
 

 

 

 

 

           

   

                

                          

            
 

 

  

Jaarverslag 2019 LTC de Hoge Heide 

LTC De Hoge Heide is een tennisvereniging met 

ongeveer 860 leden waarvan ca 70 jeugdleden.  

We beschikken over 16 (LED) verlichte kunstgrasbanen , 

2 verlichte padelbanen en 2 miniveldbanen.  

De Hoge Heide 4; 5251 LA Vlijmen 
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Bestuur 

Terugblik verenigingsjaar 2019 

 

 Eind 2019 telde onze vereniging ongeveer 856 leden, waarvan 68 jeugdleden. Eind 2018 was 

dat respectievelijk 972 en 182 leden. De landelijke trend, het afnemen van het aantal leden, 

blijft merkbaar binnen onze vereniging. Ondanks de nieuwe padelbanen is er nog steeds een 

daling te zien in het ledenbestand. 

 Het bestuur heeft dit jaar afscheid genomen van Chris Joosten. Jarenlang is hij een actief lid 

geweest binnen het bestuur. Wij danken hem hiervoor. Zijn rol is inmiddels overgenomen 

door Johan de Jong. Johan moet nog gekozen worden door de ledenvergadering, maar heeft 

inmiddels al actief zitting genomen in het bestuur. 

 Er zijn nog twee nieuwe leden ad interim in het bestuur. Marion Rombouts, voor de PR & 

sponsoring en Yvonne van Bijnen als commissiecoördinator. Ook zij moeten nog gekozen 

worden door de ledenvergadering. 

 In juni is op 92-jarige leeftijd ons erelid Lily Belle ons ontvallen. Zij is 

enorm belangrijk geweest voor onze vereniging, waarvoor wij haar 

voor altijd dankbaar zullen zijn.  

 2019 was het jubileumjaar van onze vereniging. Wij bestaan 

inmiddels 50 jaar. We hebben dit onder andere gevierd met de 

opening van 2 padelbanen op ons complex. De banen zijn met enorm veel enthousiasme 

ontvangen en er wordt veel gebruik van gemaakt. 

 De nieuwe padelbanen hebben ons aardig wat nieuwe leden gebracht. Hoeveel, is moeilijk te 

bepalen, maar we schatten ongeveer 30. 

 We hebben dit jaar voor het eerst een zomerchallenge opgezet. Dit is een tijdelijk 

lidmaatschap voor sporters uit de gemeente, die een andere sport beoefenen dan tennis. Zij 

liggen in de zomermaanden vaak stil en kunnen op deze manier toch sporten en tegelijkertijd 

kennis maken met tennis en padel.  

 Sponsorkliks, een hele belangrijke! Veel mensen, waarschijnlijk ook onder onze leden, 

bestellen producten via internet. Een aantal, ook grote, webwinkels zijn verbonden aan 

Sponsorkliks. Als je via de link op onze website je internetaankopen doet, doneren deze 

webwinkels een klein percentage aan onze vereniging. Mooie inkomsten dus voor onze 

vereniging. 
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Dankwoord  
 

 Uiteraard wederom veel dank voor onze vrijwilligers, ook weer in 2019. Er kan maar niet 

genoeg gezegd worden dat een vereniging niet kan bestaan zonder de inzet van deze 

mensen.  

 Ook willen wij onze (oud-)sponsoren bedanken voor hun steun aan onze vereniging, 

waardoor we onze leden nét iets extra’s kunnen bieden.  

 En natuurlijk alle leden bedankt voor hun actieve deelname aan de tennis- en padelsport! 
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Bestuur LTC de Hoge Heide 

 

                 

 

 

 

Marc van der Loo (Voorzitter)     Helga van Oirschot (Secretaris)  

             

Jan van Muijen (Penningmeester/ledenadmin.)  Johan de Jong (Technische Commissie) 

 

         

 

 

Bas Smits (Parkzaken)  Yvonne van Bijnen (Commissies / 

Ledenwerving / Horeca) 

  

 

 

 

Marion Rombouts (Pr & Sponsorcommissie) 
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Missie en visie van onze tennisvereniging. 

