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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van 2017 van het bestuur van TC Hardenberg! Een jaarverslag
waarin alle bestuursleden (samen met hun commissieleden) terugblikken op de
ontwikkelingen en stappen die zijn gezet in 2017.
Wat een enerverend tennisjaar is 2017 geweest. Wat hebben we met elkaar toegeleefd naar
31 maart en 1 april. En wat zijn we trots op wat wij met elkaar hebben neergezet het afgelopen
jaar. Honderden mensen waren er bij de officiële opening en nog veel meer op de geweldige
open dag. Het is mooi om te zien dat de leden massaal naar de banen komen om te tennissen
of te padellen. Ook de toernooien en competitie zijn vol, geweldig om te zien.
Helaas hebben we vorig jaar ook onverwachts afscheid moeten nemen van Gretha Runhaar.
Het respect en de betrokkenheid van de leden na het overlijden van Gretha was
hartverwarmend om te zien.
Hier en daar blijft er altijd nog iets te wensen over, kleine naweeën van de bouw, of
aanpassingen die nog gerealiseerd moeten worden. Dat zal nog wel een poosje zo blijven en
is inherent aan een sportvereniging die het met grotendeels vrijwilligers moet klaren.
Het bestuur vergadert elke maand, meestal in voltallige samenstelling. Daarnaast heeft elk
bestuurslid zijn of haar commissie. Soms wordt er voor een bepaald onderwerp een aparte
werkgroep gevormd van bestuursleden. Wij zijn op dit moment bezig om in 2018 een
beleidsplan en een visie samen te stellen, hiervoor zijn uit het bestuur Marcel, Berthold, Rob
en Geja aan de slag. De input halen we met name uit de inmiddels aan de leden verzonden
enquête. Op deze manier hopen we op een -door leden - gedragen beleidsplan.
Vrijwilligers, die op verschillende terreinen hun steentje bijdragen, zijn bijzonder belangrijk
voor een vereniging. Zonder hen kan TC Hardenberg niet bestaan. Hierbij dan ook nog maar
weer een oproep om je aan te melden als vrijwilliger. Wil je zitting nemen in een commissie,
wil je een van de activiteiten organiseren, heb je nieuwe ideeën of wil je gewoon om eens een
klusje doen op het park? Alles is mogelijk, trek een van de bestuursleden aan zijn of haar jas
of meld het even bij de mensen achter de bar in De Match.
Ik wens iedereen voor nu in ieder geval weer een mooi, gezond en sportief tennisjaar toe!
Geja Krol, secretaris TC Hardenberg
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Jaarverslag Tenniszaken 2017
Toernooien
Kendis Open
In de week van 30 juni t/m 8 juli 2017 werd het 14e Kendis Open tennistoernooi gespeeld. Op
het nieuwe tennispark van TC Hardenberg streden een recordaantal van 198 deelnemers
verdeeld over 18 verschillende categorieën voor de winst. Vele mooie tennispartijen zijn
gespeeld, met als afsluiting 13 spannende finales op zaterdag 8 juli.

Kendis Kids Open
Van 28 augustus t/m 1 september vond het Kendis Kids Open 2017 plaats. Veel jeugdleden
van TC Hardenberg hebben meegedaan en wat was het weer een geweldige tennisweek! In
de ochtenden werd volop getraind, samen met de trainers van Vechtdal Tennis. En ’s middags
werden heel veel wedstrijden gespeeld.
Ook op vrijdag 1 september, de laatste dag van het Kendis Kids Open, waren de banen weer
gevuld met de jeugdleden. Er werd volop genoten van alle wedstrijden van de rode en oranje
spelers. Ook vonden de spannende finales van de categorieën groen en geel plaats. De week
werd afgesloten met een gezellig barbecue. We hopen iedereen volgend jaar weer terug te
zien bij Kendis Kids Open 2018!

Jan Gerrits Tweewielers Open Kersttoernooi
Het traditionele Open Kersttoernooi, georganiseerd door Tennisclub Hardenberg en voor de
tweede maal op rij gesponsord door Jan Gerrits Tweewielers, was met 208 deelnemers en
254 gespeelde partijen wederom een groot succes te noemen.

