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BESTUUR 2017 

Het jaar 2017 heeft voor ons als bestuur in het teken gestaan van het uitvoeren van een deel van het 

beleidsplan. In het beleidsplan 2015-2019 is het doelgroepenbeleid geformuleerd. Het bestuur heeft 

de opdracht aan de sporttechnische commissie gegeven om een jeugdbeleidsplan te laten 

uitwerken, nadat in 2016 al was gebleken dat een beleidsplan noodzakelijk is. Handvatten die 

daaraan zijn meegegeven zijn: 

 De organisatie professionaliseren; 

 Duidelijk en helder communiceren; 

 Sfeer en betrokkenheid vergroten;  

 Het vergroten van het aantal jeugdleden en verhogen van het prestatieniveau van de jeugd; 

 Het behouden en het uitbouwen van het aantal vrijwilligers; 

 Inkomsten genereren om het beleid kostendekkend te maken; 

 Bestaande financieel gezonde situatie uitbouwen. 

In het volgende deel zullen wij per beleidspunt aangeven welke acties zijn ondernomen om de 

doelstellingen te verwezenlijken. 

PROFESSIONALISERING VAN DE ORGANISATIE 

Tennisvereniging Het Wooldrik wordt volledig draaiend gehouden door vrijwilligers. Dit betekent dat 

wij als vereniging afhankelijk zijn van de ideeën en inzet van deze vrijwilligers. Om het juiste klimaat 

te creëren, zodat de vrijwilligers zich volledig op hun taken kunnen richten, dienen de 

randvoorwaarden goed te zijn.  

Ook is er in goed overleg met de stichting besloten dat er op dit moment geen actie wordt 

ondernomen om de stichting en de vereniging samen te voegen. Het beheer van het park verloopt 

naar wens en ook de betrokkenheid van onze vele vrijwilligers zal hiermee naar ons inzien beter 

blijven gewaarborgd. 

Voor iedere vrijwilliger binnen de vereniging die met jeugd te maken heeft is er een VOG (verklaring 

omtrent gedrag) aangevraagd. Het bestuur stelt dit dan ook verplicht. 

Naast de VOG is het bestuur ook in gesprek om een vertrouwenscontactpersoon binnen de 

vereniging aan te stellen, welke geheel onafhankelijk zal functioneren. Het bestuur verwacht in 

februari 2018 iemand hiervoor aan te wijzen. 

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke 

sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de 
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relatie jeugd en trainer of begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag 

van begeleiders en sporters in concrete situaties. Het bestuur heeft deze gedragsregels 

overgenomen en ook op de website geplaatst. 

DUIDELIJK EN HELDER COMMUNICEREN 

De communicatie naar de leden toe wordt grotendeels door de communicatiecommissie verzorgd 

waardoor we uniformiteit hebben gecreëerd. De website is volledig ingericht waardoor we de leden 

van alle belangrijke informatie kunnen voorzien. 

Het bestuur heeft in 2016 gekozen om de nieuwe gepersonaliseerde club-app van de KNLTB aan te 

schaffen. Met deze nieuwe app zou het makkelijker worden de verschillende doelgroepen beter te 

informeren. Helaas geeft deze app nog niet het gewenste resultaat. Ook op dit technische deel laat 

de KNLTB het afweten, de slag naar digitalisering is op meerdere fronten (nog niet) volledig van de 

grond gekomen. 

Waar de digitale slag wel is geslagen is in de automatisering van het innen van de contributie voor 

het lidmaatschap, deze zal in 2018 digitaal worden verstuurd, waarbij het ook mogelijk is om per 

IDEAL te betalen. Bij leden waar het niet mogelijk is om dit digitaal te versturen, zal de nota per post 

worden bezorgd. 

Het bestuur laat regelmatig ‘nieuws uit het bestuur’ op de website plaatsen om zo transparant 

mogelijk te zijn. Het bestuur hoopt dat de leden op deze manier uitgenodigd worden om na te 

denken en mee te praten over het beleid van de vereniging.  

