
20
19

N
um

m
er

 9

T.
C

. D
E

U
R

N
E



COLOFON
 
Clubmagazine van TC Deurne.
Verschijnt 1 jaar

Bestuur 
Kees Brood (voorzitter)
voorzitter@tcdeurne.nl
Marie-José van Mierlo (secretaris)
secretariaat@tcdeurne.nl
Jacky van Dinter (penningmeester)
Penningmeester@tcdeurne.nl
Linda Willekens (Jeugdmmissie) 
jeugd@tcdeurne.nl
Martin Mierop (technische com-
missie)
techcom@tcdeurne.nl
Lars Bouma (materialen commissie)
techcom@tcdeurne.nl
Ielse Lohuis (bar commissie)
barcommissie@tcdeurne.nl
barplanning@tcdeurne.nl
 
Ledenadministratie
Annie van Osch
tel: 0493-314706
ledenadministratie@tcdeurne.nl
 

Jeugdcommissie
Linda Willekens
Janneke Aldenzee
Cecilia Knijnenburg
Trainer Joël van Lieshout

Barcommissie
Ielse Lohuis
Susan Janssen
Annie van Osch
Anny Keunen
Carla Dekens

Technische commissie
Martin Mierop
Arend Iwema

Kascontrolecommissie 
Rien Zwets
Willem Buiter 

Beheer banen
Jos Swinkels

Parkmanagement
Lars Bouma 
Noud van Osch
Piet Verhees

Redactie Ty Breek
Ad van Dinter
 
Redactie Website
Wim Leereveld 
Kees van Hooidonk
redactie@tcdeurne.nl

Redactie Facebook
Linda Willekens

Web site: http://www.tcdeurne.nl
Twitter: @tcdeurne
YouTube: TCDeurne
LinkedIn Group: Tennisclub Deurne
Facebook: TC Deurne 
KvK: 40235037
Bank: NL 61 RABO 0110898281

Telefoon pavillioen: 0493 313060

Beste leden van TC Deurne,

Terugkijkend naar het jaar 2018 herinner ik me het eerste kwartaal met 
veel slecht weer en daardoor weinig activiteit op de banen. Omdat we 
gezien de tenniskalender de clubkampioenschappen erg vroeg moesten 
plannen leidde deze combinatie van factoren tot een wat magere deel-
name. Uiteraard werd er wel op het scherpst van de snede gespeeld om 
de felbegeerde titels te verwerven. ok keek onze penningmeester met lede 
ogen naar de omzetten in het paviljoen. Gelukkig is dit in de loop van het 
jaar nog redelijk goed gekomen met veel erg mooi (soms ook te warm) 
tennisweer, waardoor de competities in voorjaar, herfst en winter,  het KIA-
VDNS open, de sponsor- en vrijwilligers- dag en het Open Herfsttoernooi 
erg succesvol zijn geweest met veel deelnemers, gezelligheid en sportivi-
teit.

Bestuurlijk kwamen Linda Willekens (Jeugdzaken) en Ielse Loohuis  (Ho-
recazaken) ons versterken en nam Jacky van Dinter de taak van penning-
meester weer op. Haar taak als penningmeester van de Stichting Promotie 
TC Deurne werd overgenomen door Hetty Verbaarschot, die later in het 
jaar ook de taak van Vertrouwenspersoon binnen de vereniging op zich 
nam.

Deze stichting was erg actief, dat zien we rondom het grote aantal (nieu-
we) borden langs de banen. Hierdoor is ook de financiële positie van de 
stichting zodanig goed, dat we in overleg en met financiële ondersteuning 
van de stichting, momenteel trachten het realiseren van LED- verlichting 
op alle banen rond te krijgen. Momenteel zijn daarvoor mooie en interes-
sante subsidiemogelijkheden, die we graag willen benutten. Op deze plek 
veel dank en waardering voor de inzet van de stichting onder aanvoering 
van Hans Weijers.

In november is een overleg geweest met de Obligatiehouders, die inmid-
dels al weer 5 jaar geleden hebben gezorgd voor de financiering van de 
nieuwe banen. De zogenaamde schenkingsobligaties zijn er eind 2018 
uitgelopen, de leningsobligaties gaan in principe aflossen vanaf 2019. Met 
de houders hiervan zijn afspraken gemaakt over een gewijzigde terugbeta-
lingsregeling, waarbij ook een groot deel is uitgesteld naar aflossen vanaf 
eind 2020. Dat geeft meer lucht in de liquiditeitspositie van de club. Dank 
aan alle obligatiehouders voor hun bijdrage en hun meedenken naar de 
toekomst. Afgesproken is ieder aan einde even kort bij elkaar te komen om 
de financiële positie met hen als financiers van de club te bespreken. Qua 
resultaat kunnen we het jaar 2018, ondanks dat het er aanvankelijk minder 
goed uitzag, met een mooi positief bedrag van ruim € 6.000 afsluiten.

Verder hebben we een nieuwe Afhangsysteem in gebruik genomen samen 
met KNLTB-Clubapp, hebben we besloten de AED begin 2019 te vervan-
gen en hadden we een groot deel van het jaar “inwoning” van Zijn & Zo in 
de wat we noemen de winterkantine. Helaas hebben de dames om per-
soonlijke redenen moeten besluiten hun activiteiten te stoppen. Jammer 
voor beide partijen.

Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers en medewerkers van TC Deur-
ne bedanken voor hun vaak tomeloze inzet, waardoor de actieve leden het 
hele jaar fijn kunnen tennissen en genieten van een drankje, een hapje en 
sociale contacten.

Tot slot moet ik jullie mededelen, dat ik in verband met blessureproblemen 
heb moeten besluiten te stoppen met tennissen. Als gevolg hiervan heb ik 
binnen het bestuur aangegeven mezelf als aftredend bestuurslid niet her-
kiesbaar te stellen, zodat we op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. Toch 
wel met pijn in het hart, want TC Deurne is een fantastische vereniging en 
met de huidige bezetting binnen het bestuur is de functie van voorzitter 
een hele mooie. Maar ik vind dat je als passief lid te ver van de vereniging 
en het tennissen af komt te staan om als voorzitter goed te kunnen functi-
oneren. 

Iedereen een mooi en gezond 2019 met veel tennisplezier !!

Kees Brood voorzitter
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Verslag  van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden werd op maandag 5 februari  2018 
in het clubhuis van de Tennisclub.
De presentielijst werd getekend door 49 personen van de club.

 1. Opening. 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Kees Brood. Martin Mierop is verhinderd wegens zijn werk.  
We houden een minuut stilte voor leden van de club die dit jaar overleden zijn;
Riek Hoebergen
Ton Markhorst, jarenlang bestuurder geweest
Marianne van Bussel
Bert van Kessel, hele actieve vrijwilliger in zijn tijd.
Kees geeft aan dat we samen met de leden in een goede sfeer bezig zijn met onze hobby :tennis. Naast het Kia 
open toernooi is er afgelopen najaar een Open toernooi bijgekomen. Allebei zeer drukbezochte toernooien. Er 
spelen het hele jaar door veel competitieteams. In het najaar zijn er alleen damesteams kampioen geworden. 
Het ledenaantal is iets dalend, maar de jeugd trekt weer aan.
De marge van de kantine daalt. 
Voor dit jaar willen we het sportieve continueren en we hopen dat veel leden meedoen aan alle sportieve activi-
teiten. 
We hebben een zeer enthousiaste trainer in dienst die samen met Jona Jacobs de lessen verzorgd. 

 2. Ingekomen en uitgaande stukken.
- brief van de kascontrole commissie.
Bericht van verhindering van de volgende leden:
Hans en Hennie Wijlaars, Hilde Cruts, Annie van Osch, Martin Mierop, Charlotte Bots, Bernard Beukers, Rien 
Zwets, Rijk Simdorn, Marijke Broerse, Fred Lensen en Eric Smulders.

 3. Verslag van de ALV welke gehouden werd op 30 januari 2017.
Het verslag wordt besproken en  is akkoord bevonden.

 4. Verslag van het verenigingsjaar 2017.
Jeugdcommissie:
Deze bestaat uit: Freek de Koning, Linda Willekens, Cecilia Knijnenburg, Janneke Aldenzee en Joél van Lies-
hout.
Aantal jeugdleden was 66 eind 2017. Er is veel nieuwe aanwas, maar het blijft een aandachtspunt. We zijn erg 
tevreden over de trainer (s) en de trainingen.
Onze jonge tenniskids horen weer in  Oranje thuis.  Meer jeugdleden moeten in de diverse toernooien, clubkam-
pioenschappen en competities meedoen.
TC Fun is een schitterende organisatie voor de jeugd, wordt  8x per jaar georganiseerd voor 8 tot 20 kinderen. 
Ook kinderen die geen lid zijn mogen hieraan meedoen, om ze enthousiast te maken voor de tennissport. We 
kunnen de jonge leden hier ook aanmoedigen om aan andere toernooien mee te doen.
Alle ouders die gereden of gecoacht hebben hartelijk dank!

Technische commissie:
3



Lars neem t het woord ipv Martin die op zakenreis is.
Arend Iwema en Martin regelen samen de competities. Martin de landelijke en Arend district. 
De competitie teams zijn alleen maar toegenomen: 29 teams in het voorjaar
De najaarscompetitie wordt ook steeds drukker  de wintercompetitie  iets minder.
De tossavonden en ochtenden zijn zeer druk bezocht. Ma-wo-vr
55+ plus toernooien en Prinsessendag.
Er worden nog leden gevraagd die mee kunnen regelen,  nu komt er veel op dezelfde mensen neer.

Barcommissie 
Deze bestaat uit Yolande Lensen, Annie van Osch, Jacky van Dinter Carla Dekens en Anny Keunen.
Yolanda stopt (bedankt voor alle tijd) en er wordt een nieuw lid gevraagd voor haar plaats.
De bardienst wordt gedraaid door 85 personen. Deze hebben allemaal 4x dienst. Er is te veel afkoop, dus vrijwil-
ligers zijn welkom, ook ouderen die niet meer hoeven, of rustende leden. Toch leuk voor de contacten.
Er is een nieuwe site waarop de bardiensten ingepland gaan worden.
Anny Keunen vraagt 1x per jaar extra mensen voor een poetsochtend.

Materiaal beheer 
Lars Bouma
Er is op de trap rubber aangebracht, zodat deze minder glad is. Ook in de douches op de vloeren.
De banen worden weer aangepakt in een droge periode. De lampen zijn een beetje op aan t raken. De komende 
jaren zullen deze vervangen moeten worden door LED verlichting.
Jos Swinkels heeft een nieuwe wagen voor het vervoer van de containers (met dank aan Piet Verhees)
De kantine staat ook nog op de lijst om aan te pakken.