Competitie
Bij TC Hardenberg wordt er natuurlijk ook competitie gespeeld. Van recreatief tot meer
prestatiegericht, van de jongste jeugd tot veteranen competitie. Er is voor elk wat wils! De
voorjaars- en zomeravondcompetitie is drukbezocht en er zijn kampioensteams.
De voorjaarscompetitie met 31 teams werden de volgende teams kampioen! Voorjaar
Zaterdag heren 1 en heren 2 en donderdag dames 1, zomeravond heren 2 en gemengd 1. De
afsluiting van de competitie werd gevierd met een gezellige BBQ.
Met de najaar competitie zijn de volgende teams kampioen geworden vrijdag avond; 3e
klasse Gemengd dubbel 35+ en 2e klasse Dames dubbel 17+
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Activiteiten
1e Stratentoernooi - Zaterdagmiddag 10 juni 2017
Deelnemers: 47 deelnemers waarvan 35 niet-leden
Een toernooi waar de gezelligheid en het kennismaken met tennis en padel vooropstond. En
dat heeft goed uitgepakt. We hadden meer teams bestaande uit vrienden dan uit dan uit
straten. Het weer was stralend en dat heeft zeker bijgedragen aan het succes. Iedereen heeft
genoten en er zijn deelnemers zo enthousiast geraakt dat ze lid zijn geworden van onze club.

Vechtstede Notarissen & Mediators clubkampioenschappen!
Wat hebben we genoten van de eerste clubkampioenschappen op ons nieuwe tennispark op
de Boshoek! Van 2 tot en met 16 september werden de Vechtstede Notarissen en Mediators
clubkampioenschappen gespeeld. Maar liefst 134 sportievelingen namen deel, er werd
gespeeld werd in 17 categorieën. De categorieën waren zowel voor de beginnende tennissers,
als voor de top van de club. In twee weken tijd zijn er 217 wedstrijden gespeeld waarbij
sportiviteit, gezelligheid en eeuwige roem de boventoon voerden.
Op zaterdag 16 september werden de finales gespeeld, waar de vele toeschouwers konden
genieten van spannende wedstrijden. De hoogste finale (heren enkel A) werd gespeeld door
Tim van der Zwan (alias The Hammer) en Berthold Menzo (alias The Power), onder het
toeziend oog van 70 toeschouwers. De eerste set werd nipt gewonnen door Berthold met 75. De tweede set liet Tim het er dan ook niet bij zitten; hij won met 6-4. Tim kwam de derde
set nog voor te staan met 1-0 en zweepte het publiek nog eenmaal op. Berthold bleef rustig
en trok de laatste set met overtuiging naar zich toe met 6-2. Berthold Menzo nogmaals
gefeliciteerd!
Wij danken Vechtstede Notarissen en Mediators voor de hoofdsponsering. Onze
schitterende nieuwe eerste prijs werd persoonlijk uitgereikt door Caroline Uyting; de
clubkampioensschaal waarin de naam van de clubkampioen gegraveerd staan. De schaal
komt in ons sportcafé de Match te hangen. Ook danken wij Dos Pimientos voor het
overheerlijke Mexicaanse buffet.
Tot slot bedanken we natuurlijk alle deelnemers. Dankzij jullie kijken we terug op een meer
dan geslaagd toernooi! Hieronder volgen alle prijswinnaars:

Heren enkel A

Heren dubbel A

1e Berthold Menzo
2e Tim van der Zwan

1e Klaas Krikke en Alco Leegstra
2e Berthold Menzo en Ricardo Arkes

Gemengd dubbel A

Heren enkel B

1e Niels Wiersma en Iris van Faassen
2e Alco Leegstra en Geja Krol

1e Jos Goossensen
2e Erik Bruinsma
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Heren dubbel B