SFEER EN BETROKKENHEID VERGROTEN 

Een lastige doelstelling. Immers, heeft dit grotendeels te maken met de mentaliteit en gedrag van 

leden. Als bestuur zien wij het wel als onze taak om de cultuur en de sfeer op ons park te bewaken 

en te bevorderen. Juist de grote diversiteit van leden maar ook de toernooien maken juist Het 

Wooldrik tot een zeer sportieve maar vooral ook een gezellige vereniging.  

ALGEHELE TENNISNIVEAU VERHOGEN 

Om het algehele tennisniveau te verhogen is er een sporttechnische commissie opgericht. Deze 

commissie draagt zorg voor het sporttechnische beleid in de ruimste zin en de selectie en training 

van talentvolle spelers (zowel jong als oud). In 2017 is er voor gekozen om te starten met het maken 

van een jeugdbeleid. Een onderdeel van het jeugdbeleid zijn selectietrainingen voor de jeugd. Er is 

een externe selectietrainer aangetrokken en in oktober 2016 is er een start gemaakt met de 
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selectietrainingen voor de jeugd. Het bestuur heeft de jeugdcommissie onder de sporttechnische 

commissie geplaatst. Onder leiding van Jeroen Bakker is er in 2017 een nieuwe jeugdcommissie 

samengesteld. 

Hoe vaker men tennist, hoe beter men wordt. Onder andere met die gedachte heeft het bestuur 

ervoor gekozen sinds 2015 deel te nemen aan de najaarscompetitie. Dit blijkt een succes. In 2017 is 

de najaarscompetitie voorgezet. Vooral de vrijdagavond blijkt populair te zijn. Er is nog wel ruimte 

op de zaterdag en zondag. Ook in 2018 zullen wij dit voorzetten. 

HET BEHOUDEN EN UITBOUWEN VAN HET AANTAL VRIJWILLIGERS 

In 2017 zijn er in de verschillende commissieleden weggegaan maar ook nieuwe bijgekomen. We 

kunnen stellen dat de commissies goed gevuld zijn. We hebben in 2017 vanuit de vrijwilligersgroep 

van de stichting geen verzoek  ontvangen voor het zoeken van nieuwe vrijwilligers. 

INKOMSTEN GENEREREN OM HET BELEID KOSTENDEKKEND TE MAKEN 

In 2015 is door de sponsorcommissie gewerkt aan het opstellen van een nieuw sponsorbeleid. Dit 

beleid is ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In 2017 is het beleid met de commissies 

besproken. Met name bij sponsoren van toernooien was het vaak verwarrend dat zij zowel van de 

organisatie als van de stichting een factuur ontvingen. Ook het gevoel dat de sponsoring hierdoor 

niet direct ten goede van de leden zou komen is een veel gehoord argument. In overleg met de 

stichting en de sponsorcommissie is gezocht naar een breed gedragen oplossing. De vereniging zal 

jaarlijks een vast bedrag naar de stichting overmaken, ter compensatie van de gemiste inkomsten. 

De toernooien zullen jaarlijks een vast bedrag naar de vereniging overmaken van uit de 

sponsorgelden, tevens zal er jaarlijks in overleg met het bestuur materiaal worden aangeschaft, wat 

ten goede van de sfeer op park en de leden zal komen. Door deze verandering hoop het bestuur 

de sponsoren beter aan zich te binden. 

BESTAANDE FINANCIEEL GEZONDE SITUATIE UITBOUWEN 

De vereniging voert al jaren een verstandig financieel beleid. Hierdoor is het in staat geweest ieder 

jaar ten minste kostendekkend te zijn. De hieruit voortgekomen financiële middelen zijn op een 

spaarrekening gestort ter versterking van de algemene reserves.  