Sponsoring
De Stichting bestaat uit Hans Weijers, Noud van Osch, Jacky van Dinter, Angelique Venner en Marie-José van 
Mierlo.
Enkele nieuwe bordsponsoren en 1 stersponsor dit jaar.
De buitentrap is aangepakt en de tennismuur voor de jeugd is helemaal opgeknapt, naar een idee van Pip As-
pers en Claire Loen.
We sluiten mooi in de plus af, dus een idee voor besteding dit jaar is weer welkom.
Angelique heeft aangegeven te willen stoppen dus een nieuw bestuurslid is weer welkom.

Annie van Osch wordt bedankt voor het voeren van de ledenadministratie
De toernooicommissie van Kia en het Najaarstoernooi en de organisatie van 
de clubkampioenschappen worden bedankt., Jos Swinkels voor de banen, 
Anny Keunen voor het bijhouden van het paviljoen  en Arend Iwema als VCL 
en alle medebestuursleden: bedankt!

 5. A Financieel verslag 2017
Jos licht de punten toe.
Er is een pinautomaat aangeschaft welke 10,6% van de omzet doet. We heb-
ben een flinke bijbetaling moeten doen, na het verkeerd doorgeven van de 
meterstanden. 
Door de lagere marge is er een mindere baromzet dan begroot. Grotere 
bierglazen aangeschaft en deze niet helemaal doorberekend. De vergadering 
stemt toe dat de prijzen aangepast worden.
De kosten met Sita zijn ook hoger uitgevallen, hierover nieuwe betere afspra-
ken over gemaakt.
Renteaanpassing van de hypotheek gedaan. 

Kascontrole
Bestaat uit Rien Zwets en Ielse Lohuis, reserve Willem Buiter.
Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.
Met dank aan Jos Goossens wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Vanaf 2019 gaan we obligaties uitloten.
Meerjarenbegroting opnieuw in beeld brengen. We houden minder over dan verwacht. We moeten dus wel blij-
ven plussen. Er wordt hiervoor een nieuw financieel beleid gemaakt.

4
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Begroting 
Het ledenaantal is gelijk gebleven. De drempel voor de jeugd is iets lager om ze te behouden. Nog geen horeca 
verhoging, maar die komt er in de loop van het voorjaar wel aan.

Contributie:
Senioren   € 137,50
Junioren ouder dan 12 €  77,50
Junioren t/m 12  €  37,50 en 4e gezinslid gratis vervalt
Rustend / steunend lid  €  22,50

 6. PAUZE

 7. Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden:
Jacky van Dinter     herkiesbaar
Freek de Koning      niet herkiesbaar
Het bestuur draagt Linda Willekens voor om zitting te nemen in het bestuur voor de jeugdcommissie.  Unaniem 
aangenomen.
Het bestuur bestaat nu uit:
Voorzitter    Kees Brood
Secretaris    Marie-José van Mierlo
Penningmeester   vacant
Jacky van Dinter Lars Bouma Martin Mierop Linda Willekens

 8. Jubilarissen en vrijwilligers van het jaar
Jubilarissen 25 jaar lid van de tennisclub zijn:
Truus Aldenzee, Charlotte Bots, Marlies van Eupen, 
Ingrid Hannink, Marja Klaver, Ted van der Steen

Zij krijgen een beeld van Betsie Streuf (voor de dames) 
en Tij Breek voor de heren

Jubilarissen die 40 jaar lid zijn:
Hetty Verdonk van de Biezen
Zij krijgt een gegraveerde pen en vulpen 

Vrijwilliger van het jaar:
We hebben een club enthousiaste heren die elke dins-
dagochtend alle voorkomende werkzaamheden aanpak-
ken op en rond de banen. 
Daarom wilde het Bestuur ipv 1 vrijwilliger deze hele 
club bedanken.
Henk van Bommel
Antoine Stoets, Ad Arts, Henri van den Akker, Cees Verlaan, Piet Verhees, Hans Wijlaars, Hans Keunen, Loes van 
den Heuvel
Heren hartelijk dank voor jullie inspanningen elke week.!!

 9. Overige agendapunten
APP/site KNLTB club
Het afhangbord is vervangen door de KNLTB club, iedereen krijgt hiervan inloggegevens.  
Ook voor het inplannen van de bardiensten. Deze app wordt steeds actueler en steeds 
uitgebreider, maar is nog lang niet volledig, voor het afhangbord is een nieuw systeem, 
maar de club kiest vooralsnog niet voor inhangen op afstand.

Huishoudelijk reglement
Het bestaande reglement  was op een aantal plaatsen niet meer actueel, het sloot ook 
niet meer aan bij de laatste versie van de Statuten. Derhalve willen we het bijgevoegde 
aangepaste Huishoudelijk reglement opnieuw vaststellen.
De update is vastgesteld en goedgekeurd en zal op de site geplaatst worden.



 10. Voorstellen door ten minste 10 leden ingediend.
  Geen.

 11. Rondvraag en sluiting.
Uitslagen competitie. 
Het komt regelmatig voor dat de uitslagen niet op tijd ingevoerd worden. Hiervoor krijgt de club een boete, let 
hierop. 
Moet binnen 48 uur doorgegeven worden. 

