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Inleiding
Het jaarverslag van 2018 van het bestuur van TC Hardenberg ligt weer voor u klaar! Een
jaarverslag waarin alle bestuursleden (samen met hun commissieleden) terugblikken op de
ontwikkelingen en stappen die zijn gezet in 2018.
Als bestuur kunnen we met trots terugzien op 2018. Mooie toernooien zijn er gespeeld, een
groot aantal teams spelen competitie, zowel voorjaar als najaar en de jeugd is volop in
beweging bij TC Hardenberg. Ook zijn er veel mensen die gezamenlijk tossen, vooral op de
mandagavond is er een enthousiaste club mensen. Mooi om te zien.
Dit alles valt en staat met de inzet en toewijding van onze vele vrijwilligers. Het is al vaker
gezegd, maar wat zouden we zijn zonder de inzet van al deze mensen!! Vrijwilligers maken
een club en dat is bij ons zeker niet anders. Toch hopen wij de vrijwilligersclub uit te kunnen
breiden, er zijn zeker nog zaken onderbelicht en er zijn klusjes of grotere klussen te doen.
Dus ook hierbij nogmaals de oproep: mocht je iets willen betekenen voor onze club, meld
het bij een van de bestuursleden of bij de mensen van De Match. We vinden dan samen vast
een taak die bij je past!
Het bestuur vergadert op dit moment eens per zes weken meestal in voltallige
samenstelling. Daarnaast heeft elk bestuurslid zijn of haar commissie.
Voor nu wens ik iedereen weer een mooi, gezond en sportief tennisjaar toe!
Geja Krol, secretaris TC Hardenberg
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Jaarverslag Tenniszaken 2018
Toernooien
Kendis Open
Het 15e Kendis Open 2018 was een succes. Van 29 juni t/m 7 juli werden er op het tennispark
van TC Hardenberg ruim driehonderd sportieve, leuke en vaak spannende
tenniswedstrijden gespeeld. Het was een prachtig toernooi met meer dan tweehonderd
deelnemers, ook dit jaar weer met nieuwe gezichten. Leuk om te zien dat het Kendis Open
Tennistoernooi steeds meer bekendheid krijgt buiten onze regio.
Het waren gezellige avonden met mooie wedstrijden en er werd flink gestreden in de maar
liefst eenentwintig onderdelen.
Martin en Martin van #KendisICTgroepNederland werden in het zonnetje gezet omdat zij al
vijftien jaar hoofdsponsor zijn van dit super gezellige toernooi, Daarom ontvingen zij naast
een bos bloemen ook een ingelijst clubshirt voorzien van het Kendis Open 15 jaar logo. Erg
leuk! Zij hebben toegezegd nog minimaal een jaar door te gaan. Ook mede namens alle
subsponsors was deze 15e editie een groot succes.

Jan Gerrits Tweewielers Open Kersttoernooi
Het traditionele Open Kersttoernooi. De laatste twee weken van het jaar waren in zicht en
dan weet iedereen wel hoe laat het is… tijd voor het Jan Gerrits Tweewielers Open
Kersttoernooi. Elk jaar weer een succes, zo tussen de kerstkransjes en – dinertjes door. Het
Open Kersttoernooi is er één waarbij vooral gezelligheid de boventoon voert, maar waar er
op de banen toch ook ongemeen spannende wedstrijden uitgevochten worden.
Tijdens de meer dan gezellige finale-avond ging een bijzonder woord van dank uit naar Jan
en Geja Gerrits die, na drie jaar lang hun naam aan dit toernooi te hebben verbonden,
besloten hebben de sponsoring te eindigen. Uit handen van voorzitter Marcel van Dijken
ontvingen zij als dank een prachtig ingelijst clubtenue, uiteraard voorzien van
sponsornaam. Na een weggepinkt traantje en de nodige dank-je-wellen aan de
toernooicommissie werd het tijd om de glansrijke winnaars naar voren te roepen.

Competities
Voorjaarscompetitie
We mogen terugkijken op een aantal prachtige tennismaanden. Het weer was zelden zo
goed als dit jaar tijdens de voorjaarscompetitie. We zijn met maar liefst vijfendertig
tennisteams en twee padelteams de competitie ingegaan. Dit heeft geleid tot volle
banen, veel plezier en een hoop gezelligheid tot in de kleine uurtjes. Van deze vijfendertig
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teams zijn er vier kampioen geworden en maar liefst tien teams zijn tweede geworden. Dit
belooft wat voor volgend jaar, want als je tweede kan worden, kan je ook kampioen
worden!