 
Wij vinden het als bestuur van LTC De Hoge Heide belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten op 
ontwikkelingen binnen onze vereniging en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom 
hebben wij in 2014 onze missie en visie opnieuw tegen het licht gehouden en deze is ook daarna 
(met enige aanpassingen n.a.v. de actualiteit) de leidraad geweest voor het bestuur en het beleid. 
Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de 
mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn.  

Onze missie:  

 
LTC De Hoge Heide is een maatschappelijk betrokken vereniging die 
de tennissport, en inmiddels ook de padelsport, in brede zin aanbiedt 
aan met name de inwoners van de gemeente Heusden. Hiermee 
bevordert zij sportieve, recreatieve en prestatieve mogelijkheden 
voor jeugd, jong volwassenen, senioren en veteranen. 
 
Waarden die centraal staan zijn:  
  
 'wij-gevoel' - ontspanning - gezelligheid – tennisplezier - presteren naar vermogen – 
laagdrempeligheid. 
 
Gestreefd wordt naar een hoge mate van ledenbetrokkenheid en -tevredenheid binnen alle 
doelgroepen, waarbij speciaal wordt ingezet op de betrokkenheid van jeugdleden en jong 
volwassenen om zo vroeg mogelijk binding met de vereniging te creëren. 
 
 
Vanuit onze missie zijn we onze visie verder vorm gaan geven. Waar vinden wij dat onze vereniging 
naar toe moet? Hierbij hebben wij gekeken naar de meest belangrijke punten voor onze vereniging 
en voor onze leden. Wat is daarbij de huidige stand van zaken en hoe zou dit moeten zijn over twee 
jaar. De volgende (speer)punten komen daarbij naar voren: 
 

1. Het ledenaantal loopt terug en er is sprake van vergrijzing. Hier willen we een kentering in 
aanbrengen en zorgen dat het ledenaantal toeneemt of op zijn minst stabiel is. Hierbij 
streven we ook naar een hogere instroom van jeugdleden, die vervolgens lid blijven. 

2. We hebben een goede en stabiele financiële positie en dit willen we vooral zo houden. 
3. Om een hogere mate van betrokkenheid te creëren en de vereniging zo goed mogelijk aan te 

laten sluiten op de wensen van onze leden, streven wij naar het hebben van een goed beeld 
van wat er speelt en leeft bij onze leden.  

4. Wij streven naar een gezonde mix tussen recreatief tennis/padel en prestatief tennis/padel, 
waarmee wij alle doelgroepen binnen onze vereniging zo goed mogelijk een plaats en de 
mogelijkheden willen geven, om hun eigen ambities in te vullen.  

5. Onze vereniging heeft een groot belang bij een gezellig en goed georganiseerd clubhuis 
waarin alle leden zich thuis voelen. Anderzijds heeft de eigenaar van de horeca in ons 
clubhuis, Peter de Ruijter, een groot belang bij een goed draaiende tennisvereniging en 
tevreden leden van onze vereniging. We streven dan ook naar een optimale samenwerking 
met Peter, waarbij we ons gezamenlijk inzetten voor een sfeervolle en energieke ontvangst 
voor onze leden en hun gasten. Begrip voor elkaars doelen en belangen zijn daarbij 
essentieel en ook het hebben van korte lijntjes met elkaar zien wij als belangrijk. 
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We willen dus nogal wat en hoe gaan we dit bereiken? 
 
Allereerst door een vereniging te zijn waar eenieder zich welkom en op zijn gemak voelt. Wij 
stimuleren grote betrokkenheid bij onze leden. Betrokkenheid bij onze visie en bij onze waarden.  
Tennis is een sport waarbij jong en oud samenkomen om hun passie voor het spel te delen.  Samen 
spelen, samen strijden en samen ontspannen, samen ervaren van een clubgevoel. 
 
