
T.
C

. D
E

U
R

N
E



COLOFON
 
Clubmagazine van TC Deurne.
Verschijnt 1 jaar

Bestuur 
Ielse Lohuis (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
Juul van den Einden
ledenadministratie@tcdeurne.nl

Jeugdcommissie
Linda Willekens
Janneke Aldenzee
Cecilia Knijnenburg
Trainer Joël van Lieshout
Barcommissie
Ielse Lohuis
Susan Janssen
Anny Keunen
Monique van de Beek
Juul van den Einden

Technische commissie
Martin Mierop

Kascontrolecommissie 
Twan Aldenzee
Kees Janssen

Beheer banen
Jos Swinkels

Parkmanagement
Lars Bouma 
Noud van Osch

Redactie Ty Breek
Ad van Dinter 

Redactie Website
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, 

Oh wat een jaar…. 

2020 is een jaar dat velen van ons snel willen vergeten. We werden 
heen en weer geslingerd van gezelligheid op en naast de baan tijdens 
de clubkampioenschappen naar een lockdown, weer voorzichtig mo-
gen singelen tot het mogen spelen van wedstrijden en tot slot weer 
een lockdown met beperkingen op de baan. Wie had dat vorig jaar 
rond deze tijd kunnen bedenken.

Het was stil op de banen tijdens de lockdown

Ook een bijzonder jaar om als voorzitter van de club te starten. Velen 
van jullie hebben me gevraagd hoe het is, om in zo’n raar jaar voorzit-
ter van de club te zijn. Vreemd uiteraard, maar ook dankbaar. Omdat 
we als bestuur steeds op scherp moesten staan bij nieuwe maatre-
gelen en jullie zo snel mogelijk wilden laten weten hoe wij als club 
daarmee zouden omgaan. 

Vele digitale meetings met het bestuur en soms een overleg in het 
paviljoen hebben hele creatieve oplossingen opgeleverd waar ik als 
voorzitter alleen maar trots op kan zijn. Zo heeft Linda Willekens het 
laddertennis op de kaart gezet, wat door vele leden gewaardeerd 
wordt. We kijken ernaar uit wanneer het weer mag. Ook is uit de koker 
van Linda de “vrij tennis app” ontstaan wat de plaats in kon nemen 
van de toss. Samen met Martin Mierop heeft de Barcommissie het 
paviljoen een tijdje Coronaproof gemaakt. 

Ook werden er regelmatig posters opgehangen met de “nieuwe” re-
gels, die steeds weer anders waren.

Lars Bouma en Jacky van Dinter hebben ervoor gezorgd dat de 
KNLTB Clubapp optimaal gebruikt kan worden voor het digitaal 
inhangen. Allemaal veranderingen die afgelopen jaar zijn aangezwen-
geld door de omstandigheden. Ik denk dat een aantal leden daar 
best wat moeite mee heeft gehad, omdat de oude manieren niet meer 
mogelijk waren en niet iedereen zo handig is met mobieltjes en com-
puters. Heel begrijpelijk, en ook hier staat het bestuur klaar om te 
helpen.

Het jaar bracht ook droevige berichten mee, zoals het overlijden van 
Jan van Klaveren, Ellie van de Kimmenade en Eddie Coolen tijdens 
de lockdown. Maar ook ziekte of overlijden van vrienden, naasten of 
familieleden van onze leden tijdens deze moeilijke tijd. Op bijzondere 
momenten is Marie-José van Mierlo zo attent om te signaleren dat er 
wat aan de hand is en daar gepast namens het bestuur op te reageren 
met een kaartje of een bloemetje.

We hebben ook bijzondere momenten meegemaakt binnen de club 
afgelopen jaar. Zo was er de huldiging van onze twee vrijwilligers van 
het jaar, Anny en Hans Keunen. Maar ook de 90-jarigen Truus van 
Dalen en Leo Molenaars die in het zonnetje zijn gezet. Dit haalde zelfs 
het Eindhovens Dagblad, eveneens een initiatief van Marie-José
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Agenda en Algemene Ledenvergadering 2021

In 2021 wordt een nieuwe wet van toepassing, waarvoor wij als bestuur maatregelen moeten treffen om 
de bestuursaansprakelijkheid goed te regelen. We willen dat geregeld hebben voor de Algemene Leden-
vergadering. Om te voorkomen dat de Algemene ledenvergadering digitaal moet, willen we deze uitstel-
len en verplaatsen naar 19 april 2021. Noteer deze datum alvast.
De agenda zal enkele weken van te voren beschikbaar zijn.

Op tennisgebied hebben we het moeten doen met veel vrij spelen en trainen. Toernooien en evenementen 
gingen niet door, de voorjaarscompetitie werd naar het najaar verplaatst en plotseling afgebroken, wed-
strijden mochten niet meer…. Voor velen een aderlating en gemis. Voor Martin Mierop vooral heel veel 
werk om iedereen op tijd van alle veranderingen op de hoogte te stellen en de Corona-proofschema’s 
op tijd klaar te krijgen. Het leverde daarentegen ook lege agenda’s op, wat leidde tot veel klussen in en 
rondom huis. Zelfs het 25-jarig jubileumfeest van de Stichting promotie Deurne kon niet doorgaan. We 
hopen dat dat dit jaar ingehaald kan worden.

Een belangrijke inkomstenbron voor TC Deurne vormen de contributies van onze leden en de giften 
van sponsors en reclamebordhouders. We zijn een vereniging en dragen de lasten en lusten samen. We 
waarderen het zeer dat leden ondanks de beperkingen afgelopen jaar de contributie hebben betaald en 
daar geen vragen over hebben gesteld. Door de Stichting Promotie TC Deurne wordt jaarlijks een toene-
mend en mooi bedrag aan middelen binnengehaald, dat volledig ten goede komt aan de club. In 2020 kon 
zodoende het paviljoen worden opgeknapt en kon de bekabeling en wifi worden vernieuwd.