8/9-Competitie
Ook de nieuwe competitievorm 8/9 competitie heeft twee teams mogen verwelkomen.

Najaarscompetitie
Dit jaar zijn er een record aantal teams ingeschreven in de najaarscompetitie, weer stijging
in de lijn met nu dertien teams.

Activiteiten
Opening Seizoen 2018
Zaterdag 31 maart was de officiële opening van het tennisseizoen middels een gezellig
tennisevenement voor jong en oud.
Vechtdal Tennis had een circuit opgesteld waarbij je met hulp van vrijwilligers langs
verschillende trainingen en wedstrijdvormen ging.

8/9 Dinsdagavond toss
Op initiatief van Eelco Folkersma, is dit najaar de 8/9 toss naar dinsdagavond verplaatst. Er
wordt getosst van 19.30 tot 20.15 uur. Kwartiertje pauze, wat drinken bij de Match en
vervolgens weer tossen van 20.30 tot 21.15 uur met aansluitend tijd voor een borrel.
Dit is goed ontvangen door de leden er wordt door veel mensen meegedaan aan deze leuke
tossavond.

2eStratentoernooi
Met geweldige weersomstandigheden en maar liefst veertien teams op en rond de banen
was het zaterdagmiddag 23 juni 2018 meer dan zomaar gezellig! De één fanatiek, de ander
de slappe lach, maar iedereen raakte een bal. Supertof, ons straten/vrienden/collega's/
achterburen/vagekennissentoernooi. De uiteindelijke winnaars werden de goedlachse
meisjes van team Miss Hits!
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Vechtstede Notarissen & Mediatiors Clubkampioenschappen!
Van 1 september t/m 15 september 2018 werd er op onze banen gestreden om de
felbegeerde titel "Clubkampioen 2018", van toppers op niveau 3/4 tot kanjers op niveau 8/9,
en alles wat daar tussenin speelt. Geweldig om te zien!
Hieronder volgen alle prijswinnaars:
Heren enkel A
1e Berthold Menzo
2e Daan Hamberg

Gemengd dubbel B
1e Rob Ringenier & Bertine Blankvoort
2e Rob Mulder & Liesbeth van der Pijl

Heren dubbel A
1e Daan Hamberg & Tim Van der Zwan
2e Marcel van Dijken & Alco Leegstra

Heren enkel C
1e Maarten Pieper
2e Alwin Bouter

Dames dubbel A:
1e Rianne Nijenhuis & Roelanda Sandink
2e Danila Battjes & Nienke Hoekman

Dames dubbel C
1e Dominique Mollen & Johanne van der
Vinne
2e Carla Hamberg & Danny van den
Heuvel

Gemengd dubbel A
1e Oskar Snijders & Rianne Nijenhuis
2e Wilfried & Margret Lamberink
Heren enkel B
1e Harm Muller
2e Jos Goossensen
Dames enkel B
1e Roelanda Sandink
2e Dominique Mollen
Heren dubbel B
1e Patrick Mulder & Rob Mulder
2e Dennis Mol & Arwin Schepers
Dames dubbel B
1e Marian van der Kemp & Margret
Lamberink
2e Erika Hutten & Hilda ten Napel

Gemend dubbel C
1e Jan Dasselaar & Susan Snoeks
2e Ronald Boon & Jenneke Meier
Heren enkel D
1e Michiel Scheerhoorn
2e Robbert Hekman
Dames enkel D
1e Marije Mulder
2e Ina Vink
Dames dubbel D
1e Anita Post & Mirian Veurink
2e Jantina de Haan & Kitty v.d. Hoogen
Gemengd dubbel D
1e Klaas Jan & Mirian Veurink
2e Ronald & Mirjam Meilink
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KNLTB Overijsselse Districts Master 2018
Voor het eerst is het ons gelukt de Overijsselse Districts Master naar ons tennispark te
krijgen. En wat was het een gaaf evenement, de Overijsselse Tennis Masters! Supermooie
wedstrijden van zowel jeugd als senioren op elk denkbaar niveau. Toptennis op ons eigen
tennispark!
Uiteindelijk vielen er nog een behoorlijk aantal clubleden in de prijzen ook. Kijk maar:
ME tot 12 - Estelle Mol
JE tot 14 - Willem Veurink
ME tot 14 - Wieteke Terlouw
DE 8 - Ina Vink
HE8 - William Drenten
DE6 - Roelanda Sandink

