
Jaarverslag Ter Spille 2020 (het coronajaar) 
 
Bestuurlijke stand van zaken 
Het bestuur bestond 1 januari 2020 uit Antoine Jagers (voorzitter), Frits Haak (penningmeester), 
Sander Klos (secretaris), Arie Pronk (vz. toernooicommissie), Mark Gerfen (vz. technische commissie) 
en Gordy Köllmann (kantinecommissie).   
De jeugdcommissie was nog vacant, maar na een ‘oudergesprek’ in januari coördineren Hester 
Hubbeling en Marleen Boxman in samenspraak met Mark Gerfen de nodige activiteiten en begeleiden 
teams. 
Anne Marie Jagers verving sitebeheerder Rob van der Werf. 
  
Nieuwe ontwikkelingen 
Door corona veranderde de fysieke kant van ons verenigingsleven ingrijpend. Daardoor kwam het 
bestuur ook minder bij elkaar. Het vergaderde periodiek in het bijzijn van baancommissaris Martin 
Jacobs en de sponsorcommissie. 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 een meer open club te worden. In januari 
2020 is het laatste maatschappelijke plan opgeleverd.  
Helaas was het niet mogelijk op de jaarmarkt te staan, omdat die vanwege de corona niet doorging. 
Aan scholen zijn in gymlessen bij een aantal groepen tennislessen gegeven. 
Er lopen contacten met het Sportplatform in Olst-Wijhe over hoe verenigingen toekomstbestendiger te 
maken. De gemeente kondigde in het kader van een breed onderzoek naar het ‘voorliggend veld’ 
(clubs, verenigingen en organisaties met een lage drempel voor deelname) bezuinigingen aan. Dat 
onderzoek heeft in 2022 plaats. Onze vereniging ontvangt alleen een relatief geringe subsidie voor 
jeugdleden. Wethouder Hans Olthof bleek bereid op de ledenvergadering iets te vertellen over ‘zijn’ 
sportbeleid. 
Voor de investeringen is een actielijst gemaakt, gekoppeld aan het vijfjarenplan. 
 
We deden al mee aan de jaarlijkse schoolsportdag met flinke belangstelling voor het onderdeel tennis. 
Nu namen we in oktober een proef met reguliere gymlessen op ons park. Er deden vijftig kinderen van 
groep 3-8 van De Klimboom mee. In principe wilden we nog een school van het cluster Mijnplein 
uitnodigen. De Klimboom valt onder De Mare. We beschouwen de tennisgym als investering in 
toekomstige (jeugd)leden, maar houden de kosten wel goed in de gaten. Die bedroegen dankzij een 
gemeentelijke steun van € 200,= netto € 50,= euro aan trainerskosten. 
 
We gaan nieuwe leden vragen naar hun eerste bevindingen met de club en de lessen. 
 
We ontwikkelden een nieuwe ledenwerfadvertentie voor plaatsing in december en februari. We 

handhaafden het gewone aanbod en breidden dat uit met de mogelijkheid tot huur van een baan à  € 

15,= per uur. 

 
Op basis van onderzoek en de te forse investering besluiten we niet de noodzakelijke twee 
padelbanen aan te leggen. Onze kunstgrasbanen kunnen nog ongeveer tot 2024 mee. Dat geeft de 
gelegenheid dit onderzoek dan nog een keer te doen. 
 
Van de trainers 
Onze trainer Clemens Tenniglo kreeg ondersteuning van zijn collega Harry Kok van 
SportKaderServices over. Met inachtneming van alle coronabeperkingen konden de trainingen toch 
redelijk doorgang vinden. Ook werden themacursussen gegeven. 
De jeugd krijgt les vanuit de Tenniskids-methode, die drie baangroottes gebruikt. Beginners spelen in 
‘Rood’ op een baan ter grootte van twee servicevakken met een grotere en zachtere rode bal. Zo 
kunnen kinderen van 5 tot 8 jaar al snel een rally spelen. Als dat aardig lukt, gaan ze over in ‘Oranje’. 
Hier wordt gespeeld op een kwartbaan, waarbij de achterlijn midden tussen de bestaande service- en 
baseline in komt te liggen. Er wordt gespeeld met een oranje bal, die net zo groot is als een gewone 
tennisbal, maar nog wel iets zachter. Daarna komt ‘Groen’ op de hele baan met groene ballen, die 



maar weinig verschillen van de normale bal. Oudere jeugd en senioren spelen in ‘Geel’. Dit is zoals wij 
allemaal tennissen. 
Bij de senioren waren er ook enkele serieuze groepen die kennismaakten met de sport. Dit waren 
beginners die via de vereniging een aantal proeflessen kregen. 
Succesvol was ook de spoedcursus met aandacht voor slagen die om verbetering vragen.  
 