De tennisclub bestaat dit jaar 60-jaar, en als dat met alle maatregelen mag, dan willen we dat gaan vieren 
op 11 september 2021. Er is inmiddels een commissie ingericht die de voorbereidingen hiervoor gaat 
treffen. Ook wordt in 2021 een nieuwe wet van toepassing, waarvoor wij als bestuur maatregelen moeten 
treffen om de bestuursaansprakelijkheid goed te regelen. Ook hiervoor heeft het bestuur een commissie 
ingesteld. We willen dat geregeld hebben voor de Algemene Ledenvergadering. Om te voorkomen dat de 
Algemene ledenvergadering digitaal moet, willen we deze uitstellen en verplaatsen naar 19 april 2021.

Rest mij alle medewerkers, de trainers, vrijwilligers en sponsors te danken voor hun inzet afgelopen jaar 
om het voor alle leden mogelijk te maken onze tennissport te kunnen uitoefenen en elkaar te treffen op 
en naast de banen. We hopen dat dat dit jaar weer kan met een hapje en drankje, een pubquiz en andere 
gezellige toernooien en evenementen.

Ielse Lohuis
Voorzitter TC Deurne   



Verslag  van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden werd op maandag   
3 februari 2020 in het paviljoen van de Tennisclub. 
Aanvang 20:00 uur

De presentielijst werd getekend door 49 leden van de club.

1. Opening. 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter Kees Brood met een korte terugblik op 2019 en een vooruit-
blik voor 2020. Een minuut stilte voor Frans van de Vrande, oud lid en bestuurslid van de Stichting, die onlangs 
overleden is.

2. Ingekomen en uitgaande stukken. 
- Brief van de kascontrole commissie. 
- Bericht van verhindering : Martin Mierop, Martien van de Ven, Antoine Stoets, Hans en Hennie Wijlaars, 
Truus Aldenzee, Twan en Janneke Aldenzee, Maja Klaver, Marijke Broerse, Rijk Simdorn, Harry en Ingrid Han-
nink, Ad van Dinter, Hetty Verbaarschot, Rins van de Burgt, Frank en Suus van Griensven 

3. Verslag van de ALV welke gehouden werd op 04 februari 2019. 
3,13 LOS maakt nog steeds gebruik van de banen zonder hiervoor te betalen. 
We gaan met deze mensen in gesprek. Is niet acceptabel. 
- De mensen die de winterkantine huurden zijn gestopt. 
Verdere verslag besproken en akkoord.

4. Verslag van het verenigingsjaar 2019. 
- Technische commissie:

Lars neemt het woord ipv Martin die voor zijn werk in t 
buitenland moet zijn. Er waren 24 voorjaarsteams met 144 
spelers. Martin heeft hierbij hulp van Arend Iwema. In plaats 
van het 55+ toernooi wordt het nu Senior Event. Maan-
dag woensdag en vrijdag wordt er volop getosst waar we 
de toss- indelers hartelijk voor willen bedanken. Indien je 
activiteiten wil organiseren kan dit, graag doorgeven aan t 
bestuur. Ad en Jacky van Dinter worden bedankt voor het in 
elkaar zetten van de     Tij Breek. Kees van Hooidonk, Wim 
Leereveld en Linda Willekens van de redactiecommissie 
bedankt voor alles omtrent de website.

-   Jeugdcommissie:

Het aantal jeugdleden is gelijk gebleven. De competitie voor 
de jonge jeugd rood-oranje-groen neemt toe, met dank aan 
Cecilia Knijnenburg.

Activiteiten: 
Sleep Inn met lasergamen 
Let’s play tennis Liessel 
Pub quiz 
Vanuit de KNLTB hebben we de Summer Challenge georganiseerd dit is :

Zomer clinic-les-vrij tennissen-deelname toernooien = lid worden 

- Barcommissie 

De barcommissie bestaat uit Anny Keunen, Annie van Osch, Monique van de Beek, Susan Janssen en Ielse 
Lohuis. Juul van de Einden gaat de ledenadministratie overnemen van Annie van Osch. Annie stopt na 35 jaar 
en wordt ERELID van de club!! 57 leden draaien actief bardienst. Het gaat om 280 diensten. 4 bardiensten per 
persoon. Er is een systeem bedacht dat je per bardienst 1 punt krijgt. Een extra bardienst ná de 4 punten levert 
€ 18,00 op. De bardiensten komen op de jaarkalender, zichtbaar wie er dienst heeft. Wil je een vrijdagavond 
bardienst draaien van 18:45u tot 02:30u dan levert dat in een keer 4 punten op of  € 50,00. Mag ook iemand van 
buiten de club zijn. Wel de hele verantwoording nemen. 
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- Checklist:  
- Schoon achterlaten 
- Alles sluiten, ook alle poorten 
- Uitzetten van alle apparatuur, friet pan, vaatwasser, enz

Club-evenementen tijdig melden bij t bestuur, ivm planning.

Verder worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet!

- Materiaal beheer cq parkmanagement

Elke ochtend is Jos Swinkels druk bezig om de banen bladvrij te krijgen. En er valt wat af elk najaar, bladblad-
blad en hij is 80 geworden!

Applaus en dank Jos

Verder is de klusclub elke dinsdagochtend bezig om olv van Piet Verhees alle voorkomende karweitjes op de 
knappen rondom de banen.

Eventuele extra klussers zijn erg welkom.

Anny Keunen voor het bijhouden van het paviljoen. Bedankt.

Verder is er LED verlichting aangelegd, waardoor de elektriciteitskosten omlaag zullen gaan.

- Stichting promotie tennisclub Deurne (Sponsoring

In deze Stichting zitten Hans Weijers, voorzitter, Hetty Verbaarschot, penningmeester, Marie-Jose van Mierlo, 
secretaris en Noud van Osch en Jacky van Dinter als leden.

Er is een nieuwe AED aangeschaft. 

Dit jaar bestaat de stichting 25 jaar. Op 6 juni zal er een feest georganiseerd worden voor de sponsors.

Met geld van de Stichting zal de kantine opgeknapt en gerestyled worden. En wordt het noodzakelijke onder-
houd door de club gerealiseerd. Betere geluidsinstallatie.

Alle sponsors worden bedankt!

5. Financieel

Jacky licht het financiële plaatje toe. Balans—goede liquidaties Ledverlichting is betaald door de Stichting en we 
kregen er subsidie op. Jo Jansen vraagt waarom we geen zonnepanelen hebben aangeschaft. Dit is besproken, 
maar de ligging van het paviljoen is verkeerd en er staan teveel bomen voor die niet verwijderd of flink gesnoeid 
mogen worden van de Gemeente. Is onhaalbaar dus. Positieve cashflow. Obligatiehouders zullen eind 2020 af-
gelost gaan worden. 