Dames dubbel B

1e Patrick Mulder en Rob Mulder

1e Rianne Nijenhuis en Esther Tieltjes
2e Marian v/d Kemp en Margret
Lamberink

2e Merten Dorman en Clen Wolbink

Gemengd dubbel B

Heren enkel C

1e Wil Tieltjes en Esther Tieltjes
2e Jo Selhorst en Bertine Blankvoort

1e Jos Kikkert
2e William Drenthen

Heren dubbel C

Dames enkel C

1e Carl Folkersma en Jos Kikkert
2e William Drenthen en Gerdinand Eshuis

1e Margret Lamberink
2e Anniek Runhaar

Dames dubbel C

Gemengd dubbel C

1e Geja Gerrits en Jaqueline Hester
2e Jenneke Meier en Liesbeth v/d Pijl

1e Edwin Slot en Danny van den Heuvel
2e Erik Bruinsma en Liesbeth v/d Pijl

Heren enkel D

Heren dubbel D

1e Arwin Schepers
2e Evert Schutte

1e Adriaan Beukelman en Evert Schutte
2e Jeroen van ’t Holt en Peter Mulder

Dames dubbel D

Gemengd dubbel D

1e Helen Heuver en Rianne Menzo Bolks
2e Dominique Mollen en Johanna v/d
Vinne

1e Klaas Jan Veurink en Miriam Veurink
2e Jeroen van ’t Holt en Anita Post

Heren dubbel 55+
1e Hans de Vries en Tim Wolting
2e Ronald Batenburg en Wolter Hulleman

Autocombi Vechtdalcup 2017 bekend
Het eerste en tweede weekend van november werd er weer gestreden om de Vechtdalcup in
onze tennishal De Match. De strijd gaat tussen de tennisverenigingen van Hardenberg,
Ommen, Slagharen, Kloosterhaar, Dedemsvaart, Gramsbergen en Dalfsen.
Eindstand: 1; TV Gramsbergen 2,483 / 2; TC Hardenberg 2,379 / 3; TV Kloosterhaar 2,333 / 4;
TC Ommen 1,957 / 5 DTC Dedemsvaart 1,741 / 6 TV Slagharen 1,63 / 7 DLTC Gerner 1,552

Erik Bruinsma, tenniszaken
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2017
Commissie
In de jeugdcommissie zaten afgelopen jaar de volgende leden: Margriet Dijkstra, Mirian
Veurink, Sybran Wiersma, Martine Kremer, Eelco Folkersma en Paul Meijerink (geen lid,
alleen adviserende rol).
Eelco heeft in oktober zijn taak als voorzitter neergelegd en is waargenomen door Mirian
Veurink.

Doel
De jeugdcommissie is het aanspreekpunt voor alle jeugdzaken van de vereniging. De
commissie verzorgt en regelt allerlei activiteiten voor de jeugd. Ook is de jeugdcommissie
betrokken bij de jeugdcompetities. Ons doel is dat onze jeugdleden en de ouders zich
betrokken en thuis voelen bij TC Hardenberg.

Activiteiten
We hebben de volgende activiteiten georganiseerd of aan meegewerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KNLTB Voorjaarscompetitie
Vriendentoernooi
Hardenberg Kids
Ouder-Kind Toernooi
KENDIS KIDS Open
Jeugd Clubkampioenschappen
KNLTB Najaarscompetitie
Seizoenafsluiting – Spooktocht
Sinterklaasfeest
Oliebollentoernooi
Jeugd Stimuleringsplan
G-tennis

Competitie
Zowel in het voorjaar en in het najaar hebben wij met enthousiaste jeugdteams meegedaan
aan de KNLTB competitie. Mede dankzij de inzet van de ouders was dit een succes. Ons
oranjeteam en het groen 2 team leverde een fantastische prestatie door najaarskampioen te
worden.
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Vriendentoernooi
In de voorjaarsvakantie is dit jaar voor het eerst een ‘Vriendentoernooi’ georganiseerd. Een
jeugdlid van TC Hardenberg vormde samen met vriendjes of vriendinnetjes, die geen lid zijn,
een team en streden tegen elkaar tijdens dit toernooi. Een leuke manier om kennis te maken
met tennis en met TC Hardenberg.

Hardenberg Kids
Elk voorjaar worden er via Hardenberg Kids tennisactiviteiten aangeboden aan de
Basisschool jeugd van 7 t/m 12 jaar. Om de jongste jeugd kennis te laten maken met tennis
bood TC Hardenberg dit jaar, naast het ‘vaste’ programma, een programma aan voor
kinderen van vijf en zes jaar. Uit deze enthousiaste groep kinderen, trainen elke
woensdagmiddag nog steeds een grote groep vijf- en zesjarigen.