In 2017 heeft de vereniging financieel bijgedragen aan de herbestrating op het park. Waardoor we 

iets hebben ingeteerd op het eigen vermogen. Afgelopen maanden hebben wij als bestuur dan ook 

de uitgaven van de verschillende commissies besproken zodat we de contributie niet hoeven te 

verhogen. 
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Om investeringen het hoofd te blijven bieden en mogelijke risico’s zorgvuldig op te vangen, is het 

bestuur wel voornemens om in het contributiejaar 2019 de bijdrage minimaal te verhogen en met de 

inflatie van de afgelopen jaren gelijk te trekken. 
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COMPETITIECOMMISSIE 2017 

De competitiecommissie bestaat uit Karin Hofman, voor 2018 is dit ook weer het geval. Er wordt 

gezocht naar versterking van de competitiecommissie. 

VOORJAARSCOMPETITIE 

Het aantal teams in de voorjaarscompetitie bedroeg 55 teams, als volgt verdeeld: 

 1 team Dinsdagmorgen Dames 17+ 

 2 teams Donderdagochtend Heren 50+  (voor het eerst weer sinds jaren) 

 12 teams Vrijdagavond 35+ 

 22 teams Zaterdagmiddag 

 12 teams Zondag hele dag senioren 

 6 teams Zondag jeugd geel (dit is de jeugd van 11 t/m 17, welke volledige partijen spelen) 

Van bovengenoemde teams zijn 6 teams kampioen geworden, 7 teams gepromoveerd (in sommige 

poules gaf een 2e plek ook recht op promotie) en helaas 7 teams gedegradeerd. 

NAJAARSCOMPETITIE 

Het aantal teams in de najaarscompetitie bedroeg 31 teams, als volgt verdeeld: 

 16 teams Vrijdagavond 

 7 teams Zaterdag hele dag 

 1 team Zondag hele dag senioren 

 7 teams Zondag jeugd geel 

In de najaarscompetitie zijn 3 teams kampioen geworden. 

Voor de voorjaarscompetitie 2018 zijn 54 teams opgegeven, waarvan 47 seniorenteams en 7 

jeugdteams geel. 

Om in de vraag om op zaterdag te spelen te kunnen voorzien gaan we de hal erbij betrekken, dit 

zal in een minimale mate gebeuren, d.w.z. dat een zaterdagteam slechts 1x tijdens de competitie 2 

partijen in de hal moet spelen, de overige 3 partijen zullen gewoon buiten op het park worden 

gespeeld. Om de kosten welke hiermee gepaard gaan te dekken wordt de competitiebijdrage voor 

2018 voor de senioren € 85,-- per team. Voor de jeugd geel blijft de bijdrage € 5,-- p.p. 

Er wordt in 2018 weer met zowel Wilson als Prince ballen gespeeld.  
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VOORJAARSTOERNOOI HET SEIN & ROGG ELEVELD 2017 

Het rating voorjaarstoernooi, voor de 4e keer gehouden, heeft dit jaar een nieuwe hoofdsponsor 

gekregen. Na 3 jaar SNS Enschede heet het toernooi dit jaar voor het eerst Het Sein Open. Verder 

hebben we dit jaar ook voor het eerst een open jeugd ROGG-toernooi georganiseerd! Onder de 

naam Tennisschool Eleveld Open. 

De eerste 3 jaar hadden we elk jaar ongeveer 100 koppels! Omdat we dit jaar behalve de samen 11 

in de rating ook de samen 6 in de rating hebben toegevoegd hadden we dit jaar ruim 140 koppels.  

Het eerste keer ROGG Eleveld open leverde ons meteen 71 jeugdspelers op van diverse clubs uit de 

regio. 

Totaal hebben aan de 2 toernooien samen ruim 300 spelers meegedaan en hebben we vrijwel 

alleen maar positieve geluiden gehoord. De betere spelers zijn zeer tevreden met het samen 6 

toernooi en ook de mindere goden zijn blij met het vertrek van de goede spelers uit de samen 11. 