Kascontrole 
Bestaat uit Twan Aldenzee en Willem Buiter.

Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Met de complimenten aan 
Jacky. Advies is om als er geld over is een extra aflossing te doen bij de 
bank

Met dank aan Jacky van Dinter wordt het bestuur gedechargeerd voor het 
gevoerde beleid.

Reserve is Kees Janssen

6. Bestuursverkiezing

Rooster van aftreden:

Martin Mierop   herkiesbaar 
Marie-José van Mierlo            herkiesbaar
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Het bestuur Stelt Ielse Lohuis voor als voorzitter. De vergadering is unaniem akkoord en ze verwisselt van plaats 
met Kees Brood, die een bloemetje krijgt en waar nog een afscheid op volgt samen met Annie van Osch

7. PAUZE

8. Behandeling en vaststellen van de begroting

-Jacky licht de begroting voor het komende jaar toe. 

-Vaststellen contributie,

De contributie wordt wederom niet verhoogd:

Senioren   € 137,50

Junioren ouder dan 12 €  77,50

Junioren t/m 12  €  37,50 

Rustend / steunend lid  €  22,50

Studenten kunnen tegen inlevering van kopie geldige studentenpas 
30 euro restitutie krijgen.

Vooruitblik: volgend jaar bestaat de club 60 jaar en hiervoor zal een 
feestcommissie opgericht gaan worden. 

9. Jubilarissen en vrijwilligers van het jaar.

Jubilaris die 40 jaar lid van de tennisclub:

Nettie van Dijk. Zij wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet!

Vrijwilliger (s)  van het jaar:  

Anny en Hans Keunen Speciale dank voor hen voor het vele werk en de extra uren.

Twee teams zijn winterkampioen geworden! Deze worden gehuldigd en gefeliciteerd.

10. Overige agendapunten.

Verbouwing

We hebben en binnenhuisarchitecte losgelaten om eens te kijken hoe we de kantine gezelliger en intiemer kunnen 
maken en hier is een erg leuk plan uitgekomen waar we met de betrokkenen erg enthousiast over zijn.

Marie-José geeft een toelichting op de plannen. Zal in de loop van het jaar gerealiseerd worden. Er komt een hout-
look vloer  die zeker gravelbestendig is en de rode kleuren gaan eruit en worden vervangen door donkerblauw en 
skyblue. 

11. Voorstellen door ten minste 10 leden ingediend.

Geen.

12.  Rondvraag 

Sanne Kanters

Is met haar team uitgeloot voor de voorjaar-
scompetitie. Hoe gaan we daarmee om? Zijn 
zij het volgende jaar wel ingeloot? 

Dit gaat op de eerstvolgende bestuursagen-
da. 

Piet Verhees

Vraagt hulp om de goten schoon te maken en 
om eventueel een rolsteiger te huren. Geen 
probleem en Hans Keunen helpt hem.



Jos Trienekens

Wil graag tennissen met goede ballen. Nu worden er vaak ballen van de toernooien hergebruikt Frank Trienekens 
wil wel voor de ballen betalen. Per competitie krijgt men 8 blikken nieuwe ballen. Als er nieuwe ballen nodig zijn 
kan je eerst contact opnemen met de organisator van het evenement en die zal het met Martin (bestuur) regelen.

Jos Trienekens

Bardienst op vrijdag is een probleem. Jos stelt voor om elk team te verplichten om op een andere dag de bardienst 
te draaien. En om het afkopen van een bardienst  te verhogen. Inventariseren bij de andere teams of ze dit willen, 
een bardienst zou niet mee mogen tennissen.  Ook dit wordt een agendapunt op de volgende vergadering van het 
bestuur.  Ingewikkelde materie, waar niet 123 een passend antwoord op te geven is.

Tom Kerstens

Bij veel verenigingen is het niet meer mogelijk om contant te betalen. 50% pint nu al op de totale omzet.  Voor 2020 
kiest het bestuur nog voor cash en pin.

Hierna biedt de voorzitter iedereen nog een drankje aan en is de vergadering gesloten

Marie-José van Mierlo

Secretaris.    

Verslag van het verenigingsjaar 2020

Het is een hectisch jaar geweest het afgelopen jaar, vanwege alle 
corona perikelen.
Toch zijn we op een paar weken na steeds op de banen gemo-
gen.
Het bestuur heeft dit jaar 6 keer vergaderd en ontelbare kleine 
digitale meetings,  overlegjes en appjes gehad om alles in goede 
banen te leiden.

De club bestond uit:
440 leden
60   jeugd t/m 17 jaar
380 senioren vanaf 18 jaar, waaronder 28 leden van 75 jaar en 
ouder
27   rustende leden

Dit jaar zelfs 2 leden van 90 jaar die nog steeds actief tennis-
sen, te weten Leo Molenaars en Truus van Dalen. We hebben ze 
beiden Coronaproof in het zonnetje gezet terwijl ze op baan 1 aan 
het singelen waren.

Verder de droevige mededeling dat er enkele leden van de club overleden zijn.

Jan van Klaveren. 
Hij heeft enkele jaren in het bestuur van de Stichting gezeten, als voorzitter.

Ellie van de Kimmenade.
Ellie heeft jarenlang Prinsessendag georganiseerd en stond altijd klaar voor diverse hand en spandiensten.

Eddy Coolen.
Als toss -indeler heeft hij er jaren voor gezorgd dat we allemaal een leuke wedstrijd konden spelen.

Ze zullen gemist worden.
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2020 
 
Overzicht competities en toernooien en overige activiteiten:
 
KNLTB Voorjaarscompetitie 2020 uitgesteld naar het najaar ivm COVID19:
Aantal teams dat heeft deelgenomen aan de voorjaarscompetitie: 25 (1 meer dan in 2019)
Aantal spelers dat heeft deelgenomen aan de voorjaarscompetitie: 139
Aantal wedstrijden: 168 waarvan uiteindelijk 43 niet gespeeld
Seniorenteams competitie: 21
Jeugdteams competitie: 2
Jeugdteam groen:2
World Tour Oranje / rood, jeugd: 2
Omdat de competitie niet in zijn geheel is afgespeeld heeft de KNLTB besloten dat er geen officiële kampioenen 
worden aangewezen. 