Kantinecommissie 
De kantinecommissie bestaat uit Celien Haak, Gordy Köllmann en Corinne van Zaaijen. 
Er valt weinig te melden over de coronaperiode. Gelukkig kon onder voorwaarden wel worden 
getennist. De kantine is weinig gebruikt en de omzet was vrijwel nihil. 
Op de dagen van NL Doet in 2020 en 2021 hebben we met veel leden de kantine en het park weer 
kunnen schoonmaken. 
We hebben op dit moment weinig voorraden, dat in afwachting van de ontwikkelingen.  
In 2020 hebben we het nodige moeten weggooien, omdat zaken over de datum waren. Op dit moment 
zijn we nog voorzichtig met inkopen. Ook de vaten bier hebben een beperkte houdbaarheid, vandaar 
de tijdelijke overgang naar kratjes bier. 
De prijzen zijn iets aangepast.  
Betalen per pin lijkt een succes. Cash kan natuurlijk ook. Het blikje en het geldkistje staan nog op 
dezelfde plek. 
Normaliter doet een lid drie ingeplande bardiensten. Diverse leden hebben in 2020 wel bardienst 
gedaan, anderen helemaal niet. We houden daarmee in de komende planning zoveel mogelijk 
rekening. Wie de bardienst voor 2020 hebben afgekocht hoeven dat voor 2021 niet weer te doen. De 
regeling wordt ‘doorgeschoven’. 
Hopelijk kunnen we dit najaar wedstrijden en competitie spelen en de omzet opkrikken. 
De EHBO-koffer blijft hangen onder het planbord voor de banen. Ook liggen er verbandmiddelen in de 
bovenste la achter de bar. 
 
Nog even over de alcohol  
De gemeente voert een wettelijk verplicht alcoholbeleid. Tot 18 geen alcohol! Er wordt de komende 
jaren gecontroleerd en gehandhaafd en dat kan leiden tot hoge boetes en zelfs intrekking van de 
vergunning. 
Onze vereniging heeft een vergunning voor zwak alcoholische dranken. Om die te behouden moet 
van zoveel mogelijk leden een Instructie verantwoord alcohol schenken aanwezig zijn.  
Om zo goed mogelijk aan onze verplichtingen te voldoen, verzoeken we nogmaals om 
1 als u dat bezit, ons een afschrift van uw Verklaring Sociale Hygiëne te verstrekken of 
2 op internet de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) te volgen en ons een afschrift 
van het behaalde certificaat te verstrekken. 
Deze instructie bestaat uit een informatiefilmpje en 20 vragen, waarvan er (in meer pogingen) 16 goed 
moeten zijn beantwoord. Het is niet moeilijk en een kleine moeite om de club te behoeden voor verlies 
van de vergunning zwak alcoholische dranken. Het certificaat IVA is te behalen via de website 
www.nocnsf.nl/IVA.  
Een aantal leden behaalde het certificaat, waarvoor Ter Spilleriaanse dank. Maar er zijn er nog niet 
genoeg!! Doe de test alsnog even in het belang van de club. 
 
Technische commissie 
Het was in veel opzichten een zeer bijzonder jaar. We hebben de voorbereidingen voor de 
voorjaarscompetitie (normaliter startend in april) zoals normaal gedaan. Teams waren samengesteld, 
de KNLTB had indeling bekendgemaakt en onze vereniging was competitiegereed. En toen 
veranderde Covid-19 alles. De competitie werd eerst stilgelegd en daarna verplaatst naar het najaar. 
Sinds erg lange tijd konden wij geen competitie spelen of überhaupt tennissen. 
Gelukkig konden we na een periode weer voorzichtig beginnen met tennissen en werd erover 
gesproken om de competitie na de zomer te starten. Wel met aanpassingen zodat het veilig is, zoals 
het spelen op tijd op de vrijdagavond. De derde week van september konden we eindelijk beginnen 
met de competitie. De kantine was zelfs (met maatregelen) geopend. Het leek weer redelijk de goede 
kant op te gaan. Helaas duurde dat voor sommige teams niet lang. De situatie verslechterde en Covid-
19 kreeg weer meer de overhand. De kantines moesten weer dicht, er kon alleen nog maar getennist 
worden. Dat kwam de gezelligheid niet ten goede. Het was dus een bijzonder jaar met helaas weinig 
wedstrijdtennis. Hopelijk wordt het in 2021 beter. 
De trainingen voor onze jeugd worden elke dinsdagmiddag verzorgd door Clemens Tenniglo. Hij doet 
dit zoals gewoonlijk met veel enthousiasme en we zijn zeer tevreden over hem. Voor de senioren komt 



Harry Kok dinsdagavond training geven. Vind je het leuk om aan je techniek te werken, je slagen te 
verbeteren of omdat je het gewoon leuk vindt, meld je dan aan voor de training. Dit kan alleen of in 
een groepje. 
 
Toernooicommissie 
De toernooicommissie bestond afgelopen jaar uit voorzitter Arie Pronk, tevens bestuurslid, Hannie 
Tabor en Iwan. Om het werk, vooral tijdens evenementen, over meer personen te kunnen verdelen, 
zoekt de toernooicommissie nog versterking. 
In verband met corona hebben we in augustus 2020 alleen de dubbels kunnen houden, waaraan 
veertig leden deelnamen. 
 
Uitslagen: 
Dames dubbel 7 
1e Miranda Bos / Celien Haak 
2e Angela van den Berg / Gerdien Nijkamp 
 
Heren dubbel 8 
1e Hans Busser / Martin Jacobs 
2e Ronald Kappert / Wiard Olivier 
 
Heren dubbel 6 
1e Mark Gerfen / Jeroen Wuestman 
2e Jeroen Exoo / Iwan Linthorst 
 
 
 
 
Sponsorcommissie 
Door de bijzondere coronaperiode stelde de sponsorcommissie de activiteiten uit tot het allemaal 
normaler zou zijn. De reguliere sponsorbrief werd uitgesteld om begrip te tonen voor de lastige situatie 
van onze ondernemers. 
Wat betreft netsponsoren zoekt de commissie nog naar een invulling hiervan, er is in elk geval nog 
ruimte voor één netsponsor. De commissie zoekt twee vervangende bordsponsoren. 


