 2018 wel gebeurd. We blijven proberen zo voordelig 

mogelijk in te kopen. 

De bardiensten werden in 2018 door Pauline ingepland. Het blijft moeilijk om het iedereen naar de zin 

te maken. Het moge duidelijk zijn dat we graag versterking van ons commissietje zien. 

Voortaan worden alle competitiespelers als eersten ingezet voor bardiensten tijdens de competitie. De 

spelers op vrijdag kunnen op zaterdag meedraaien en andersom. We gaan dat beproeven met de 

voorjaarscompetitie 2019. Eventuele gaten kunnen we opvullen met andere barvrijwilligers. Bardienst 

is geen verplichting en mag worden afgekocht, al gaan stemmen op die afkoopsom (en boete bij niet 

verschijnen) te verhogen. De bardiensten op woensdag en bij toernooien regelen we apart. 

Ons ledenaantal is gedaald, maar er zijn meer jeugdleden: ze zijn enthousiast aan het lessen en 

lusten graag limonade en pannenkoeken. Ook de gasten van Overkempe en de scholieren hadden 

weer een leuke dag bij ons.  

Nog even over de alcohol  

De gemeente handhaaft een alcoholbeleid. Tot 18 jaar geen alcohol! De komende jaren wordt dat 

intensiever gecontroleerd, wat kan leiden tot forse boetes en intrekking van vergunningen. 

Onze vereniging heeft een vergunning zwakalcoholische dranken. Om die te behouden moet van 

zoveel mogelijk leden een Instructie Verantwoord Alcoholschenken aanwezig zijn. ► 

Om zoveel mogelijk aan onze verplichtingen te voldoen, verzoeken we nogmaals om als u dat bezit, 

ons een afschrift van uw Verklaring Sociale Hygiëne te verstrekken of de Instructie Verantwoord 

Alcoholschenken ( IVA) te volgen en ons een afschrift van het behaalde certificaat te verstrekken. 

Deze instructie bestaat uit een informatiefilmpje op de website www.nocnsf.nl/IVA en daarna twintig 

vragen, waarvan er zestien goed moeten worden beantwoord. Lukt dat niet direct, dan kan meteen 

een volgende poging worden ondernomen. Het is dus niet moeilijk en kan de club behoeden voor het 

verlies van de drankvergunning. ► 



Technische commissie 

Afgelopen jaar heeft Antoine de TC verlaten om de rol van voorzitter op zich te nemen. Dit betekent 
dat Mark Gerfen alleen is overgebleven. Graag zou hij minimaal één persoon erbij willen. Wie lijkt dit 
een leuke taak of voelt zich geroepen hem te helpen?  
 
Afgelopen seizoen hadden we een goede bezetting tijdens de voorjaars- en najaarscompetitie. In het 
voorjaar deden elf teams mee; zeven heren-, drie damesteams en één jeugdteam. Op de vrijdag 
hadden we weer volle bezetting met zes teams! Hier waren de avonden weer gezellig tot in de kleine 
uurtjes. Van de vrijdagteams is Heren 1 35+ kampioen geworden! Heren 2 haalde het op één punt na 
net niet, maar heeft wellicht komend jaar net iets meer succes. 
Op zaterdag zijn twee teams kampioen geworden. Ons jeugdteam vierde dat door met het team 
gezellig uit eten te gaan. Heren 1 17+ kwam na een jaar weer terug door overtuigend kampioen te 
worden zonder een wedstrijd te verliezen. 
Ook dit najaar deden we met vier teams mee op de vrijdagavond, wat ook weer erg gezellig was. 
Helaas werd in de najaarscompetitie geen team kampioen. 
 
Voor het tennisseizoen 2019 hebben weer een volle bezetting op de vrijdagavond met zes teams. Op 
de donderdag één team en op zaterdag drie teams, waarvan één nieuw. Er zijn enkele wijzigingen in 
de teamnummers, hier komen we later op terug. 
 
Toernooicommissie 

De wintercompetitie is de afgelopen keer niet doorgegaan wegens te weinig deelname. 

De clubkampioenschappen werden in 2018 weer in drie blokken gehouden. De deelname was matig. 

Aan de enkels deden dertig spelers mee, inclusief twee dames die in overleg bij de heren werden 

ingedeeld. De dubbels trokken 34 spelers en de mix 22 spelers. De dames waren ook dit jaar slecht 

vertegenwoordigd. 

We zien de laatste jaren een teruglopende deelname. In 2019 gaan we een andere, kortere opzet 

uitproberen, te beginnen met het dubbeltoernooi in maart. 

De commissie bestond eind 2018 uit voorzitter Arie Pronk (tevens bestuurslid) en de leden Hannie 

Tabor en Iwan. Om het werk, vooral tijdens evenementen, over meer personen te kunnen verdelen 

zoekt de commissie versterking. 

 

Clubkampioenen 2018 

Dubbels 

HD 6: 1. Mark Gerfen / Jeroen Weustman; 2. Jeroen Exoo / Iwan  

HD 7: 1.  Geke Broekhuizen / Henk Brummel; 2. Hans Hippe / Willy Tabak 

HD 8: 1. Frits Haak / Bert van Herp; 2. Geke van Keulen / Jan ter Veer  

 Gemengd dubbel 

MIX 6: 1. Maartje Caspers / Willy Tabak; 2. Miranda Bos / Henk Willems 

MIX 7: 1. Willy van Vreden / Antoine Jagers; 2. Celien Haak / Bert van Herp 

 Enkels 

HE 6: 1. Dylan Doldersum (clubkampioen); 2. Mick Doldersum 

HE 7: 1. Gerjen Oeseburg; 2. Niek Veurtjes 

HE 8: 1. Justin Hendriks; 2. Arnold Kiffen ► 

 

 



Sponsorcommissie 

De commissie bestaat uit Jan ter Veer, Barry de Haas, Eelco Bruggeman en Gerard Bourgonje. Zij 

sprak in 2018 enkele malen met het bestuur over nieuwe sponsorcontacten en andere plannen. Zo 

werd gezocht naar een andere maker van reclameborden en benaderde de commissie mogelijke 

sponsors als Intersport, Veldpape, Baltus, Plus en - via distributeur Sligro - bierleverancier Heineken. 

Als tegenprestatie zijn tal van activiteiten mogelijk, zoals flyeren in onze kantine of bordjes of een 

windscherm rond de banen. Ook sponsoring in natura is mogelijk. Mogelijk idee is om sponsors in een 

‘actiemaand’ onze leden kortingen te laten aanbieden, zodat het bezoek aan hun bedrijf/winkel 

toeneemt. De commissie wil ook kijken of sponsoring van een uitschuifbaar/oprolbaar mobiel 

windscherm voor het hoofdterras mogelijk is. 

Het ‘gezelliger’ maken van de kantine doet mensen wellicht langer blijven en de baromzet toenemen. 

De commissie maakte een presentatie van opknappunten, waarvan de totale kosten circa 20.000 euro 

kunnen bedragen. Het gaat onder meer om het schilderen van muren, nieuwe vloerbedekking, 

vervanging van meubilair en verlaging van de bar. Gezien de stand van de begroting en de 

inspanningen om meer leden te trekken, werd besloten in 2019 als eerste stap de bar uitnodigender te 

maken. 

Van de gemeente kregen we later in het jaar bericht over een nieuwe subsidie, aan te vragen na  

1 januari 2019, voor de accommodatie, materiaal en energiebesparing. ■ 