KNLTB Najaar competitie 2020:
Niet gespeeld 
 
KNLTB Winter outdoor competitie 2020/2021:
Niet gespeel
 
Interne competities:
Niet gespeeld

Laddercompetitie: 
Om toch corornaproof te kunnen tennissen is er door Linda Willekens 
een succesvolle laddercompetitie georganiseerd, er is gespeeld in de 
enkel en dubbel, met succesvolle afsluitende finaledag! 
 
Tossen:
Maandag / woensdag / vrijdag toss
Door de coronamaatregelen was het dit jaar maar zeer beperkt moge-
lijk om te tossen. 

Extra oefenpotjes: 
Omdat het door de corona maatregelen in 2020 nauwelijks mogelijk was om te tossen zijn we over gegaan tot het 
organiseren van “oefenpotjes” waarbij de leden zich via WhatsApp konden inschrijven. Uiteindelijk bleek dit bijzon-
der succesvol te zijn en werd er door veel leden actief op ingeschreven. In de toekomst zullen we onderzoeken of 
deze manier van indelen de traditionele tos
 
Toernooien TC Deurne in 2020:
Helaas zijn er in 2020 geen toernooien gespeeld. 

Interne tennis activiteiten 2020

activiteit  dag/datum    activiteiten houder(s)
  
Prinsessen dag 3e dinsdag september  Yvonne de Martinez
  
Dames Toss  Vrijdagochtend   Els de Feber 
  
Senioren   Toss Maandagochtend  Ad Arts en Cees Verlaan 
  
Senioren   Toss Woensdagochtend   John Bravenboer
  
Intern mix comp. Zaterdagmiddag winter  Afgelast
  
Intern heren comp. Donderdagavond winter  Afgelast
  
Tosavond open Maandagavond/ Woensdagavond Coördinator: Willy Mirer
Clubkampioenschappen 12 maart t/m 18 maart 2020 

KeesvH
Typewriter
s-indeling kan vervangen.



Afgelast
50+ toernooi Vrijdag 17 augustus 2020 John Smink / Afgelast
55+ toernooi 1e dinsdag maart en 1e dinsdag september Jacky van Dinter / Afgelast
  
Extra oefenpotjes Maandagmorgen, maandagavond,  
Linda Willekens / Astrid vd Knaap / Willy Mirer / Piet Verhees woensdagmorgen, woensdagavond

Voor 2021 worden de tennis activiteiten, zonder tegenbericht van de activiteiten houder(s) doorgepland in de kalen-
der. Waarbij we natuurlijk rekening zullen houden met de geldende corona maatregelen.  
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 was een bizar jaar met veel onzekerheden en er werd veel gevraagd van onze leden. Vooral de leden die acti-
viteiten organiseren hebben er veel extra energie in moeten steken. Gebleken is wel dat onze leden super flexibel, 
creatief en inventief zijn, ondanks de vele corona tegenslagen hebben we toch met z’n allen veel kunnen tennis-
sen!
Namens het bestuur willen wij alle commissies en activiteitenhouders hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet bij alle 
activiteiten!

Martin Mierop
Technische commissie 
 
Ladder competitie

Een jaar dat we niet snel zullen vergeten, 2020. Voor ons als tennisliefhebbers betekende het dat we halvewege 
onze clubkampioenschappen de stekker eruit moesten trekken. Zit ik hier, met 40 medailles die nooit uitgereikt zul-
len worden... 

Na het stoppen van de toernooien kwam al snel de 
eerste lockdown en dat betekende dat we helemaal 
niet meer mochten tennissen. Voor velen voelde dat 
raar aan, tennis is toch een veilige sport buiten, met 
veel ruimte? In mei mocht eerst de jeugd weer voor-
zichtig beginnen en later mochten ook de senioren de 
baan weer op. Eerst alleen single en later mocht ook 
dubbelen weer. 

Omdat wedstrijden en toernooien er nog steeds niet 
in zat besloten we een laddercompetitie te organise-
ren. Maar niet zo’n ladder waarbij je zelf mensen moet 
uitdagen, want mijn ervaring is dat er dan vrij weinig 
gebeurd. Nee een ladder waarbij je wedstrijden toege-
wezen krijgt. De ladder werd in 2 delen georganiseerd. 
Je krijg 4 en daarna 2 wedstrijden per categorie toe-
gewezen om zelf te plannen en te spelen. De banen 
stonden weer vol! 

We sloten af met een finaleweekend. We hadden 
prachtig weer en per categorie werd er gespeeld om 
het allemaal zo Corona-proof te organiseren.

Ik heb veel positieve reacties ontvangen op de laddercompetitie. Ook de vraag waarom we het nu (najaar 2020) 
niet weer organiseren. Helaas omdat het momenteel niet toegestaan is om wedstrijden te spelen. Maar zodra dat 
weer mag, denk ik dat het we de ladder weer snel optuigen! 

Namens het bestuur, Linda Willekens 
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JAARVERSLAG 2020 JEUGD COMMISSIE

Inleiding:
De jeugdcommissie bestond in 2020 uit Linda Willekens 
(voorzitter) trainer Joël van Lieshout, Cecilia Knijnenburg en 
Janneke Aldenzee. Helaas zijn er door Corona geen activitei-
ten georganiseerd waarbij andere ouders geholpen hebben. 

Aantal jeugdleden:
Het aantal jeugdleden is ten opzichte van 2019 stabiel ge-
bleven. We hebben momenteel 63 jeugdleden (0 t/m 18 jaar) 
(stand einde 2020). 
 
Training:
De trainingen worden verzorgd door Joël van Lieshout, 
daarnaast gaf Jasper Wijn op vrijdag les aan jeugdspelers. 
Als JC zijn we nog steeds uitermate tevreden over de manier 
waarop Joël en Jasper invulling geven aan de trainingen. 
Ook in de lastige tijden waarop flexibiteit gevraagd werd hoe 
de trainingen georganiseerd mochten worden, werd daar 
door onze trainers goed op ingespeeld. 

KNLTB competities:
Naast de voorjaarscompetitie schreef de jeugd zich ook afgelopen jaar weer in voor de najaarscompetitie en de 
wintercompetitie. Helaas is alleen een klein deel van de najaarscompetitie gespeeld. Voor de volledigheid tonen we 
toch het aantal teams wat zich wel ingeschreven had. 