Mededelingen : gedragsregels seksuele intimidatie worden op de site gepubliceerd in een soort van reglement. We 
zullen hiervoor een vertrouwenspersoon aanstellen.
VOG = verklaring omtrent gedrag

Jos Swinkels merkt op dat regelmatig de poort en de deuren niet goed afgesloten worden. (Of niet goed in het slot 
getrokken). Dit is buiten dat het inbraakgevoelig is ook lastig, omdat Jos dan ’s nachts gebeld wordt.
Graag goed afsluiten, ook en vooral als je laat de bardienst overneemt. Dan heb je toch de hele verantwoording.

Rondvraag:
Geen vragen

22:00 uur Sluiting van de vergadering.

Marie-José van Mierlo
Secretaris.

Jaarverslag van het verenigingsjaar 2018

Het bestuur is afgelopen jaar 5 keer bijeengekomen om te vergaderen onder leiding van de voorzitter. De algeme-
ne ledenvergadering werd gehouden op maandag 5 februari 2018 in het paviljoen. De presentielijst werd getekend 
door 49 leden. 
Per 31 december had de club 413 leden waarvan 317 senioren, 62 junioren, 34 rustende/steunende leden.

Marie-José van Mierlo
secretaris
 

Jaarverslag technische commissie 2018 
 
Overzicht competities en toernooien:
 
KNLTB Voorjaarscompetitie 2018
Aantal teams dat heeft deel genomen aan de voorjaars competitie: 21
Senioren teams landelijke competitie: 2
Jeugd teams landelijke competitie: 4
Senioren teams district en 8&9 competitie: 15
World Tour Oranje, jeugd: 1 

Toppers voorjaar competitie: 
Kampioen T.C. Deurne Dames dubbel 35+ Dinsdag Ochtend – 2e klasse – Afdeling 2 
Kampioen T.C. Deurne Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond – 4e klasse – Afdeling 10 
Kampioen T.C. Deurne Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond – 3e klasse – Afdeling 36 
Kampioen T.C. Deurne Gemengd dubbel 17+ Donderdag Avond – 3e klasse – Afdeling 3 
Kampioen T.C. Deurne Jongens 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 27 
 
KNLTB Najaarscompetitie 2018
Aantal teams dat heeft deel genomen aan de najaarscompetitie: 16
Senioren teams : 14
Jeugd teams: 2
World Tour Oranje, jeugd 2
 
Toppers najaar competitie 
Kampioen T.C. Deurne ,Vrijdag Avond 3e klasse Dames dubbel 17+ 
Kampioen T.C. Deurne Donderdag Avond 2e klasse Gemengd dubbel 17+ 
Kampioen T.C. Deurne Donderdag Avond 3e klasse Dames dubbel 17+ 
Kampioen T.C. Deurne Donderdag Morgen 2e klasse Dames dubbel 17+ 6
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KNLTB Winter outdoor competitie: 2018/2019
Senioren teams : 6
Jeugd teams: 1

Toppers wintercompetitie: 
Nog niet bekend, competitie is nog niet afgelo-
pen.

De Vereniging Competitie leiders VCL (Arend 
Iwema en Martin Mierop) willen alle deelnemers 
en zeker ook alle aanvoerders bedanken voor 
hun inzet tijdens de KNLTB competities! 
 
Interne competities: 
Door de inzet van enthousiaste leden worden 
zowel in de zomer- als ook in de winterperiode  
verschillende interne competities georganiseerd. 
Deze voorzien in een duidelijke behoefte. 
 
Maandag / woensdag toss 
De deelname aan deze avonden is redelijk maar 
mag meer. Er is voldoende ruimte op de ba-
nen.  
 
Toernooien TC Deurne in 2018
Clubkampioenschappen: 81 deelnemers
KIA open, jeugd en senior toernooi: 186 deelne-
mers
Open Najaars toernooi: 199 deelnemers
Open Klein Deurne, i.s.m. TC Op Dreef / TC Helenaveen / TC Liessel / TV Neerkant: 35 deelnemers
 
Interne tennis activiteiten 2018  
Ook afgelopen jaar is door een flink aantal leden tijd gestopt in het organiseren van interne activiteiten.  
Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet om het voor alle leden aantrekkelijk te maken om te komen tennissen.   
  
activiteit   dag/datum    activiteiten houder(s)
  
Prinsessendag  3e dinsdag september  Yvonne de Martines
  
Dames Toss   vrijdag ochtend   Els de Feber 
   
Senioren Toss   maandag ochtend   Ad Arts en Cees Verlaan 
    
Clinic door de trainers  4 keer per jaar    Linda Willekens
  
Senioren Toss   Woensdag ochtend    Wim Leereveld & John Bravenboer
  
Intern mix comp.  zaterdag middag winter  Mirjam Mathijssen
  
Intern heren comp.  donderdag avond winter  Hugo Venner, Hans Weijers
  
Clubkampioenschappen 12 maart t/m 18 maart 2018  Kees Janssen, Susan Janssen,
         Martin Mierop en Linda Willekens
  
50+ toernooi   vrijdag 17 augustus 2018  John Smink
  
55+ toernooi   1e dinsdag maart en september Jacky van Dinter
  
Ouder-Kind toernooi  zondag 26 augustus   Linda Willekens  

Voor 2019 worden de tennis activiteiten, zonder tegenbericht van de activiteiten houder(s) doorgepland in de kalen-
der  
Als mensen een nieuwe activiteit willen opzetten, dan wel willen stoppen (bij voorkeur met een vervanger),  
 
dient dit te worden doorgegeven via de mail aan techcom@tcdeurne.nl

Conclusie: 
Het aantal teams aan de diverse competities is iets gedaald, maar er zijn wel net zo veel kampioenen als in 
2017! 
Het nieuwe open Najaarstoernooi (eikeltjes toernooi) is voor de tweede keer georganiseerd, deelnemers aantal 
is toegenomen, het blijkt dus een groot succes te zijn, met dank aan de organisatie van dit mooie nieuwe toer-
nooi. 