Als bestuur blijven we bezig, samen met een groot team van vrijwilligers, om het voor onze 

vereniging  en onze leden, telkens een beetje beter te maken. Daarbij zijn wij ook afhankelijk van 

onze leden en de betrokkenheid van onze leden.  Wij nodigen dan iedereen ook graag uit om 

feedback te blijven geven  en schroom vooral niet om bestuursleden aan te spreken over zaken die 

beter kunnen, maar ook over zaken die goed zijn en vooral goed moeten blijven.  

 
Namens het bestuur van LTC de Hoge Heide, 
Marc van der Loo 
Voorzitter. 
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Financieel 
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Technische Commissie 

Introductie 
De Technische Commissie (TC) en de uitvoerende commissies onder de TC hebben zich in 2019 op de 

hiernavolgende gebieden ingespannen: 

1. Padel 
2. Clubkampioenschappen 
3. Training 
4. Competities 
5. Open toernooien 

 

Samenstelling  
De Technische Commissie bestond in 2019 uit de volgende personen: 

Chris Joosten (aftredend)   (Voorzitter en Trainingszaken) 

Johan de Jong (aangetreden)    (Voorzitter en Trainingszaken) 

Monique Spitters    (Competitiezaken Tennis Senioren) 

Jeroen Verhagen   (Competitiezaken Tennis Jeugd)  

Marijn Schalken   (Competitiezaken Tennis Jeugd) 

Tessa Verhagen        (Competitie- en Toernooizaken Padel) 

Nicole van Veldhoven (aftredend)        (Competitiezaken) 

Ramon van Veldhoven   (Toernooizaken) 

Marion Rombouts (aftredend)   (Toernooizaken) 

Jacques Hintzen  (aftredend)      (Algemeen) 

 

 

  



 
 

Jaarverslag LTC De Hoge Heide 2019  11 

Padel 
 

Activiteiten 

 Opening padelbanen 

 Competitie 
 
Tijdens de viering van het 50-jarig jubileum zijn de twee padelbanen van L.T.C. de Hoge Heide 
geopend. Na de feestelijke opening is er een demonstratiewedstrijd gegeven. 
 
Vanwege het niet beschikbaar zijn van onze padelbanen is de voorjaarscompetitie nog extern 
gespeeld. De Najaarscompetitie is onze eerste padelcompetitie geweest die we op ons eigen complex 
hebben kunnen spelen. 
L.T.C. de Hoge Heide heeft met 2 teams aan de Voorjaarscompetitie en met 3 teams aan de 
Najaarscompetitie deelgenomen. 
 
In ons eerste jaar zijn er helaas nog geen kampioenen te melden.  
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Clubkampioenschappen 2019 
 

Dit jaar werden de clubkampioenschappen senioren en junioren tegelijkertijd gespeeld in de periode 

van 23 augustus t/m 31 augustus. De clubkampioenschappen zijn voor tennis en padel 

gecombineerd. Ook nu werden de dubbels en de singels tegelijkertijd gespeeld. Deelnemers mochten 

zich voor maximaal 3 onderdelen inschrijven.  

In totaal schreven 177 jeugd- en seniorleden zich in. Samen speelden zijn 177 wedstrijden. Bij de 

senioren komt de clubkampioen voort uit de open categorie.  

Bij de heren is Robin Roelofs clubkampioen gewerden.  

Bij de dames waren er helaas geen inschrijvingen in de open categorie.  

Bij de jeugdleden zijn kampioen geworden in de hoogste jeugdcategorie: bij de jongens Sjors 

Timmersmans en bij de meisjes Sanne van der Aa.  

Na afloop van het toernooi werden de kampioenen gehuldigd tijdens een gezellig feest met 

barbecue.  
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Training 
 

LTC de Hoge Heide werkt samen met 2 externe partners mbt 

inhuur van gediplomeerde trainers, namelijk: Tennisschool Gijs en 

SportEvents.  De samenwerking verloopt prima.  