Overzicht jeugd competitie teams

Voorjaarscompetitie

       2016 2017 2018 2019 2020
Senioren teams landelijke competitie (jeugd) 2 2 1 1 1
Jeugd teams landelijke competitie   3 5 3 2 2
Groene competitie     3 3 0 1 2
Oranje Worldtour     2 0 1 2 3
Rood Worldtour     0 0 0 0 1
Najaarscompetitie

       2016 2017 2018 2019 2020
Senioren teams landelijke competitie (jeugd) 2 2 2 1 1
Jeugd teams landelijke competitie   5 6 3 2 2
Groene competitie     2 1 0 2 2
Oranje Worldtour     2 0 2 2 3
Rood Worldtour     0 0 0 0 1

Wintercompetitie

       2016 2017 2018 2019 2020
Jeugdteams      2 0 2 1 1

Het aantal oudere jeugdspelers wat competitie speelt teams blijft stabiel. We hebben 
een jongensteam wat eerste klasse speelt en een meidenteam wat tweede klasse 
speelt. Door o.a. invoering van het alles-in-1 model en dat we er vanuit gaan dat je als je 
traint je in principe ook competitie speelt neemt het aantal rood-oranje-groen competitie 
teams gestaag toe. 

Toernooien TC Deurne: 
Het is het beleid van de jeugdcommissie dat zoveel mogelijk jeugdleden deelnemen aan 
alle “thuistoernooien” die onze vereniging organiseert. Deels doen we dat door aparte 



momenten te kiezen waarop we de jongere jeugdspelers in een mini-toernooi vorm laten spelen en deels moedigen 
we oudere jeugdspelers aan om zich in te schrijven bij de senioren. Omdat al onze toernooien volledig open zijn en 
er geen leeftijdsgrens is  biedt dit onze jeugdspelers de kans om zichzelf op deze wijze te verbeteren. 

Overige activiteiten van de Jeugd commissie:
De jeugdcommissie wil de zoveel mogelijk dat de jeugd ook aansluit bij de reguliere activiteiten van TC Deurne, 
daarnaast organiseren wij een paar aparte activiteiten enkel voor de jeugd. Zo nodigen wij de jeugdleden bv. expli-
ciet uit om deel te nemen aan activiteiten zoals een BBQ, pubquiz etc. 
Ook activiteiten van andere clubs (bv. kleine toernooitjes in de hal in de winter, Klein Deurne toernooi) worden door 
ons onder de aandacht gebracht van de jeugdleden en zorgen voor gezamenlijk vervoer. 

Helaas gold dat we in 2020 maar bar weinig hebben mogen organiseren door de Covid-pandemie. We hopen dat 
we in 2021 leukere tijden op ons wachten! 

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 jeugdcommissie wil ik ook de competitieteam begeleiders bedanken voor hun inzet.  Zeker 
in het najaar toen we geconfronteerd werd met veel onzekerheid moest er een hoop geregeld worden. 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

 
Barcommissie  
De Barcommissie bestaat uit Susan Janssen, Anny 
Keunen, Juul van den Einden, Monique van de 
Beek en Ielse Lohuis.

Alle barcommissieleden hebben samen een aan-
tal keer per jaar overleg over de activiteiten en de 
barplanning. Naast allerlei neventaken verzorgen 
Susan en Monique samen voornamelijk de barplan-
ning. Anny regelt voornamelijk de inkoop en het 
voorraadbeheer en vult extra bardiensten op, als 
we tekort komen aan barbezetting. Juul neemt de 
complete ledenadministratie voor haar rekening. 
Ielse is vooralsnog voorzitter van de barcommissie. 
We zouden het fijn vinden als we een aantal leden 
kunnen toevoegen aan de barcommissie, dus als je 
interesse hebt, dan horen we het graag.

2020 is ook wat de bar betreft een vreemd jaar 
geweest. Activiteiten gingen niet of nauwelijks door en het paviljoen is een groot deel van het jaar gesloten ge-
weest. Gedurende de clubkampioenschappen moesten we abrupt stoppen. We hadden voor het eerste dit jaar de 
vrijdagavond barbezetting bij de competitie rond, maar toen ging de voorjaarscompetitie helemaal niet door. In de 
zomer hebben we gelukkig een tijdje kunnen genieten van een drankje, ook al was het op 1,5 meter afstand. In het 
najaar ging op aangepaste wijze de najaarscompetitie van start, met allerlei aanpassingen op de vrijdagavond om 
de regels te kunnen nakomen. Gelukkig hebben we nog kunnen genieten van een aantal gezellige momenten en 
hebben we geluk gehad met ons grote paviljoen. Prinsessendag kon bijvoorbeeld wel doorgaan. Yvonne de Marti-
nez had het georganiseerd.

Al met al zijn er toch nog veel bardiensten ingevuld afgelopen jaar. De momenten dat we open mochten, was ook 
de bar weer bezet door onze vrijwilligers. Nadeel is wel dat we nieuwe leden niet hebben kunnen “opleiden”, dus er 
zullen opnieuw “opleidingsbijeenkomsten” gepland worden in 2021. Degenen die dit betreft zullen daarvan op de 
hoogte gesteld worden.

Kortom…het was voor de leden, voor bezoekers en voor de bar(omzet) een teleurstellend jaar met af en toe gezel-
lige momenten. 
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We hopen dat 2021 meer mogelijkheden gaat bieden. We zullen in ieder geval weer activiteiten gaan plannen en 
houden er rekening mee dat het paviljoen in de loop van het jaar weer open mag. We zullen daarom de barplan-
ning in het systeem van de KNLTB gaan zetten. Voor de voorjaarscompetitie ziet het ernaar uit dat de vrijdagavon-
den over 10 avonden verspreid zullen gaan worden. Dat betekent dat er dan ook barbezetting zal moeten zijn. Voor 
die avonden blijft gelden dat elke vrijdagavond met voorjaarscompetitie 4 bardienstpunten waard is. Je hebt dan 
met 1 avond aan al je bardienstverplichtingen voldaan. Voorwaarde is dan wel dat je de volledige dienst draait van 
18.30 tot 2.30 uur (een hele lange dienst dus).
We zijn een Vereniging en dat betekent dat we ook samen voor de bardiensten moeten zorgen. Wij zijn onze bar-
dienstmedewerkers heel dankbaar voor al het enthousiasme waarmee zij de bar draaiend houden en gezelligheid 
bieden aan onze leden. Een belangrijke factor voor de club!