In tegenstelling tot het open Najaarstoernooi waren er voor de clubkampioenschappen en VDNS KIA open iets min-
der deelnemers, dit kwam mede door schoolvakanties die gedeeltelijk in de zelfde periode vielen. Het aantal 
georganiseerd activiteiten is gelijk gebleven, dit succes is mede te danken aan de hierboven genoemde leden. 
Tenslotte wil ik namens het bestuur alle commissies, activiteitenhouders, VCL en VTL hartelijk bedanken voor zijn/
haar inzet bij alle activiteiten!

Namens de Technische Commissie  
 
Martin Mierop

Jaarverslag jeugdcommissie 2108

Inleiding:

De jeugdcommissie bestond in 2018 uit Linda Willek-
ens (voorzitter) trainer Joël van Lieshout, Janneke 
Aldenzee en Cecilia Knijnenburg.

Daarnaast zijn er nog een aantal leden/ ouders die 
hebben bijgedragen aan het organiseren van diverse 
activiteiten.

Terugblik op 2018:

Aantal jeugdleden:

Het aantal jeugdleden is ten opzichte van 2017 ligt 
gedaald naar 63 van 68 jeugdleden (stand 31-12-
2018). 

Training:

De trainingen worden verzorgd door Joël van 
Lieshout, daarnaast gaf Jona Jacobs voor de zomer-
vakantie op vrijdag les aan jeugdspelers en is deze 
taak na de zomervakantie overgenomen door Jasper 
Wijn. Als JC zijn we uitermate tevreden over de manier 
waarop Joël, Jona en Jasper invulling geven aan de 
trainingen. 

KNLTB competities:

Naast de voorjaarscompetitie schreef de jeugd zich 
ook afgelopen jaar weer in voor de najaarscompetitie 
en de wintercompetitie.

Overzicht jeugd competitie teams      

Voorjaarscompetitie:    2018 2017 2016 2015

Senioren teams landelijke competitie (jeugd) 1 2 2 2

Jeugd teams landelijke competitie   3 5 3 4

Groene voorjaarscompetitie, jeugd   0 3 3 1

World Tour Oranje, jeugd    1 0 2 2

World Tour Rood, jeugd    0 0 0 1   

    

Najaarscompetitie      2018 2017 2016 2015

Senioren teams (oudere jeugd)   1 2 2 2

Jeugd teams      3 6 5 5

Groene najaarscompetitie, jeugd   0 1 2 1
8
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World Tour Oranje, jeugd  2 0 2 2

World Tour Rood, jeugd  0 0 0 1  
 

Winter outdoor competitie   2018 2017 2016 2015

Jeugd teams    2 0 2 2

Het aantal jeugdteams wat competitie speelt lijkt iets te zijn terugge-
lopen. Deels is dat waar, maar de afname komt  

ook doordat jeugdspelers die een hoger niveau hebben deelnemen 
aan de senioren competitie in een senioren team. Zij worden hierdoor in deze staatjes niet meer apart vermeld. 
Daarbij zijn een aantal spelers inmiddels 18+ waardoor ook zij niet meer mee tellen als jeugdspelers. 

Tenniskids competitie:

Sinds 2014 doen wij als TC Deurne mee met de Tenniskids competities. (Rood, Oranje, Groen en Geel). In te-
genstelling tot groen en geel loopt het met de invulling van rood en oranje minder goed, daarom is er in 2016 mee 
gestopt. Aangezien het jonge jeugdleden aantal wat qua speelsterkte in oranje thuishoort flink gegroeid is in 2017 
zijn we in 2018 oranje met veel succes weer gaan aanbieden. Het aantal oranje teams is daardoor verdubbeld en 
een aantal van hen stroomt in 2019 door naar groen.   

Ambitie competitie

Het is de ambitie van de JC dat zoveel mogelijk kinderen competitie spelen. We hopen dit verder te bevorderen 
door de invoeren van het Alles-in-1 model zoals de KNLTB ook aanbeveelt. Hierbij betaal je een maandbedrag 
waarbij deelname aan de competitie al bij in zit. 

Overige activiteiten van de Jeugd commissie:

KIA Open toernooi:

Dit jaar is het Open voor de vierde keer open gesteld voor jeugdspelers. De inschrijving van de jeugdspelers ver-
liep redelijk. De jonge jeugd (speelsterkte) rood-oranje-groen werd een aparte toernooi-middag georganiseerd be-
geleid door onze trainers zodat veel jeugdspelers mee konden doen. 

Clubkampioenschappen:

De clubkampioenschappen zijn in 2018 wederom in het voorjaar gehouden. Deelname van de jeugd was goed, met 
name doordat we ook hier een apart toernooi organiseerden voor de jongere jeugd begeleid door de trainers. 

Ouder kind toernooi:

In september 2018 is het Junior Senior toernooi georganiseerd. Dit toernooi was redelijk 
bezet, het had beter gekund. De deelnemers waren erg tevreden, er werd veel getennist 
door iedereen. 