• Samenstelling Staf: 
SE | Bob van Rijen (Hoofdtrainer) 
SE | Jaap Smits 
SE | Marc Dormont (WT Senioren extra) 
TSG | Aranka Huijberts 
LTC HH | Chris Joosten (trainings coördinator off boarding q2) 
LTC HH | Johan de Jong (trainings coördinator on boarding q3) 

• MKMT zowel bij Senioren als Jeugd succesvol met gevolg weer nieuwe trainees erbij. 
• Inzet van jeugdspelers ter ondersteuning van de trainers. 
• De tarieven van de jeugdtrainingen zijn verhoogd om deze meer kostendekkend te maken. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwictIWu2ojLAhWFThQKHRXLDaQQjRwIBw&url=http://tvtewerve.nl/contact/jeugdcommissie/&psig=AFQjCNHq51A9_2Scvo9DlZLHj-La-hYURg&ust=1456138922952496
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Competities 

Junioren 

 

Voorjaarscompetitie 2019 Junioren 

Er hebben in totaal 12 juniorenteams meegedaan. 

1 rood team welke speelt op zondagochtend (World Tour tenniskids) 

2 oranje teams welke spelen op zondagochtend (World Tour tenniskids)  

5 groene teams welke spelen op zondagochtend 

4 gele teams welke spelen op zondag 

Kampioenen junioren: 

Het eerste meisjes team 11 t/m 17 is kampioen geworden 

Najaarscompetitie 2019 Junioren 

Er hebben in totaal 9 juniorenteams meegedaan. 

1 rood team wat speelt op zondag ochtend (World Tour tenniskids) 

3 oranje teams welke spelen op zondag ochtend (World Tour tenniskids)  

2 groene teams welke spelen op zondagochtend 

3 gele teams welke spelen op zondag 

Kampioenen junioren: 
Het eerste meisjes team 11 t/m 14 is kampioen geworden 
Het eerste jongens team 11 t/m 17 is kampioen geworden 
 

Senioren 

Voor de inschrijving van de Voorjaarscompetitie hoefden in 2019 geen teams uitgeloot te worden. De 

vrijdagavond was wederom de meest populaire avond en zorgde voor een volle bezetting van de 

banen. De Vereniging Competitie Leiders (VCL), zorgden er ook in 2019 weer voor dat de 

baanverdeling en voortgang van de wedstrijden op de competitiedagen goed verliep. 

Voorjaarscompetitie Senioren 

In de Voorjaarscompetitie 2019 was de vereniging met 43 seniorenteams van LTC de Hoge Heide 

ingeschreven, 6 teams minder dan in 2018. 

Kampioenen voor de Voorjaarscompetitie waren: 

 Heren 17+ Zaterdag HH1 

 Dames dubbel 35+ Vrijdagavond HH4 

 Dames dubbel 35+ Vrijdagavond HH6 

 

http://ztv-tennis.nl/competitie/jeugdcompetitie/
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Najaarscompetitie Senioren 

Dit jaar heeft onze vereniging de senioren de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de 

Najaarscompetitie. Omdat de interne Herfstcompetitie en de KNLTB Najaarscompetitie in dezelfde 

periode vallen moesten de banen verdeeld worden. Van alle inschrijvingen moesten er 3 teams voor 

de vrijdagavond uitgeloot worden. Eén team heeft besloten om toch op zaterdag te gaan spelen 

waardoor er uiteindelijk 2 team uitgeloot zijn. In totaal hebben we 15 senioren teams ingeschreven. 

Kampioenen voor de Najaarscompetitie waren: 

 Heren dubbel 17+ Vrijdagavond HH1 

 

Wintercompetitie Senioren  

In de Wintercompetitie 2019-2020 waren 20 senioren teams vertegenwoordigd. Het aantal 

inschrijvingen is t.o.v. 2018-2019 iets minder geworden. De competitie is goed verlopen. 