Via de Rabobank clubkascampagne hebben we geld gekregen, wat is gebruikt voor een nieuwe geluidsinstallatie in 
het paviljoen.

De introductie van nieuwe bardienstvrijwilligers zal dus in 2021 met kleine groepen plaats vinden. Bij aanmelding 
geven leden aan of ze bardienst willen draaien of willen afkopen. Nieuwe leden die bardienst willen draaien krijgen 
in 2021 een uitnodiging om deel te nemen aan een korte “opleidingsbijeenkomst”. Hierbij wordt overal uitleg over 
gegeven. Leden die na afkoop alsnog bardienst willen gaan draaien kunnen dat aan ons doorgeven. Juist door het 
meedraaien van bardiensten leer je snel andere leden kennen en wij helpen je graag op weg. 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.

Afgelopen jaar is het paviljoen opgeknapt door met name schilderwerk en nieuwe vloeren. De Sponsor stichting 
van TC Deurne heeft hiervoor gezorgd samen met een aantal leden. Het is prachtig geworden. Ook heeft een aan-
tal leden en sponsoren gezorgd voor nieuwe bekabeling en WIFI, zodat dit de toekomst aan kan de vele aansluitin-
gen die we in het paviljoen hebben. We hopen dat we daar dit jaar volop gebruik van kunnen maken.
Barbezetting wordt door de barcommissie geregeld via de jaaragenda en door middel van afstemming met de 
toernooicommissie en competitieleider. Voor incidentele evenementen zorgen we ook graag voor barbezetting, 
maar dan moeten we wel tijdig op de hoogte zijn van het evenement. 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 te zorgen. Vergeet het dus 
niet op tijd te melden. Heb je hulp nodig bij je activiteit, zoals het kopen 
van hapjes, dan horen we dit graag op tijd en zullen we bekijken hoe we 
je hierbij in kunnen ondersteunen.

Ook in 2021 (April 2021 t/m maart 2022) werken met een puntenstelsel 
voor het aantal bardiensten. In totaal moet je 4 bardienstpunten halen 
(als geen sprake is van afkoop uiteraard). Een aantal bardiensten is 2 of 
meer punten waard. Op vrijdagavonden tijdens de voorjaars- en winter-
competitie kun je zelfs 4 bardienstpunten verdienen op 1 avond (als je de 
hele bardienst tot 2.30 uur draait). Daarmee ben je in 1 avond klaar met 
je jaarlijkse bardienstverplichting. Je plant zelf je eigen bardiensten in 
via de KNLTB-Clubapp. Deze app heeft afgelopen jaar wat kinderziektes 
gehad, waardoor het lastig was om in te plannenheeft goed gewerkt afge-
lopen jaar. Mocht je nog problemen met de app ondervinden, dan kun je 
hulp vragen bij de barcommissie. Indien je naast je verplichte bardiensten 
extra bardiensten draait, blijf je in 2021 € 18,00 per keer extra vergoeding 
krijgen. Deze vergoeding geldt niet voor leden die de bardienst afkopen. 
Het is belangrijk dat je bardiensten zijn ingepland in de KNLTB-Clubapp, 
omdat we anders niet kunnen zien hoeveel diensten je gedraaid hebt. Als 
extra controle gebruiken we de registratie van de diensten in de kalender, 
die naast de kassa ligt. In de bijlage tref je het bardienstreglement aan.

Ook verbeterideeën blijven van harte welkom. Samen kunnen we er iets moois van maken en vele handen maken 
licht werk. Vanaf maart 2021 kun je de bardiensten voor het hele jaar inplannen. 

Afgelopen jaar is de poetsochtend niet door gegaan. Annie Keunen heeft een dienstverband met TC deurne voor 
het schoonmaken van ons paviljoen en heeft afgelopen jaar extra werkzaamheden kunnen doen, omdat het pavil-
joen gesloten was. Zo heeft ze bijvoorbeeld ook Jos kunnen helpen met het verwijderen van bladeren op de banen.
Bij deze wil ik alle barvrijwilligers bedanken voor hun inzet en ondersteuning van afgelopen jaar en hoop dat jullie 



ook weer in 2021 leuke en gezellige bardiensten draaien. 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

Bardienstreglement TC Deurne
Puntensysteem:
Elke bardienst levert afhankelijk van de zwaarte en lengte punten op. In totaal dienen leden minimaal 4 punten te 
scoren voor het voldoende draaien van bardiensten.

Toss – 1 punt:
Dit betreffen toss-momenten op maandag- en woensdagochtend, en maandag- en woensdagavond
Tossers mogen op een Tossochtend of -avond bardienst inplannen, zolang ze maximaal 2 aaneengesloten ronden 
mee tossen en daarna de bardienst bemannen en niet meer mee doen met de toss.
Ochtenddienst: 9.45 – 12.30 uur
Avonddienst: 19.45 – 23.45 uur

Dinsdagavond – 1 punt:
Dinsdagavonddienst: 19.30 – 24.00 uur 
Omdat een vaste groep leden op dinsdagavond tennist, draaien deze leden zelf de bardiensten. Ze plannen deze 
wel in via de KNLTB-Clubapp.

Normale donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen worden geen bardiensten ingepland
Leden regelen zelf hun drankje aan de bar.

Donderdagavond KNLTB-Competitie – 1 punt:
Dit betreft een normale: 19.00 uur – 24.00 uur
Kleine keukenkaart is van toepassing.

Vrijdagavond KNLTB-competitie – 4 punten:
Dit betreft een extra lange dienst: 18.30 uur – 2.30 uur
Dit is i.v.m. het grote aantal teams dat thuis speelt.
Kleine keukenkaart is van toepassing.
Afsluiten dient door de bardienstmedewerker zelf te gebeuren!
Indien een lid deze dienst wil draaien terwijl hij/zij al het minimale aantal van 4 punten heeft behaald maar er zijn 
geen vrijwilligers die deze bardienst willen draaien, dan ontvangt het lid € 50,00 voor deze extra dienst!