TC FUN vervangen door clinics

TC Fun is in 2018 2x georganiseerd op een vrijdagmiddag. Daarna zijn we ermee gestopt 
doordat er steeds minder kinderen aan deelnamen. Met name de ouderen (12+ jaar) 
wisten TC Fun niet meer te vinden. Zij vonden het ‘te kinderachtig’. Omdat het leeftijds-
verschil binnen TC Deurne natuurlijk groot is, hebben we de TC Fun middagen vervangen 
door clinics die de trainers gegeven worden. Zo kunnen we de leeftijdsgroepen bij elkaar 
zetten en de trainers kunnen hen professioneel op een leuke manier iets bijleren. 

Eind januari 2018 is er een Sleep In georganiseerd, bijna 30 kinderen hebben hier aan deelgenomen en zijn blijven 
slapen in het clubhuis. 

Tenslotte:

Ik wil alle jeugdcommissieleden en ook de ouders en leden hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage in het afge-
lopen jaar.

Naast de leden van de jc en de activiteitencommissie wil ik ook de competitieteam begeleiders bedanken voor hun 
inzet. Deze taak wordt vaak onderschat en het kost toch ook de nodige energie om alles voor een team goed te 
organiseren. 

Namens de JC: Linda Willekens 



Jaarverslag van de Barcommissie 2018

De Barcommissie heeft in 2018 een wisseling van de wacht ondergaan. Yolande Lensen heeft 
na vele jaren haar rol als lid beëindigd en Jacky van Dinter heeft na veel jaren als voorzitter van 
de barcommissie opnieuw de rol als Penningmeester in het Bestuur op zich genomen. We willen 
beiden nogmaals heel hartelijk bedankten voor hun enthousiaste inzet voor de barcommissie.
De Barcommissie bestaat nu uit Susan Janssen (als nieuwe 
kracht toegetreden), Carla Dekens, Anny Keunen, Annie van 
Osch en Ielse Lohuis als voorzitter van de barcommissie.

In 2018 hebben we allerlei gezellige clubactiviteiten gehad. 
Zowel de interne activiteiten, KNLTB Toernooien als gezelligheidstoernooien 
waren goed bezet. De baromzet heeft dit jaar te lijden gehad onder het weer, in 
het begin van het jaar door minder goed weer en in de zomer door de extreme 
hitte, waardoor tennissen niet zo vanzelfsprekend was. Mede door het Eike-
ltjestoernooi in het najaar is dat weer wat goedgemaakt. De clubsfeer en de 
inzet van alle bardienstmedewerkers in onze club heeft hier niet onder te leiden 
gehad, deze is nog altijd uitstekend. 

De omzet blijft een belangrijk onderdeel op de 
exploitatie van onze vereniging. Het is lastig om de 
barbezetting rond te krijgen, omdat niet alle leden bardienst draaien en deze afkopen, 
wat uiteraard een keuze is die de leden zelf moeten maken. Voor de club is het belan-
grijk om een minimale bezetting te hebben en daarmee het aantal bardiensten beperkt 
te houden per lid. Nu zijn er 4 bardiensten per lid gepland per jaar en daarmee redden 
we het. 

Wij zijn onze bardienstmedewerkers heel dankbaar voor al het enthousiasme waarmee 
zij de bar draaiend houden en gezelligheid bieden aan onze leden. Een belangrijke 
factor voor de club.

We zijn in de barcommissie dit jaar gestart met het updaten van alle instructies. Deze 
zullen in de eerste maanden van 2019 zichtbaar worden op de plaatsen van de bar en 
de keuken waar ze nodig zijn. Dit naar aanleiding van nuttige opmerkingen van bar-
dienstmedewerkers die bepaalde apparaten niet kennen en zoeken naar de bediening-
shandleiding. Het pinapparaat is een aanwinst voor 
de bar. Gelukkig weten veel leden deze manier van 
betalen al te waarderen.

De introductie van nieuwe bardienstmedewerkers vindt vanaf 2018 individueel 
plaats onder begeleiding van de barcommissielid. Voorheen was dat gedurende 
een plenaire sessie in maart, maar daardoor duurde het te lang voordat leden 
geïnstrueerd bardienst konden draaien. Als je vragen hebt, kun je altijd een lid 
van de barcommissie vragen om uitleg. Ook leden die aanwezig zijn tijdens je 
bardienst kun je vragen stellen. Er is meestal wel iemand aanwezig die goed op 
de hoogte is.

Nieuwe leden kiezen gelukkig vaak om bardiensten mee te draaien, maar soms 
wordt al meteen gekozen voor afkopen van de bardienst, wat jammer is. Juist 
door het meedraaien van bardiensten leer je snel andere leden kennen en wij 
helpen je graag op weg. 

Een wijziging die komend jaar gaat komen is dat we alleen een kleine keuken-
kaart bieden gedurende normale activiteiten. Bij evenementen en toernooien 
waarbij de keuken bemand is, zal een “grote” kaart aanwezig zijn, zoals snacks 
en friet. Dit was niet helemaal duidelijk afgelopen jaar, waardoor bezoekers en 

leden bij met name de competentie 
tevergeefs vroegen om snacks.