Ouder Kind Toernooi
Vrijdagavond 14 juli stroomde het terras op het tennispark van Tennisclub Hardenberg vol
met kinderen samen met een ouder, opa, oma, tante, buurman of welke andere denkbare
combinatie dan ook. Zij meldden zich voor het eerste Ouder Kind toernooi op het nieuwe
tennispark. Bij de wedstrijdtafel lag een prachtig blauw t-shirt voor iedereen klaar met de
tekst I LOVE TENNIS. We telden maar liefst 100 deelnemers.

Kendis Kids ROGG-Toernooi
Drie dagen tennisfeest in samenwerking met Vechtdaltennis. ‘s Morgens waren er ongeveer
30 kinderen die meededen met het tenniskamp en ‘s middags waren er de wedstrijden van
het KKO, waaraan 45 deelnemers deelnamen. Dit toernooi was wederom een groot succes
waarbij onze dank natuurlijk ook uitgaat naar de enthousiaste sponsor Kendis ICT Groep
Nederland.

Jeugd Club Kampioenschappen
Op de buitenbanen werd er gestreden in de eigen categorie voor het Clubkampioenschap. De
jongste jeugdleden werden begeleid door John en Paul van Vechtdaltennis. De oudere
kinderen speelden enkel- en dubbelwedstrijden op de buitenbanen van TC Hardenberg.

Seizoensafsluiting
Dit najaar is er een spooktocht georganiseerd als afsluiting van het seizoen door de
jeugdcommissie. Bij de Rheezerbelten werden er pannenkoeken gegeten waarna er
gegriezeld kon worden door de dappere jeugdleden. Bij terugkomst kon iedereen nog even
nagriezelen bij de vuurkorf met warme chocolademelk.

Sinterklaasfeest
Vol verwachting klopte het hart van onze jongste jeugd. Er werden spelletjes gedaan in de
hal waar ook Sint en zijn Pieten ons vereerden met een bezoek. Na heerlijk gegeten te hebben
in de Match ging iedereen met een cadeautje en gedicht naar huis.
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Oliebollentoernooi
Voor de oudere jeugd werd het traditionele Oliebollentoernooi georganiseerd. Op de
binnenbanen werd er gedubbeld. In de Match werden er oliebollen gegeten en spelletjes
gespeeld.

Jeugd Stimuleringsplan
Om de tennisvaardigheden te ontwikkelen en het tennisplezier te vergroten is het Jeugd
Stimuleringsplan ontwikkeld in 2016 en ook in 2017 voortgezet.
Wederom was dit een groot succes. Ruim 40 kinderen stonden bijna elke donderdagmiddag
op de baan om techniek en tactiek te trainen. We hopen dit voort te kunnen zetten in 2018.

G-tennis
Dit jaar is Vechtdaltennis gestart met het verzorgen van tennislessen voor jeugdleden met
een beperking. Bij G-tennis staat het plezier en enthousiasme voorop, het is goed voor de
conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden van de speler.
Wij zijn er trots op dat wij ook deze jeugdleden het plezier, dat samen tennissen kan geven,
kunnen bieden en hopen in 2018 meer jeugdleden met een beperking kennis mogen laten
maken met tennis.

Mirian Veurink, jeugdcommissie

8

Jaarverslag Communicatie 2017
Commissie
De commissie bestond aanvankelijk uit Rob Landstra (bestuurslid namens communicatie),
Louise Kerkdijk, Gerry Lambers, Rianne Nijenhuis, Marcel Haen en Jeanet Meijerink. In de
loop van het jaar is Carla Hamberg aan de commissie toegevoegd en heeft Rianne Nijenhuis
de commissie verlaten. We danken Rianne voor haar betrokkenheid en inzet. In de laatste
vergadering van 2017 heeft Marcel Haen aangegeven na 12 jaar websitebeheer het stokje te
willen overdragen zodra er een vervanger gevonden is. In januari 2018 heeft Alex Hopma zich
als vrijwilliger aangemeld, ter vervanger van Marcel Haen.
Verder heeft de commissie ondersteuning gekregen van Roelanda Sandink en Ewald
Breukelman voor foto’s en video’s en natuurlijk de input van alle andere commissies.