Zaterdag competitie – 1 punt:
Middagdienst: 14.00 – 18.00 uur
Avonddienst: 18.00 – 22.00 uur
Kleine keukenkaart is van toepassing.
Zondag competitie – 1 punt:
Ochtendienst: 9.30 – 12.30 uur
Middagdienst: 12.30 – 16.00 uur
Kleine keukenkaart is van toepassing.
 
Toernooien en clubkampioenschappen – 1 punt:
Zaterdag: 12.00 – 19.00 uur
Zondag: 10.00 – 19.00 uur
Avonden: 19.30 – 24.00 uur (de toernooicommissie sluit het paviljoen af)
Bezetting nodig : 1 lid aan de bar en in weekenden overdag 1 lid in de keuken.
Grote keukenkaart is van toepassing.

Nieuwjaarsreceptie:
Eerste zondag in januari: Ingevuld door de barcommissie

Prinsessendag - 1 punt:
Ochtenddienst: 9.00 – 13.00 uur
Middagdienst: 13.00 – 17.00 uur
Avonddienst: 17.00 – 21.00 uur
Catering wordt geregeld door de organisatie.
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55+ Dinsdagtoernooi – 1 punt:
Eerste dinsdag in maart en eerste dinsdag in september
Ochtenddienst: 9.00 – 12.00 uur
Dit is incl. koffie met gebak voor de deelnemers.
50+ Toernooi (16–8–2019 dit jaar) – 1 punt:
Ochtenddienst: 9.00  -13.00 uur
Middagdienst: 12.00  -16.00 uur
Avonddienst: 16.00 - 20.00 uur

Overige evenementen - 1 punt:
De organisator dient zelf tijdig een aanvraag te doen bij Susan voor inplannen van bardiensten en eventuele aan-
vullende bijzonderheden.
Dit geldt voor: Oranjetoernooi, Kindoudertoernooi, pubquiz, Roland Galos, etc.

Overige (competitie)dagen  / avonden - geen punten:
Dinsdagmiddag en vrijdagmiddag regelen de teams zelf de bardienst (iedere keer is 1 team verantwoordelijk, zie 
voorstel competitieregels).

LET OP: Grote keukenkaart geldt alleen bij evenementen en toernooien, niet bij competitie.

Bardienst plicht / vrijstelling:
• Leden boven 67 jaar hoeven in het jaar dat ze 68 worden en daarna geen bardienst te draaien.
• Leden dienen bardienst te draaien in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden en daarna.
• Leden onder 18 jaar hoeven geen bardienst te draaien.
• Leden die meer dan 4 bardienstpunten hebben behaald, kunnen extra bardiensten draaien tegen een                      
  vergoeding van € 18,00 per bardienst.
• Leden die bardiensten afkopen betalen jaarlijks € 50,- en zijn daarmee vrijgesteld van bardiensten.
• Leden dienen zelfstandig bardienst te kunnen draaien naar oordeel van de barcommissie, om de verant  
   woordelijkheid namens TC Deurne te kunnen dragen; leden die deze verantwoordelijkheid niet kunnen dragen   
   door bijv. een beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen vrijgesteld worden zonder dat de afkooprege 
   ling van toepassing is. Er zal dan met de commissies binnen de club gekeken worden of een andere vrijwilligers  
   rol mogelijk is.
• Als een lid afkoopt en bij nader inzien toch bardienst wil draaien, dan kan hij/zij dit doorgeven aan de penning
  meester. Na afkoop dient een lid eerst 4 bardienstpunten te halen per jaar, voordat hij / zij in aanmerking kan ko  
  men voor de extra vergoeding.

Jaarverslag parkmanagement TC Deurne 2020

Wat een jaar was dit. Het begon allemaal zo mooi. Vlak voor aanvang competitie is het clubhuis aan de binnenzijde 
helemaal opgeknapt. Nieuwe vloer, nieuwe kleuren schilderwerk, bar meubel etc.. Zelfs de kleedkamers zijn on-
der handen genomen. Alles is weer dik in orde dankzij de stichting voor de financiering en de inzet van een aantal 
vrijwilligers onder de bezielende begeleiding van Noud van Osch. 
We waren er dus helemaal klaar voor het nieuwe 
seizoen en toen kwam ze…………. Corona. 
Hiermee werd alles anders voor iedereen. Gelukkig is 
er nog veel getennist en dan met name vrij gespeeld. 
De klusclub heeft, soms op een lager pitje, net als 
andere jaren gezorgd dat alles er netjes bij is blijven 
liggen. Dit alles geschied onder de bezielende be-
geleiding van Piet Verhees en zijn kornuiten Hans 
Wijlaars, Loes van den Heuvel, Cees Verlaan, Henk 
van Bommel, Henri van den Akker, Antoine Stoets, 
Udo Dijkstra en Ad Arts. 
De banen zijn zeer veel gebruikt en waren in top con-
ditie dankzij Jos. Ook met 81 jaar is hij nog steeds 
elke dag op de club en weigert ook nog steeds om 
af en toe een beetje hulp te vragen. Misschien een 
goed voornemen voor komend jaar Jos!!

13



Ondanks dat het clubhuis niet veel open is geweest heeft Anny toch altijd gezorgd dat het clubhuis schoon en 
netjes is.  

Onder de bezielende begeleiding van Mark van de Heuvel is een nieuw data netwerk aangelegd met behulp van 
Mark en een aantal vrijwilligers. Dit nieuwe netwerk was al een tijdje noodzakelijk, maar sinds de aanleg van 
glasvezel aansluiting, een must in deze digitale tijd.  
Allemaal weer enorm bedankt voor jullie inzet.
En dan is er volgend jaar. Er staat veel op de agenda, 60 jarig bestaan TC-Deurne, 26 jarig bestaan van de 
stichting, vervangen meubilair clubhuis door de stichting. Veel mooie dingen die hopelijk allemaal plaats kunnen 
vinden in de 2e helft van 2021, onder meer normale omstandigheden.
 