Wil je zelf een keer een activiteit voor de club organiseren, laat het ons 
dan weten zodat we barbezetting kunnen regelen. Als je het vergeet te 
melden dan dien je zelf voor de barbezetting bij het evenement moet 
zorgen. Vergeet het dus niet te melden. Heb je hulp nodig bij je activiteit, 
zoals het kopen van hapjes, dan horen we dit graag en zullen we bekijken 
hoe we je hierbij in kunnen ondersteunen.
Voor 2019 (April 2019 t/m maart 2020) zullen we in totaal weer 4 verplichte 
bardiensten aanhouden. Je mag zelf weten voor wanneer je de bardien-
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sten inplant, als je er maar 4 in totaal draait. Indien je vragen hebt of hulp nodig bij het 
inplannen dan willen we je graag helpen. Indien je naast je verplichte bardiensten ex-
tra bardiensten draait, krijg je € 15,00 per keer vergoeding. Als je meer dan 4 diensten 
draait en in aanmerking wenst te komen voor de vergoeding, moet je dat zelf melden 
aan Susan Janssen. 
Ook verbeterideeën zijn van harte welkom. Samen kunnen we er iets moois van mak-
en en vele handen maken licht werk. Vanaf midden maart kun je de bardiensten voor 
het hele jaar inplannen. 

Graag wil ik mensen die geen verplichte bardiensten meer hoeven te draaien oproep-
en om toch nog enkele bardiensten per jaar te draaien, je krijgt hier een vergoeding 
van € 15,00 per keer voor als je dat wilt.

Eén keer per jaar houden we een poetsochtend. Gedurende deze ochtend wordt onder leiding van Annie Keunen 
diverse klusjes gedaan zoals ramen wassen, de glazen spoelen, kastjes schoonmaken etc. Hiervoor wordt een 
oproep geplaatst via de nieuwsbrief en kun je je inschrijven op het prikbord. Het duurt maximaal 3 tot 3,5 uur. En 
je kunt zelf aangeven waar je voorkeur naar uit gaat. Ook hier geldt weer dat vele handen licht werk maken. Afge-
lopen jaar hebben ook weer een diverse leden meegeholpen om het allemaal mooi en schoon te houden. Het was 
een gezellige ochtend. Allen bedankt hiervoor.

Bij deze wil ik alle barvrijwilligers bedanken voor hun inzet en ondersteuning van afgelopen jaar en hoop dat jullie 
ook weer in 2019 leuke en gezellige bardiensten draaien zodat we er weer een goed jaar van kunnen maken. Als 
laatste wil ik de leden van de barcommissie heel erg bedanken voor hun extra inzet en bijdragen van afgelopen 
jaar en laten we er met z’n allen een heel mooi sportief jaar van maken. 

Namens de barcommissie, 

Ielse Lohuis

Jaarverslag parkmanagement TC Deurne 2018

We hebben weer een mooi jaar gehad waarbij het park er fantastisch uit 
ziet en het clubhuis dik in orde is. 

Voor het dagelijks beheer van het clubhuis zet onze Anny Keunen altijd 
haar beste beentje voor zet. Het clubhuis ziet er altijd keurig uit. Thanks 
Anny.

Onlangs is de bladblazer vervangen omdat onze Jos Swinkels zich da-
gelijks een slag in de rondte blaast om de banen schoon te houden van 
blad en andere onregelmatigheden die zich dagelijks op de baan laten 
zien. Daarnaast worden de banen keurig onderhouden waardoor mos 
nauwelijks de kans krijgt om te groeien. Dat is een hele prestatie in deze 
omgeving. Vanuit het bedrijf dat de banen heeft aangelegd en het groot 
onderhoud doet (Rooden) worden jaarlijks complimenten uitgedeeld over 
de toestand van de banen. Na al die die jaren nog steeds hulde hiervoor Jos. 

Voor de puntjes op de i hebben we de krasse knarren die bijna wekelijks de overige klussen ter hand nemen zo-
als verhardingen en dakgoten schoonhouden, snoeien, schilderen, lampjes vervangen, infill verspreiden over de 
banen en ander voorkomende zaken. Dit alles geschied onder de bezielende begeleiding van Piet Verhees en zijn 
kornuiten Hans Wijlaars, Loes van den Heuvel, Cees Verlaan, Henk van Bommel, Henri van den Akker, Hans Keu-
nen. Heren veel dank en ga zo door.

Door onze oud(e) voorzitter Eric Smulders zijn twee stuks abri’s ter beschikking 
gesteld tussen de banen 3-4 en 5-7. Montage onder begeleiding van Noud van 
Os. Een prachtige aanvulling in het park.

Ook door de sponsorcommissie/stichting is keihard gewerkt. Dat is te zien ook. 
De hekken rondom de banen hangen vol met reclame borden die prachtig pas-
sen in de omgeving. Wij komen wel op parken waar borden in alle kleuren van 
de regenboog worden opgehangen. Dan hebben wij het heel wat beter voor 
elkaar.

Afgelopen jaar hebben we een energie scan laten uitvoeren. Hieruit zijn de volgende zaken in grote lijnen naar vo-
ren gekomen:



• Als apparatuur vervangen moet worden dan energielabel AA+ uitkiezen. Het gaat hier met name om de koelin-
gen. Het is kapitaal vernietiging om deze nu al te vervangen.

• Enkele armaturen in het clubhuis vervangen door LED indien deze vervangen moeten worden

• Gebouw gebonden installaties (CV, luchtbehandeling, boiler) kunnen energie zuiniger maar zijn nog niet afge-
schreven. Het is kapitaal vernietiging om deze nu al te vervangen

• Installeren van zonnepanelen is niet interessant in onze omgeving (veel bomen)

LED verlichting tennisbanen:

Goed nieuws, per 1 januari 2019 gaat een nieuwe subsidie regeling in. Met deze regeling wordt 35% van de in-
vestering betaald door de overheid. Wij hebben bij Datronics uit IJsselstein een offerte opgevraagd  (dit is dezelfde 
leverancier die de verlichting van TC Op Dreef heeft verzorgd) voor LED verlichting op alle 7 banen. Onder voorbe-
houd van doorgang subsidie hebben wij opdracht verstrekt voor de aanleg van de LED-verlichting begin 1e kwar-
taal 2019. De verlichting wordt betaald door de stichting. 