Autocombi Vechtdalcup 2018
Tijdens de eerste twee weekenden van november werd er op de binnenbanen van TC
Hardenberg volop gestreden om bovenstaande titel. Er werd gespeeld in de categorieën
GD, DD en HD 5/6 en 7/8. Door de speciale puntentelling in dit tennistoernooi was het voor
iedere tennisvereniging uit de regio - groot en klein - mogelijk om mee te spelen voor de
winst. Dit zorgde voor een continue spannende strijd op de banen tot de laatste wedstrijden
aan toe en was het bij tijd en wijle behoorlijk druk langs de baan met toeschouwers.
"Het was leuk om te zien dat tennisliefhebbers uit het Vechtdal tijdens deze weekenden zijn
samengekomen om hun passie te kunnen delen. Beide weekenden overheerste dan ook een
gezellige sfeer op de banen en in sportcafé de Match. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er
maar één de winnaar zijn. De derde plek was voor DTC Dedemsvaart en de tweede plek
voor TC Hardenberg. Titelverdediger TV Gramsbergen heeft een jaar lang mogen genieten
van de beker maar dit jaar is TV Slagharen er na vijftien jaar opnieuw in geslaagd om er met
de winst vandoor te gaan”, aldus Joyce Vieth (organisatie Auto Combi Vechtdal Cup). Naast
competitie op de baan werden er ook meer dan tweehonderdvijftig prijzen verloot en
meerdere hoofdprijzen uitgereikt.
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2018
Commissie
In de jeugdcommissie zaten dit jaar de volgende leden: Eelco Folkersma, Margriet Dijkstra,
Mirian Veurink, Sybran Wiersma, en Paul Meijerink (geen lid, alleen adviserende rol). Eelco
werd al enige tijd waargenomen door Mirian en heeft afscheid genomen van zijn functie
tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Sybran en Margriet hebben dit jaar hun taken neergelegd, Anita Post is lid geworden van de
Jeugdcommissie.
Mirian Veurink is in maart 2018 tijdens de ALV benoemd als voorzitter van de
jeugdcommissie.

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 aan de volgende activiteiten meegewerkt en/of georganiseerd:
KNLTB Voorjaarscompetitie
Vriendentoernooi
Hardenberg Kids
Ouder-Kind Toernooi
KENDIS KIDS Open
Jeugd Clubkampioenschappen
KNLTB Najaarscompetitie
Jeugd Koppelcompetitie
Jeugd Vechtdaltour
Sinterklaasfeest
Oliebollentoernooi
G-tennis
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Voor- en Najaarscompetitie
Zowel in het voorjaar als 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 leverde een fantastische prestatie door najaarskampioen te worden.

Vriendentoernooi
Het Vriendentoernooi is dit jaar in samenwerking met Sportservice Hardenberg
georganiseerd. Ook komend jaar zal Vechtdal Tennis samen met Sportservice Hardenberg
de organisatie van dit toernooi op zich nemen.

Hardenberg Kids
Elk voorjaar worden er via Hardenberg Kids tennisactiviteiten aangeboden aan de
Basisschool jeugd van 7 t/m 12 jaar. Dit jaar waren er twintig deelnemers waarvan negen
kinderen lid zijn geworden van onze vereniging.
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
van ruim vijfentwintig kinderen in de categorieën blauw en rood.

Kendis Kids Open
Drie dagen tennisfeest in samenwerking met Vechtdaltennis. Dit jaar had het Kendis Kids
toernooi een bijzonder groot aantal deelnemers. In de ochtend waren er meer dan veertig
kinderen die meededen met het tenniskamp en in de middag waren er meer dan
vijfenzeventig inschrijvingen bij de wedstrijden van het KKO. Dit toernooi was wederom een
groot succes waarbij onze dank natuurlijk uitgaat naar de enthousiaste sponsor Kendis ICT
Groep Nederland.