Kampioenen voor de Wintercompetitie waren: 

 Dames dubbel 17+ Donderdagochtend HH1 

 Gemend dubbel 35+ Vrijdagavond HH2 

 Gemend dubbel 35+ Vrijdagavond HH4 

 Gemend dubbel 17+ Zaterdag HH2 

Vereniging competitie leiders 
 
Monique, Astrid, Leo en Toine  
 

 We zijn niet met veel VCL’ers maar we krijgen het nog steeds voor elkaar om de competities 
goed te laten verlopen. Er is op drukke dagen altijd iemand aanwezig om alles in goede banen te 
leiden.  
 

Open Toernooien 
 

De toernooien worden geregistreerd, ingeschreven en beheerd via mijnknltb.toernooi.nl. Daarnaast 

heeft de vereniging ook het toernooiprogramma Tennis Toernooi Planner in gebruik. Het gebruik van 

mijnknltb.toernooi.nl is relatief nieuw maar verplicht om te gebruiken omdat alleen via dit systeem 

de wedstrijdresultaten meetellen voor het DSS-resultaat. 

De verschillende toernooicommissies hebben ook dit jaar social media (Facebook, Twitter) ingezet 

om de toernooien te promoten en foto’s te publiceren. Wellicht heeft dit mede ertoe bijgedragen 

dat de toernooien goed bezet zijn gebleven.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8-fnD24jLAhXFOBQKHcMRChIQjRwIBw&url=http://tvdehogt.nl/interne-winteroutdoorcompetitie-2014/&psig=AFQjCNEA_p2ban7VZUtKleeX5SHgSeeLGg&ust=1456139219901253
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VoiceTronics Open Toernooi 2019 (48e editie) 

Voor de vijfde keer alweer dat dit toernooi onder de naam VoiceTronics 

georganiseerd werd. Het toernooi werd gespeeld van maandag 17 juni t/m zondag 23 juni. Dit jaar 

werden alle onderdelen niet meer op actuele rating gespeeld zoals voorgaande jaren. Er werd zowel 

in afvalsysteem als in poulevorm gespeeld. Dit resulteerde weer in een mooi aantal wedstrijden: 176 

spelers zorgden samen voor 147 wedstrijden. Helaas zien we de laatste jaren wel een terugloop van 

het aantal deelnemers ondanks dat de commissie er alles aan heeft gedaan om deelnemers te 

werven. Ook dit jaar telden de resultaten van de singels van het toernooi weer mee voor de 

afsluitende Masters van het district Centraal Brabant. 

De hoogste categorie in de singels werd gewonnen door Koen Schuurmans bij de heren en bij de 

dames door Laura Smits. Zoals gewoonlijk lieten dit jaar de sfeer in ambiance, mede ondersteund 

door de catering van de toernooicommissie, niets te wensen over. 

 

Kresco Open Jeugdtoernooi 2019 (34e editie)  

Dit toernooi welke altijd in de eerste week van de zomervakantie georganiseerd wordt, vond plaats 

van 7 t/m 13 juli en was weer als vanouds een groot succes. Overdag was er tennis, ’s avonds 

verzorgde de enthousiaste toernooicommissie van maandag t/m vrijdag een avondvullend 

programma met allerlei activiteiten. De kinderen hebben enorm genoten. Er werden 239 wedstrijden 

gespeeld door 124 deelnemers. Veel kinderen verbleven dag en nacht op het park als deelnemers 

aan een tenniskamp. Ondanks dat er veel problemen waren om voldoende vrijwilligers beschikbaar 

te krijgen is er toch ook voor onze eigen jeugd werd een tenniskamp georganiseerd. De deelnemers 

aan de diverse tenniskampen kampeerden de gehele week op het park van de Vlijmense Boys. Onze 

dank gaat wederom uit naar deze vereniging voor het beschikbaar stellen van de kampeerruimte en 

hun faciliteiten.  
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Hoge Heide Open 30+ - 45+ 2019 Actueel Rating Toernooi (28e editie) 

Het altijd weer gezellige open 30+ - 45+ toernooi werd gespeeld van 2 t/m 8 

september, vanwege de Najaarscompetitie een week eerder dan andere jaren. 