Tenslotte;
Afgelopen mei werd ik benadert door Piet Verhees. Hij gaf aan per 31 de-
cember 2020 te willen stoppen met zijn vrijwilligers werk voor de tennis 
vereniging. Uiteraard hebben wij hem aangegeven dat dit kan na ruim 35 jaar 
betrokken te zijn geweest bij TC-Deurne als bestuurslid en vrijwilliger, maar 
wel met grote tegenzin. Want hoe moet het nu verder zonder Piet, de man die 
alles maakt wat kapot is en dan ook nog voor heel weinig geld. Met gebruikte 
onderdelen maakt hij alles weer als bijna nieuw. Het maakt hem dan ook nog 
niet veel uit wanneer iets gedaan moet worden. Bij nacht en ontij komt hij 
opdraven als het moet.

Zolang ik in 
het bestuur zit is 
Piet mijn steun en toe-
verlaat bij alles wat 
moet gebeuren op de 
vereniging. Onderhoud, verbouwingen, nieuwe banen 
noem het maar op, Piet is er om te helpen of te organi-
seren. Als directeur van de klusclub op dinsdag ochtend 
heeft Piet met zijn mannen veel gedaan. 
Piet is al eens vrijwilliger van het jaar geweest en heeft 
verder alle eervolle vermeldingen binnen de vereniging 
reeds gehad. 28 december jl. hebben we als bestuur Piet 
bedankt en in klein comité in het zonnetje gezet. 

Ook Wim Leereveld heeft besloten zijn vrijwillige activitei-
ten voor onze tennisvereniging te stoppen.
Als dank voor zijn enorme inzet in de afgelopen jaren is 
ook Wim bedankt door onze voorzitter. 
Wim heeft jarenlang onder andere de website beheerd en 
de redactie van de nieuwsbrief verzorgd, heeft de AED 
beheerd en is ook actief geweest bij de toss-indeling en 
ondersteuning bij het 50+ KNLTB toernooi. 

In het nieuwe jaar hebben we het bericht ontvangen dat 
ook Loes van den Heuvel stopt met zijn vrijwilligerswerk voor met name de klusclub. Gezien zijn leeftijd, een 
begrijpelijke beslissing, maar we vinden het toch heel jammer. Dubbelzinnige moppen vertellen is de kracht van 
Loes en die grappen zullen we missen.

Piet, Wim en Loes, heel veel dank namens TC Deurne. 

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

Namens Parkmanagement
Lars Bouma
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Verslag 2020 Stichting Promotie TC Deurne

Helaas moeten wij mededelen dat ook wij dit jaar door Covid-19 niet of heel erg weinig hebben kunnen betekenen 
voor de club, we willen dit jaar dan ook zo snel mogelijk vergeten.

Door Covid-19 zijn diverse activiteiten hierdoor uitgesteld, zoals het 25 jarige bestaan van de Stichting, dit hadden 
we groots willen vieren, helaas hebben we dit moeten uitstellen, een nieuwe datum 
is nog niet gepland.

Ook merken we dat ondernemers het nu zwaar hebben, enkele sponsoren verlen-
gen hun contract niet, en somige hebben hun contract onhold gezet, dit begrijpen we 
natuurlijk. Desondanks hebben we in het begin van het jaar het pand aan de binnen-
kant een flinke beurt gegeven, de kantine is helemaal opgeknapt, nieuwe vloer erin, 
de bar is aangepakt, het ziet er weer top uit. We hopen in 2021 de kantine van nieuw 
meubilair te voorzien.

Ik hoop dat iedereen in 2021 een vaccin gaat halen,  zodat we snel weer naar het 
oude normaal kunnen, zodat we weer een feestje kunnen houden, en de dames 
weer kunnen kussen.

Als laatste heb ik ook nog één positief bericht, Marie-Jose en Noud waren dit jaar 
25-jaar bestuurslid, we hebben ze natuurlijk bedankt met een flesje en bloemen, en 
ze hebben beloofd dat ze nog minstens 15 jaar bestuurslid blijven.

Ik wil Jacky, Marie-José, Hetty en Noud bedanken, 
voor hun inzet. 

De Stichting wenst iedereen een sportief en gezond 
2021 toe.

Namens het bestuur Stichting Promotie TC Deurne,
Hans Weijers, voorzitter. 
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VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR

Vele handen maken licht werk in welke vorm dan ook. Vrijwilligerswerk kan daarbij niet worden gemist. TC Deurne 
telt vele vrijwilligers, niet allen organisatorisch maar ook op velerlei andere terreinen.

Bij Gelegenheid, meestal tijdens de algemene leden vergadering wordt sinds 1996 “DE VRIJWILLIGER VAN HET 
JAAR” in de bloemetjes gezet vanwege zijn of haar bijzondere inzet.

Het waren tot nu toe:
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)
2018 Cecilia Knijnenburg
2019 Anny en Hans Keunen

CLUB van Honderd
Angelique en Hugo Venner, Anny en Hans Keunen, Annie van Klaveren, Annie en Noud van Osch, Cre-
astyle Interieur, Martien van de Kimmenade, Jacky en Ad van Dinter, John Bravenboer, 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 Schoonmaak-
service, Will en Chris Groothuizen

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

WEB SPONSORS

T.C. DEURNE
STER SPONSORS
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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

Coopmans 
Power BI expert
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r promotions
wears well

NO BACKGROUND/ 
TRANSPARENT 
VERSION

THE COLOURS IN THE PDF ARE ONLY AN INDICATION OF THE REAL COLOURS. 

CUSTOMER

ARTIKEL

DESCRIPTION

FORMAT

DATE

PROPOSAL

COLOURSBAVARIA

THL018

TH LOGO

XX X XX MM

07 - 07 - 2009

BLACK

GUIDES

BAVARIA DBLUE

BAVARIA LBLUE

BAVARIA GOLD

THL018

HOLLAND

BAVARIA LBLUE

BAVARIA DBLUE

100% BAVARIA DBLUE 100% BAVARIA DBLUE3% BAVARIA DBLUE

gradient

ALWAYS USE A COLOUR PROOF AS A 
REFERENCE TO PRINT THE CORRECT 
BAVARIA COLOURS.

DUE TO THE PHOTOSHOP DROPSHADOWS, 
THIS LOGO CAN ONLY BE ENLARGED UP 
TO A WIDTH OF 610 MM ( in case of 300 
DPI )

WWW.VKV-KUNSTSTOFFEN.NL

T.C. DEURNE

BORD SPONSORS

Garage van Deursen 
van deursen mechanics