Jeugd Clubkampioenschappen
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.
De clubkampioenen van 2018 zijn:
Categorie Blauw: Noortje Stroeve
Categorie Rood: Zheng Hultink
Categorie Oranje: Jurjen Menzo
Categorie Groen: (m) Veerle Hamer (j) Matthijs Landstra
Categorie Groen dubbel: Jorn Wiersma & Roef Huisjes
Categorie Geel; (m) Wieteke Terlouw (j) Willem Veurink
Categorie Geel dubbel: Matthijs Landstra & Willem Veurink
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Jeugd Koppelcompetitie
Om de jeugdspelers tijdens de winterperiode lekker door te laten tennissen werd dit jaar
voor het eerst de Jeugd Koppelcompetitie aangeboden. Acht keer tennissen in de hal samen
met Jeugdspelers van tennisverenigingen uit de regio. Geinspireerd door het concept dat al
jaren succesvol wordt gehanteerd voor de volwassenen is de Jeugd Koppel met meer dan
zestien koppels nu ook al een succes.

Jeugd Vechtdal Tour
De Jeugd Vechtdal Tour is georganiseerd door de jeugdcommissies van de
tennisverenigingen Nieuwleusen, Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg. Het doel van de
Vechtdaltour is elkaar beter te leren kennen en samen met jeugd uit je eigen regio te
tennissen. Elke tennisvereniging kreeg een datum toegewezen waarbij de organisatie in
handen was van de betreffende vereniging.

Sinterklaasfeest
Vol verwachting klopte het hart van onze jongste jeugd. Er werden spelletjes gedaan in de
hal waar ook een aantal Pieten ons vereerden met een bezoek. Na heerlijk gegeten te
hebben in de Match ging iedereen met een cadeautje naar huis.

Oliebollentoernooi
Voor de jongste jeugd werd het traditionele Oliebollentoernooi georganiseerd. Op de
binnenbanen werd er gedubbeld. In de Match werden er oliebollen gegeten en spelletjes
gespeeld.

G-tennis
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.
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Jaarverslag Communicatie 2018
Commissie
De commissie bestond bij aanvang in 2018 uit Rob Landstra (bestuurslid namens
communicatie), Louise Kerkdijk, Gerry Lambers, Carla Hamberg, Alex Hopma en Jeanet
Meijerink. In de loop van het jaar zijn Marije Mulder en Liesbeth van der Pijl aan de
commissie toegevoegd en hebben Louise Kerkdijk en Gerry Lambers de commissie
verlaten. We danken Gerry voor haar jarenlange inzet. Zij heeft zich op meerdere fronten
voor de club ingezet en is intensief betrokken geweest bij het fusietraject. Louise heeft zich
ook vanaf het begin ingezet voor deze commissie, maar door de drukte die haar nieuwe
baan met zich meebrengt zag zij zich genoodzaakt om te stoppen.
Verder heeft de commissie ondersteuning gekregen van alle andere commissies voor input,
foto’s en video’s.

Vergaderingen
Er is in 2018 zes keer door de commissie vergaderd.

Communicatie protocol
Dit document is een handvat voor alle andere commissies. Eind 2018 hebben we er ook een
planner aan toegevoegd, zodat het bestuur en de commissies nog beter weten wanneer wij
wat aan input van een ieder verwachten.

Nieuwsbrief
Er zijn negen nieuwsbrieven digitaal verzonden. De nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de
website. De input voor de nieuwsbrieven kan door iedereen worden aangeleverd.
Gebruikelijk is dat dit gebeurt dit vanuit de commissies.

Ledenmail
Er zijn dit jaar veel aparte mails naar leden gegaan. In totaal tien keer.

Enquête
We hebben een enquête gehouden onder onze leden. Zo bleek 91% onze club leuk of héél
leuk te vinden. De uitslag heeft tijdens de ledenvergadering ter inzage gelegen en is door
onze voorzitter daar ook besproken. Het bestuur is met de uitkomsten aan de slag gegaan.

Website
Door middel van social media en de nieuwsbrief proberen we door te laten klikken naar
onze website. De website willen we op de schop gaan nemen, er zijn gesprekken over een
nieuwe partner. Bestuur en commissieleden zorgen voor input en wijzigingen op de
website.
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Facebook & Twitter
Social media is niet meer weg te denken uit de huidige tijd, als tennisclub zijn we actief op
Twitter en Facebook. Wij verkrijgen de input hiervoor door betreffende 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. Helaas valt het niet altijd mee om de krant te halen. Maar we blijven
persberichten versturen.

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. De ClubApp wordt wel onderhouden door de commissie, echter zijn er
nog maar weinig leden die hier gebruik van maken.
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Jaarverslag Sponsorscommissie 2018
Commissie
De sponsor commissie bestaat uit Rob Landstra, Theresia Hindriks, Oskar Snijders,
Robert Prins en Henk Kremer. Mariëlle Kroesen heeft helaas afscheid genomen, het was
voor haar niet meer te combineren met haar werkzaamheden. Er is in 2018 zes keer door de
commissie vergaderd. Er wordt in principe eens per acht weken vergaderd.