Tevens werden de leeftijdscategorieën verlaagd naar 30+ en 45+. Helaas had de 

editie van 2019 wederom minder deelnemers dan in 2018: 186 spelers. Samen 

speelden zij 119 wedstrijden. Ook dit jaar was het weer een bijzonder sportief 

geslaagd evenement waar alle onderdelen in poulevorm gespeeld werden. De 

voortreffelijke catering werd dit jaar wederom door de commissie zelf verzorgd.  
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PR & Sponsorcommissie 
De commissie bestond eind 2019 uit: 

 Marion Rombouts           (voorzitter) 

 Yvette Joosten   (sponsoring) 

 Frans van Halder             (PR) 

 Rob van Veldhoven        (PR)       
 

Algemeen 

In 2019 is Stijn van Overdijk lid geweest van de commissie, maar heeft helaas ook weer afscheid 

genomen. Marion Rombouts heeft Jan van Muijen opgevolgd als voorzitter van de sponsorcommissie 

en in die hoedanigheid tevens als bestuurslid. 

Er is helaas nog steeds dringend behoefte aan uitbreiding van de commissie, met name aan leden die 

“de boer willen opgaan”. 

PR 

De PR/sponsorcommissie is verantwoordelijk voor alle communicatie-uitingen naar de leden van LTC 

de Hoge Heide. Door de verantwoordelijkheid neer te leggen bij deze commissie wordt ernaar 

gestreefd om eenduidige berichtgeving te verkrijgen en een “overkill” aan communicatie tegen te 

gaan. Omdat een teveel aan nieuwsbrieven leidt tot minder lezen, probeert de commissie om het 

uitbrengen zo veel mogelijk te beperken tot de momenten waarop er voldoende actuele zaken te 

melden zijn, maar tegelijk de leden zo veel mogelijk te informeren. Af en toe een spanningsveld 

dus…. 

Commissies en bestuur hebben artikelen voor de nieuwsbrief naar de voorzitter van de 

PR/sponsorcommissie gestuurd. Frans van Halder heeft er vervolgens lezenswaardige stukken van 

gemaakt, waarna Rob van Veldhoven heeft gezorgd voor de verspreiding. 

Voorts is nieuws op belangrijke momenten tevens verspreid via Facebook. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj35f2L65HZAhWL7RQKHUjiCH0QjRx6BAgAEAY&url=http://reportercontacts.com/downloads/sports-baseball-football-tennis-basketball-publicity-public-relations-media-contacts-outlets-database/&psig=AOvVaw1tS9vD_bbQQ3_Yum90b8uY&ust=1518025308527858


 
 

Jaarverslag LTC De Hoge Heide 2019  19 

 

Sponsoring 

Onze vereniging is voor een belangrijk deel afhankelijk van sponsorinkomsten. Onder andere worden 

hier de kosten van alle toernooien en een deel van de 

jeugdtraining uit betaald. 

Helaas hebben wij in 2019 wederom afscheid moeten 

nemen van een aantal sponsoren. En zijn er geen nieuwe 

bijgekomen. Hierdoor dreigt het gevaar dat er binnenkort 

onvoldoende sponsorinkomsten zijn om alle toernooien 

uit te bekostigen. Hetgeen er uiteindelijk toe zal leiden 

dat kosten van toernooien zullen gaan drukken op het 

nettoresultaat van de vereniging met gevolg dat op 

termijn de contributie omhoog moet. De commissie is 

daarom voornemens om in 2020 extra in te zetten op 

werving en behoud van (nieuwe) sponsoren.  