Vergaderingen
Er is in 2017 zeven keer door de commissie vergaderd, meestal in voltalligheid.

Huisstijl
Kleuren, lettertype, logo, alles wat te maken heeft met communicatie-uitingen van TC
Hardenberg is vastgelegd in een huisstijl handboek.

Communicatie protocol
Om ervoor te zorgen dat we allemaal eenduidig communiceren is er een
communicatieprotocol opgesteld. Elke commissie binnen de club heeft deze ontvangen.

Welkom nieuwe leden
Om nieuwe leden te informeren over TC Hardenberg is er een apart welkomstdocument voor
nieuwe leden gemaakt, waarin we vertellen over hoe het werkt binnen onze club.

Nieuwsbrief
Er zijn 11 nieuwsbrieven digitaal verzonden. De nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de
website. Input voor de nieuwsbrieven kan door iedereen worden aangeleverd. Meestal
gebeurt dit vanuit de commissies.

Website
Onze website wordt steeds beter gevonden. Commissies kunnen zelf input aanleveren voor
hun deel van de website. De nieuwsitems en nieuwsbrieven
worden door de
communicatiecommissie geplaatst.
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Facebook & Twitter
Sociale media is niet meer weg te denken uit de huidige tijd, als tennisclub zijn we actief op
Twitter en Facebook. Wij krijgen de input vanuit de commissies meestal binnen via
Whatsapp waarna wij zorgen voor doorplaatsing.

Persberichten
We hebben dit jaar een paar keer aandacht gehad in de pers. Dat vinden we erg mooi, we
blijven hier actief in.

KNLTB Club App
Wij maken als vereniging gebruik van de KNLTB Club App. De invulling van het nieuws en de
evenementen ligt bij de commissie communicatie. Input komt ook hier vanuit de commissies.
We verwachten dat de Club App in de toekomst steeds belangrijker wordt in onze
communicatie.
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Sponsorscommissie 2017
Sponsorcommissie
De sponsor commissie bestaat uit Rob Landstra, Theresia Slot- Hindriks, Oskar Snijders,
Robert Prins, Mariëlle Kroesen en sinds september aangevuld met Henk Kremer.
Na de voorbereidingen in 2016 gemaakt te hebben is er heel veel werk verzet en met succes.
We hadden ingezet op verdubbeling van de oude verenigingen en hebben dat ruim gehaald.
We hebben een mooi resultaat gehaald die financiële zekerheid geeft tot 2020. Prachtig om
te zien hoe Ondernemend Hardenberg de Tennisclub heeft gesponsord en er nog steeds
bedrijven zijn die aansluiten en hun naam verbinden aan de tennissport.

Vergaderingen
In 2017 is er 10 keer door de commissie vergaderd. Er wordt in principe 1 x per 4 weken
vergaderd.

Clubkleding
De Clubkleding van TC Hardenberg kende een bijzondere start, maar wat zijn we gelukkig
met de uiteindelijke keuze. Mooie uitstraling, kwaliteit en herkenbaarheid. We zijn heel
tevreden hoe het omarmd is en kijken met een trots gevoel rond als we ergens een TCH’er in
de clubkleding zien tennissen.

Borden, padelbanen, reclamezuil en winddoeken
We hebben verschillende sponsormogelijkheden. Trots op ons centercourt waar
hoofdsponsor Specsavers prijkt. De winddoeken waren ook bijzonder snel uitverkocht,
sneller dan verwacht om eerlijk te zijn. Ook alle andere sponsoruitingen lopen mooi door op
één padelbaan hebben we nog 2 mogelijkheden, op de reclamezuil zijn nog mogelijkheden
(en kunnen we evt. nog een tweede zuil bijplaatsen) en ook de reclameborden langs de baan
lopen goed. De reclameborden in frames op de lange zijde van de banen worden in een vaste
kleurstelling gemaakt (groen, wit en oranje) wat aansluit bij de kleuren van de omgeving en
zorgt voor rust en eenheid. De namen van de sponsoren zijn hierdoor ook juist extra goed
zichtbaar. De zichtbaarheid op de padelbanen willen we nog gaan verbeteren.