KNLTB Masters
TC Hardenberg was gastpark voor de Masters kampioenschappen in september. Alle
sponsoren waren uitgenodigd om tennis te komen kijken onder genot van een hapje en
drankje. De opkomst was niet geweldig, voor de aanwezigen was het dan ook goed voor
elkaar met volop aandacht van de commissie.

Montagevrijwilligers
Voor alles wat afkomstig is vanuit de Sponsorcommissie en opgehangen of gemonteerd
moet worden binnen, zijn Dick Runhaar en Henk Kwakkel telkens weer bereid om dit snel en
netjes te realiseren.

Padelbanen
Buiten hebben we de zwarte padelbanensponsoring veranderd naar de kleur wit. De zwarte
logo’s vielen te weinig op. De sponsoring van Webstores hebben we uitgebreid met twee
borden in het midden. Het winddoek van Kendis hing achter de padelbaan en in goed
overleg hebben we deze vermaakt en verhangen naar een plek naast het terras. Achter de
padelbaan komt eerst geen nieuw doek, het is niet hinderlijk zo.

Buitenborden
De buitenreclameborden zijn, op één na, verkocht en gaan we verder uitbreiden op het
middenstuk.

Kersttoernooi
Jan Gerrits Tweewielers heeft in maart aangegeven het contract voor het Kersttoernooi niet
te zullen gaan verlengen en met een knaller van een toernooi 2018 te willen afsluiten. Jan
Gerrits Tweewielers heeft drie jaar het toernooi georganiseerd en gesponsord. De
sponsorcommissie is op zoek naar een nieuwe sponsor voor dit toernooi.

Leveranciers
TC Hardenberg heeft gekozen om samen te werken met Decomar, Alfabet Reclame, Jan
Ontwerpt en Loodrecht Reclame.
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Jaarverslag Algemene Zaken 2018 (55+ en onderhoud)
Commissie
De onderhoudsploeg is nog steeds op dezelfde sterkte, maar kan nog altijd extra handjes
gebruiken. Gelukkig zijn er dames en heren die spontaan bijspringen als er een beroep op
hen wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld bij extreme bladval, verzorging van het groen, extra
schoonmaken van de hal en dakgoten en dergelijke.

Ochtendtoss
De twee toss ochtenden op maandag en donderdag worden zeer goed bezocht, waar de
gezelligheid altijd een belangrijk onderdeel is.

Accommodatie
De opbergruimte voor de materialen en machines is door de vrijwilligers keurig en
functioneel ingericht.
Komend jaar zal er een investeringsplan worden gemaakt voor de tennishal, er zitten een
aantal renovatieprojecten aan te komen. Volgend jaar willen we hier een begroting en
planning voor maken.
Wij mogen als TC Hardenberg trots zijn op een prachtig complex, waar we overigens allen
verantwoording voor dragen.
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Jaarverslag Prestatietennis 2018
Evenals voorgaande jaren hebben we ook in 2018 gewerkt met het jeugdstimuleringsplan.
Op donderdag wordt er in twee groepen rood/oranje (t/m 10 jaar) en groen/geel (t/m 17 jaar)
zestig minuten tennisstimuleringstraining gegeven. Dit is een groot succes. Het niveau gaat
omhoog en veel jeugdleden nemen hier deel aan. 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 dertig kinderen gelijk
gebleven aan 2017. Er deden elf kinderen mee in Rood/Oranje en negentien kinderen in
Groen/Geel.
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. Twee jeugdleden trainden dit jaar ook weer op een ander park in
een trainingsgroep die bij hun niveau past. Zij hebben tevens TC Hardenberg
vertegenwoordigd op de jeugd districtskampioenschappen.
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Jaarverslag Padel 20018
KNLTB landelijke Padelcompetitie
In de maanden maart en juni 2018 hebben twee teams deelgenomen aan de KNLTB Padel
Voorjaarscompetitie. Aangezien dit de eerste keer was, was het lastig inschatten in welke
klasse ingeschreven zou moeten worden.
Het eerste team heeft in de 1ste klasse Zaterdag gespeeld en is daar kampioen geworden.
Het tweede team kwam uit in de 3de klasse Zaterdag en behaalde daar de tweede plek in de
competitie.
In het najaar heeft alleen het tweede team deelgenomen aan de najaarscompetitie in de 2de
klasse. Dat bleek helaas een treetje te hoog. Zij eindigden onderaan de ranglijst.