De subsidie in combinatie met minder energie verbruik en minder onderhoud is de terugverdien tijd terug gebracht 
naar een kleine 7 jaar. Dit is een fantastische vooruitgang voor de vereniging.

Iedereen bedankt voor zijn of haar tomeloze inzet en op naar een mooi verlicht nieuw jaar.

Namens Parkmangement:

                Lars Bouma
Jaarverslag 2018 Stichting Promotie TC Deurne

Het gaat super met de Stichting Promotie, we hebben in 2018 5 stersponsors, 8 bordsponsors en 3 leden voor de 
club van 100 weten te werven. We hebben de gestelde begroting makkelijk gehaald en zijn er zelfs ruim overheen 
gegaan.

De kosten zijn dit jaar hoger dan andere jaren geweest. Dit komt met name door de aanschaf van nieuwe sponsor-
borden, wat logisch is met de grote toename van sponsoren.

We hebben een geslaagde sponsordag gehad. Hierbij waren 
de sponsoren, vrijwilligers en de obligatiehouders uitgenodigd. 
Het weer hadden we niet helemaal mee, maar het is uiteinde-
lijk een zeer geslaagde dag geworden met een leuk feest.

Voor 2019 willen we natuurlijk de bestaande sponsoren be-
houden, daarnaast hebben we als doel gesteld dat we gaan 
proberen om nog 2 nieuwe stersponsors, 4 nieuwe bord/web-
sponsors en 2 nieuwe leden voor de Club van 100 gaan wer-
ven. Hierdoor zal de omzet in 2019 verder toenemen. 

 In 2017 is er een voorstel door de Club van 100 gedaan om 
de stoelen in het paviljoen te repareren en te voorzien van 
kussens. Dit hebben we in 2018 kunnen realiseren. Ook zijn er 
Abri’s geplaatst om te kunnen schuilen bij slecht weer.

De Stichting Promotie heeft besloten om in 2019 een hele grote investering te gaan doen. We gaan de verlichting 
op de banen aanpakken. Op alle banen komt LED verlichting, dit zal nog voordat de competitie begint gerealiseerd 
worden. Dit is mede mogelijk gemaakt door de gigantische toename van sponsoren.

Ook hebben we bestuursuitbreiding gekregen, Hetty Verbaarschot is penningmeester geworden, hier zijn we heel 
blij mee.

Ik wil Jacky, Marie-José, Hetty en Noud bedanken, voor hun geweldige inzet en enthousiasme, mede dankzij hun is 
2018 een groot succes geweest. 

Namens het bestuur Stichting Promotie TC Deurne,

Hans Weijers,  

voorzitter. 
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CLUB van Honderd
Angelique en Hugo Venner, Anny en Hans Keunen, Annie en Jan van Klaveren, Annie en Noud van 
Osch, Arnold Romijn, Creastyle Interieur, Ellie en Martien van de Kimmenade, FHT Perslucht BV, Jacky 
en Ad van Dinter, John Bravenboer, Linda en Bart Luque, Marie-José van Mierlo, Martin van den Heuvel
Mirjam van den Haak en Cees Verlaan, Oma, Susi en Philip de Groot, Suus en Frank van Griensven
Rick van Heugten, Rita en Hans Weijers, Toontje, Variant Schoonmaakservice, Will en Chris Groothui-
zen

Zoals U ziet, nog ver van de 100 leden.
Meld U aan bij stichting TC Deurne voor €50,- steun aan de club!

1996 Jan Brinkhof    
1997 Annie van Osch   
1998 Cor van Bree    
1999 Ad Govaers    
2000 Bert van Kessel   
2001 Cor Zwets    
2002 Ad Eijkemans 
2003 Peter van de Crommenacker  
2004 geen verkiezing
2005 geen verkiezing
2006 Jo van Doorne / Arend Iwema
2007 Elly en Martien van de Kimmenade
2008 Marie-José Smulders
2009 Nol van Heugten
2010 Fabian Broekhof
2011 Piet Verhees
2012 Yolande Lensen 
2013  Jos Swinkels
2014 Wim Leereveld 
2015 Annie van Klaveren
2016 Jacky van Dinter 
2017 Dinsdagochtendklusclub (Piet verhees, Antoine Stoets, Cees Verlaan, Hans Keunen, Ad Arts, Hans Wijlaars
            en Loes van den Heuvel, Henri van den Akker)
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T.C. DEURNE

WEB SPONSORS

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR
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T.C. DEURNE
STER SPONSORS

www.bouma-bouwpartner.nl
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T.C. DEURNE

BORD SPONSORS

 
 
           KOFFIE & AUTOMATENSERVICE 
                    TEL. 0493-318009    FAX. 0493-804901 

w w w. d u p r e - g r o e n p r o j e c t e n . n l 
(0492) 52 33 30 | Slegersstraat 75, Helmond | info@dupre-groenprojecten.nl

S W I N K E L S

Assurantie- en Makelaarskantoor Swinkels

Alles voor uw werkplek!
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