Jeugdsponsoren
Om extra mogelijkheden te creëren voor de tennissende jeugd bij TC Hardenberg hebben we gekozen
voor extra Jeugdsponsoring. Het bord is vol en levert een bedrag op van € 1.250,00 per jaar.
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Tennishal
De commissie is begonnen met benaderen van sponsoren voor bordreclame in de Tennishal.
Deze zullen niet zoals buiten in 3 kleuren worden maar in de huisstijlkleuren van de sponsor.

Toernooien
We kunnen terugkijken op een aantal zeer geslaagde toernooien in 2017 allen met een
betrokken sponsor. Het Kendis toernooi, het Kendis Sponsortoernooi, Jan Gerrits
Tweewielers Kersttoernooi, Vechtstede Notarissen Clubkampioenschappen en het Palm
Tiebreak Toernooi. Allen waren een succes!

Toernooisponsoren
Buiten bij de 1e Padelbaan staat een groot bord met Toernooisponsoren. Deze sponsoren
betalen naast een vaste bijdrage ook winnaarsprijzen beschikbaar tegen een zeer gunstig
tarief voor TC Hardenberg.

Tennisballen Specsavers Tretorn
Specsavers Hardenberg is verbonden aan TC Hardenberg, met de sponsoring van de banen
1 & 2 is dit niet te missen. In 2016 waren de competitie tennisballendoosjes voorzien van
meerdere stickers van Specsavers. Dit jaar worden de ballen bedrukt in de fabriek met het
logo van Specsavers speciaal voor TC Hardenberg.

Leveranciers
TC Hardenberg heeft gekozen om samen te werken met Decomar, Alfabet Reclame, Jan
Ontwerpt en Loodrecht Reclame.

Sponsoren
We hebben besloten om in 2018 een Sponsordag/-avond te gaan organiseren voor de
sponsoren van TC Hardenberg. Hoe, wat, waar en wanneer is nog niet bekend.

Dank
Iedereen die op één of andere manier heeft meegewerkt aan de sponsoring van TC
Hardenberg wil ik graag ontzettend bedanken voor haar of zijn bijdrage en het mooie
resultaat zowel financieel als op het park. Bedankt!
Rob Landstra, communicatie & sponsorcommissie
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Jaarverslag Algemene Zaken 2017 (55+ en onderhoud)
Als onderhoudsploeg kunnen we meedelen dat er een goede structuur in de planning komt
en kunnen melden dat er drie vaste vrijwilligers wekelijks onderhoud plegen. Diverse mannen
en vrouwen helpen regelmatig met diverse onderhoudsklussen, zoals het verzorgen van de
plantentuin en onderhoud aan de goten.
Toch willen wij graag de groep vrijwilligers uitbreiden. Wij zouden het fantastisch vinden als
u zich geroepen voelt om u bij deze gezellige groep aan te sluiten, er is voldoende werk nog
te doen.
De maandag en donderdag toss word zeer goed bezocht, dit is een goede mix waar
gezelligheid een hele grote rol speelt.
Jan Henk Schroër, algemene zaken
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Jaarverslag Prestatietennis en Padel 2017
Prestatietennis
We hebben ook in 2017 gedraaid met het jeugdstimuleringsplan. Op donderdag wordt er in 2
groepen rood/oranje (t/m 10 jaar) en groen/geel (t/m 17 jaar) 60 minuten
tennisstimuleringstraining gegeven. Dit is een groot succes. Het niveau gaat omhoog en
steeds meer jeugdleden nemen deel. Naast dat kinderen beter gaan tennissen is er ook een
ander mooi effect er is meer clubgevoel omdat alle kinderen die deelnemen elkaar ook beter
leren kennen.
Het aantal deelnemers is met 30% gestegen. We hebben nu 41 deelnemers.
De trainers zorgen voor trainingsgroepen op niveau, soms zijn er talenten waar geen
passende groep meer voor is op clubniveau. Daarvoor wordt gekeken naar samenwerking
met andere verenigingen. En dat lukt! Twee jeugdleden trainen beide ook op een ander park,
in een groep die bij hun past. Zij hebben TCH vertegenwoordigd op de jeugd
districtskampioenschappen.
We zijn begonnen met het opstellen van een beleidsplan, prestatietennis is daar een
onderdeel van. Hier wordt nog volop aan gewerkt.