Promotie Padel
Mede dankzij de openingscommissie en promotie/ledenwerving hebben er diverse
activiteiten plaatsgevonden om Padel te promoten en om leden en niet-leden te
enthousiasmeren:






Openingsclinic: Als onderdeel van de opening van het park hebben tientallen senioren juniorleden op de verschillende dagen les gekregen in de spelregels en
grondbeginselen van de Padelsport
Scholentoernooi en Stratentoernooi in juni
Interne padelcompetitie: nadat in 2017 de laddercompetitie nog niet echt van de
grond wilde komen is afgelopen jaar met behulp van de app Scala een interne
padelcompetitie opgezet. Er was voldoende deelname verdeeld over drie poules van
vier of vijf koppels. In die vorm zijn gedurende tweemaal een periode van zes weken
een mooi aantal partijen gespeeld. Enthousiasme en plezier was hier belangrijker
dan de winst.
Eind oktober hebben we het jaar afgesloten met de Jan Gerrits Tweewielers Padel
Clubkampioenschappen.

Jan Gerrits Tweewielers Padel Clubkampioenschappen
In de week van 29 oktober t/m 3 november zijn de clubkampioenschappen gehouden.
Inschrijven kon op drie sterkteniveaus van beginner tot wedstrijdspeler. Tegelijkertijd met
de Padel clubkampioenshappen werden ook de eerste wedstrijden voor de Vechtdalcup
gespeeld. Naast veel strijd was er dan ook veel gezelligheid op het park. Vergeleken met
2017 hadden we bijna een verdubbeling van het aantal deelname. Een goed teken dat Padel
aan een gestage opmars bezig is. Ook de jeugd heeft de padelsport ontdekt; er deden
meerdere junioren(koppels) mee. De volgende clubkampioenen hebben we mogen
huldigen:
Categorie A

1 Marcel van Dijken & Tim van der Zwan
2 Alco Leegstra & Rob Ringenier
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Categorie B:
1 Johanne van der Vinne & Jos Goossensen
2 Jos Kikkert & Dominique Mollen
Categorie C:
1 Geert de Boer & Loek Zwager
2 Dexter de Jonge & Arnoud Zwager
Overige statistieken:
Aantal deelnemers / -koppels:
40 / 20
Aantal categorieën / -wedstrijden: 3 / 33

Commissie
De commissie bestond in 2018 uit de volgende personen:
Berthold Menzo – Voorzitter
Geert de Boer - Organisatie activiteiten
Diverse leden verleenden ondersteuning tijdens activiteiten

Materialen
Om de beoefening van de Padelsport laagdrempelig te houden hebben we ook dit jaar weer
tegen een geringe vergoeding rackets en ballen verhuurd. Daarmee kon iedereen kennis
maken met Padel zonder direct zelf te moeten investeren in materiaal.
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Jaarverslag Penningmeester 2018
Op financieel vlak is gebleken dat TC Hardenberg een gezonde vereniging is (gebleven).
Voor 2018 was een sluitende begroting gemaakt.
Een aantal begrote opbrengsten viel helaas tegen, maar omdat een aantal begrote
kostenposten daarentegen weer meevielen c.q. binnen de perken bleven, is 2018 met een
positief financieel resultaat afgesloten.
Door omstandigheden was de frequentie van de incasso’s helaas onregelmatig. Voor 2019
staan de incasso’s gepland voor de maanden maart, mei, juli en september. Telkens rond
het einde van de maand.
De cijfers kunt u een week voorafgaande de jaarvergadering opvragen bij
penningmeester@tchardenberg.nl
De cijfers voor 2019 worden ook geconsolideerd gemaakt. TC Hardenberg en Stichting
Beheer Tenniscentrum Hardenberg zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
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Jaarverslag Commissie van Beroep
Er is geen beroep gedaan op onze Commissie van Beroep. Het verslag is dus kort en hierbij
opgesteld en afgesloten.
De commissieleden:
R.P. Batenburg
M. Mulder
J. Selhorst

Vertrouwenspersoon TC Hardenberg
Mevrouw G. van Lutterveld is onze vertrouwenspersoon. Meer informatie over onze
vertrouwenspersoon is te vinden op de website van TC Hardenberg.
In 2018 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.

G. van Lutterveld
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