In 2019 is daarmee al een aanvang genomen en is de 

vereniging aangemeld bij Sponsorkliks. Via online 

bestellingen door onze leden bij diverse webwinkels, wordt 

een commissie voor elke bestelling die via Sponsorkliks bij 

deze webwinkels wordt gedaan op de bankrekening van 

onze vereniging gestort. De leden kunnen nu zelf een 

financiële bijdrage leveren aan onze vereniging. Op de 

website is een permanente link geplaatst en in de 

nieuwsbrieven wordt telkens melding gemaakt van deze 

mogelijkheid. 
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Parkzaken   
 

Onze groundsmannen, Piet van Beurden, Hans Post en Herman van Beurden hebben weer alles op 
alles gezet om het onderhoud en de uitstraling van het park op het gewenste niveau te krijgen. Wat 
mogen we als vereniging toch blij zijn met deze hardwerkende mannen.  
 
De volgende werkzaamheden worden door de groundsmannen verricht:  

- Plaatsen, vernieuwen en ophangen van reclame borden  
- Ophangen en vernieuwen winddoeken  
- Regulier onderhoud van de banen  
- Vervangen van de netten  
- Uitvoeren van kleine reparaties 
- Extra onderhoud tijdens toernooidagen  
- Verwijderen van bladeren  
- Schoon houden van het terrein   

 
Specifieke parkzaken die van toepassing waren op 2019: 

- De KNLTB heeft in juni 2018 een baankeuring gedaan. Daaruit bleek dat de banen 1 t/m 6 
aan vervanging toe zijn. Er is contact gezocht met de gemeente en zij verwachten de banen 
in de zomer van 2020 te gaan vervangen. 

- In het voorjaar van 2019 is Padelservice Nederland gestart met de aanleg van twee 
padelbanen. De bouw verliep prima en de banen werden uiteindelijk op 1 juni officieel 
geopend tijdens de feestdag voor het 50 jarig bestaan van de club.  
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Overige Commissies 
 

Jeugdcommissie  
 
Suzan, Damian, Lex, Joyce en Floris, (Yvonne interim) 
 
Jeroen Verhagen is eind 2019 gestopt met het ondersteunen van de Jeugdcommissie 
 
Activiteiten 2019 voor de jeugd (JC) 
 
Activiteiten: 
• Libema Open 
• Clubkampioenschappen in samenwerking met de commissie: Clubkampioenschappen senioren. 
• Het Pietentoernooi 
 
Hoogtepunten: 

 Het uitje naar Libema Open in Rosmalen was op 12-06-2019 een groot succes. Ondanks het 
slechte weer, hebben de jeugdleden die zich hiervoor hadden ingeschreven, een hele leuke 
middag gehad op de Kids Day. Ze konden genieten van tennis op topniveau, deelnemen aan 
diverse activiteiten en vrij tennissen op de KNLTB Plaza. 

 De uitreiking van de Kanjer van het jaar cup & sportiviteitsprijs op de finaledag van de 
clubkampioenschappen. Deze zijn gewonnen door: Rood; Phileine Boelen, Oranje; Dionne 
van de Zande & Groen; Sander van de Griendt. De sportiviteitsprijs (geel) is aan Guus van 
Gestel uitgereikt. 

 Tijdens het pietentoernooi op 24-12-2019 werden er verschillende spelletjes gedaan. Ook 
waren deze ochtend vriendjes en vriendinnetjes die (nog) niet tennissen welkom. De 
kinderen hebben een hele gezellige ochtend gehad! 