Padel
Commissie
Afgelopen jaar hebben we de commissie uitgebreid met een extra lid. De commissie bestaat
nu uit de volgende personen: Geert de Boer, Marthijn Lamberink en Berthold Menzo.

Opening padelbanen
Eind zijn de banen geopend tijdens een feestelijk weekend, waarbij diverse clinics zijn
gegeven door de Nederlandse top, alsmede enkele demonstratiewedstrijden. Dit in de hoop
om iedereen warm te maken voor deze mooie nieuwe activiteit op ons park.

Promotie Padel
Mede dankzij de openingscommissie en promotie/ledenwerving hebben er diverse
activiteiten plaatsgevonden om Padel te promoten, en leden en niet-leden te
enthousiasmeren.
Openingsclinics
Als onderdeel van de opening van het park hebben tientallen senioren en juniorleden op de
verschillende dagen les gekregen in de spelregels en grondbeginselen van de Padelsport.
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Kennismakingsclinics
Om de vaart erin te houden zijn er in april en mei door Padel Service Nederland gedurende
een 6-tal avonden clinics verzorgd. Hiervoor kon iedereen kosteloos inschrijven. De animo
hiervoor was groot. Daarom zijn er alsnog 2 optionele avonden aan toegevoegd.
Scholentoernooi en Stratentoernooi
In mei/juni op initiatief van ledenwerving en promotie.
Laddercompetitie
Aansluitend op de clinics is er een laddercompetitie opgezet. Omdat padel voornamelijk
dubbelspel is werd dit gecombineerd met enkelcompetities voor tennis. Enthousiast werden
de eerste weken tegenstanders uitgedaagd. Helaas hield het enthousiasme geen stand tot
het eind van het seizoen. Belangrijkste oorzaken zijn waarschijnlijk de falende app en de
zomervakantie waarna de competitie niet meer vlotte. Daarnaast waren er de nodige
tennisactiviteiten en de padelspelers zijn overwegend ook fanatieke tennissers.

Jan Gerrits Tweewielers Padel Clubkampioenschappen
Eind oktober hebben we het jaar afgesloten met de Jan Gerrits Tweewielers Padel
Clubkampioenschappen. Op zaterdag 20 oktober zijn de clubkampioenschappen gehouden.
Inschrijven kon in de categorieën Heren, Dames en gemengd Dubbel; op niveau A en B.
Tegelijkertijd met de Padel clubkampioenshappen werden de Jeugd tennis
clubkampioenschappen en ook de Vechtdalcup gespeeld. Naast veel strijd was er dan vooral
ook veel gezelligheid op het park.
De volgende clubkampioenen hebben we mogen huldigen in onderstaande categorieën:
•
•
•
•

Heren Dubbel A:
Heren Dubbel B:
Dames Dubbel B:
Gemengd Dubbel B:

Overige statistieken:
•
Aantal deelnemers/koppels:
•
Aantal schema’s/wedstrijden:

Marcel van Dijken en Jan Maarten Veurink
Henk Kremer en Oskar Snijders
Dominique Mollen en Johanne van der Vinne
Dominique Mollen en Marco Eggengoor

24 / 15
4 / 21

Materialen
Om de beoefening van de Padelsport laagdrempelig te houden hebben we geïnvesteerd in
Padelrackets en ballen. Deze kunnen tegen een geringe vergoeding gehuurd worden.
Daarmee kan kennis gemaakt worden met Padel zonder direct zelf te moeten investeren in
materiaal.
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Kennismakingsclinic Padel
Er zijn 6 clinics gepland ter kennismaking van padel; op 4, 12 en 28 april en 1, 2 en 9 mei. De
clinics zijn gepromoot via de clubapp, website, nieuwsbrief en facebook. Er hebben 168
verschillende mensen deelgenomen aan de clinics, we hebben ook deelnemers gehad die
geen lid waren of lid waren van een buurtvereniging. Het aantal clinics was precies goed. De
laatste clinics waren niet meer vol en we hebben toen mensen die graag nog een keer wilde
voor een 2e keer deel laten nemen, 12 leden hebben hier gebruik van gemaakt.

1e Stratentoernooi – zaterdagmiddag 10 juni 2017
Deelnemers: 47 deelnemers waarvan 35 niet-leden
Een toernooi waar de gezelligheid en het kennismaken met tennis en padel vooropstond. En
dat heeft goed uitgepakt. We hadden meer teams bestaande uit vrienden dan uit dan uit
straten. Het weer was stralend en dat heeft zeker bijgedragen aan het succes. Iedereen heeft
genoten en er zijn deelnemers zo enthousiast geraakt dat ze lid zijn geworden van onze club.

AH actie – kennismaking tennis en padel
We hebben deelgenomen aan de actie van AH om kennismakingsclinic aan te bieden.
Vechtdal Tennis heeft dit voor ons uitgevoerd. De actie is positief ontvangen. We hebben de
sport en onze club gepromoot er zijn in verhouding veel mensen van buiten Hardenberg die
hebben deelgenomen aan de clinic. Voor de promotie van de sport was het goed. Mensen
waren onder de indruk van ons tennispark maar qua nieuwe leden heeft het ons niet gebracht.

Berthold Menzo, Prestatietennis & Padel
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Penningmeester 2017
2017 was een jaar van implementeren van de ledenadministraties van de voormalige
verenigingen TOGO en TVO. De fusie TC Hardenberg was weliswaar ingegaan in juni 2016,
de incasso’s vonden nog op de oude wijze plaats.
In de ledenbestanden van beide verenigingen zijn gekoppeld en vervolgens geïmporteerd in
het programma van KNLTB.CLUB. Aangezien KNLTB.CLUB destijds geen mogelijkheid had
om de contributies automatisch te incasseren, is besloten om dit rechtstreeks vanuit de
financiële administratie te doen. Bijkomend voordeel daarvan is dat de
ledenadministratie/incasso synchroon met de financiële administratie loopt.
De implementatie en 1e incasso had nog al wat voeten in de aarde. Het ging niet zonder slag
of stoot.
Vanaf juli werd er om de 2 maanden geïncasseerd. Dus in de maanden september, november
en januari 2018 werd een incasso run gedraaid. Ook die gingen niet geheel zoals verwacht en
gehoopt, een en ander is echter wel goed in beeld en de laatste plooien zullen worden
gladgestreken.
Na de Algemene Ledenvergadering, waarin de hoogte van de contributie wordt bepaald, zal
er in maart een 1e incasso-run 2018 plaatsvinden en vervolgens elke 2 maand.
Voor 2017 hadden we een sluitende begroting gemaakt. De inkomsten en uitgaven waren
gelijk aan elkaar, dus we zouden geen tekort maar ook geen overschot hebben. Mede dankzij
de inspanningen van sponsorcommissie is het toch gelukt om 2017 met een positief resultaat
af te sluiten. Ook de toernooien (Kendis Open en Jan Gerrits Tweewielers Kersttoernooi)
hebben bijgedragen aan het positieve resultaat.
De cijfers kunt u opvragen bij penningmeester@tchardenberg.nl.

Henk Jan Meijeringh, penningmeester
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Commissie van Beroep
Op verzoek van het bestuur van TC Hardenberg werd en commissie van beroep ingesteld. De
heren Batenburg, Mulder en Selhorst waren desgevraagd bereid hierin zitting te nemen.
Aangezien er gedurende de afgelopen periode geen beroep werd gedaan op de commissie,
kan het verslag hierbij worden afgesloten.
De commissieleden;
R.P. Batenburg
M. Mulder
J. Selhorst

Vertrouwenspersoon TC Hardenberg
TC Hardenberg heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is mevrouw G. van Lutterveld.
Meer informatie over de vertrouwenspersoon is te vinden op de website van TC Hardenberg.
In 2017 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.

G. van Lutterveld
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