 
Clubkampioenschappen 2019 
 
In samenwerking met de commissie voor senioren hebben we de clubkampioenschappen 
georganiseerd. Deze hebben plaats gevonden op 26 augustus t/m 31 augustus. Ondanks dat TC Jeugd 
de jeugdleden automatisch hiervoor ingeschreven had was de opkomst bij de junioren laag. Een 
aantal jeugdleden had zich ondanks het ontvangen van diverse e-mails en een persoonlijke 
WhatsApp niet afgemeld, hierdoor konden een aantal ingeplande wedstrijden niet doorgaan. Dit was 
vervelend voor de kinderen die wel aanwezig waren voor de wedstrijd. Gelukkig waren de kinderen 
die wel aanwezig waren erg enthousiast. En hebben wij, en het publiek mogen genieten van heel veel 
mooie wedstrijden. Net als vorig jaar, werd de uitreiking van de Kanjer van het jaar cup weer erg 
gewaardeerd door de kinderen en ouders! Ook in 2019 gaan wij weer samenwerken met de 
clubkampioenschappen commissie senioren om er samen weer een heel mooi 
clubkampioenschappen neer te zetten. We hopen dan samen met de trainers meer kinderen 
enthousiast te kunnen maken om deel te nemen aan de clubkampioenschappen. 
 
Doel 2020 van de jeugdcommissie 
 
We hopen in 2020 weer een heel mooi tennisjaar tegemoet te gaan! Waarin de jeugd en hun ouders 
zich nog meer betrokken en thuis gaan voelen bij onze vereniging. Het doel van de commissie is om 
in 2020 weer diverse activiteiten, binnen en buiten de club, voor verschillende leeftijdscategorieën 
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van basisschooljeugd tot en met de jeugd op het voortgezet onderwijs te gaan verzorgen. Ook zou 
het heel fijn zijn als we nog 2 nieuwe commissieleden mogen verwelkomen, hier gaan we dan ook 
actief naar opzoek. 
 

Interne Herfstcompetitie commissie  

De Herfstcompetitie vond dit jaar voor de 32ste keer plaats.  

 

 Iets minder teams dan het jaar ervoor. Een hele geslaagde 
slot dag met juist weer meer teams dan vorig jaar, in een 
nieuw jasje (uitbreiding van 2018).  

Met sportieve groeten, de Herfstcommissie  

Ruud, Peggy, Grada, Dre en Hans.  

Evenementen commissie  
 

 Het enige wat georganiseerd is de feestavond voor het jubileum. De volgende afspraken zijn 
gemaakt voor 2020:  
 15 Feb -  Carnavalstoernooi 
 Pinkster periode - de Tik hem Aan Cup 
 December - Ladies en Bokken avond (dit om te kijken of er dan wel meer animo is) 

 
Yvette, Jordi, Paul, Mariella, Damian, Lex en Micky. 
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Inloopcommissie  
 
De inloopochtenden worden door de inloopcommissie georganiseerd op maandag en woensdag van 

09.00 tot 10.30 uur en waren ook in 2019 wederom succesvol. De "inloop" heeft in 2019 van een 

aantal vaste deelnemers om diverse redenen -ziekte, leeftijd, blessures- afscheid  moeten nemen. 

Heel jammer. Daar staat echter tegenover dat weer een aantal nieuwe jonge positieve 

enthousiastelingen is komen deelnemen. Zo is het aantal deelnemers in 2019 toch stabiel gebleven. 

Helaas is de vraag bij de inloop naar padel nog minimaal. De naamsverandering van 

"ouderencommissie" naar "inloopcommissie" is al redelijk succesvol. We zien vaker leden met 

wisselende werktijden of met ploegendiensten. Ook tijdens de schoolvakanties zien we scholieren op 

de inloop en dat juichen we van harte toe. 

 
 

 

 
Dick en Tonnie van Oers  
 

Racketavond / Husselavond commissie 
 

 
Helaas een daling van deelnemers aan de racketavond wegens de vele competities op de 

vrijdagavonden gedurende het hele jaar. Ondanks dat er banen vrij zouden zijn tijdens de 

competities is het éénmaal voorgekomen dat alle banen werden gebruikte en daarom de 

racketavond geen doorgang kon vinden. Bij de kleinere opkomst toch nog wel wat gezellige avonden 

en we zullen zien wat de toekomst zal brengen 

Theo, Ben, Marianne 
 

Note: - Reden van terugloop is ook omdat er te weinig mensen zijn om te husselen omdat ze vaak 

tijdens die periode zelf competitie spelen. 

 