De feestavond met Dries Roelvink en Djerry, de clinic met Avelijn, de (kinder)bingo, livemuziek, 

braderie, springkussen, popcorn en suikerspinmachine, de andere activiteiten en de prima catering 

tijdens het toernooi hebben bijgedragen aan het succes.  

Wij als organisatie zijn zeer tevreden hoe het allemaal gegaan is en willen dan ook de ingeslagen 

weg doorzetten in 2018 en het toernooi nog meer op de kaart zetten. De samen 14 wordt 

toegevoegd aan het toernooi en er zal speciaal voor de 55+ een samen 14 georganiseerd gaan 

worden. 

De winnaars van Het Sein Open ‘17: 

 HD6: Bjorn Oude Voshaar / Nils Schlamann 

 GD6: Paolo Zocca / Melissa Boers 

 DD6: Bernice Eleveld / Lisa Lubben 

 HD11: Maarten Koenders /Tom Rotting 

 GD11: Bernice Eleveld/ Roeland Olde Kalter 

 DD11: Maxime Ossenbruggen /Natascha Even 
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KOLENAAR WOOLDRIK OPEN 2017 

Een nieuwe hoofdsponsor, een deels nieuwe commissie en een toernooi met nieuwe onderdelen. 

Dat was het Kolenaar Wooldrik Open 2017. 

Als opvolger van het ITON toernooi hebben we dit jaar met een beperkte aanlooptijd een prima 

toernooi neergezet.  

Doel was om de goede dingen van ITON te behouden maar het toernooi wel een eigen identiteit te 

geven. Als commissie kijken wij hier erg tevreden op terug. Met nieuwe sponsoren en medewerking 

van de kantine en vrijwilligers hebben we leuke dingen gerealiseerd. Zo hebben we Het Sein Plaza in 

het leven geroepen met een cocktailbar, elke avond live cooking voor de deelnemers en 

toeschouwers (waarbij het eten tot veler verbazing gratis was) en hebben we met de aankleding in 

en rond de kantine een gezellig lounge gedeelte gerealiseerd. 

Getennist werd er uiteraard ook! Met voor het eerst in de geschiedenis van het Wooldrik een 2-

categorie op een open toernooi. Met 14 inschrijvingen in de 2 hebben we het voor een eerste jaar 

niet slecht gedaan! In totaal hebben 399 spelers meegedaan aan het toernooi. Een aantal wat goed 

past bij de opzet van het toernooi (9 dagen, 11 banen en de dubbels in poules), ook dit jaar was het 

schema weer vol. 

Afgelopen jaar was het schema voor de HE7 met 36 spelers het grootst. 

Een gezellige plaza, veel gratis eten, mooie aankleding van de banen met bloemenmanden, 

boarding voor het creëren van een centercourt voor baan 1 en 6, de volle schema’s met goed tennis 

op diverse niveaus,  2 avonden livemuziek, een feestavond met DJ, een kidstoernooi tijdens het 

toernooi (wat door de jeugdcommissie goed georganiseerd was), een bier/wijnproeverij voor de 

sponsoren van alle Wooldrik toernooien en jubilarissen, de uitstekende cateraar die de hele week op 

het park aanwezig was om eten te bereiden en weg te geven en de inzet van professionele 

fotografen voor mooie toernooifoto’s, maken ook dat het Kolenaar Wooldrik Open een groot succes 

is geworden.  

De weergoden waren ons redelijk gezind dit jaar. Het leek erg slecht te worden maar uiteindelijk is 

het grootste gedeelte van de wedstrijden gewoon buiten afgewerkt, hier en daar met wat uitloop en 

zo af en toe een paar wedstrijden naar binnen. We willen dan ook de deelnemers bedanken die hier 

flexibel mee om zijn gegaan. 

Nogmaals hulde voor en dank aan alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, personeel en 

toeschouwers die ons ook dit jaar weer zo goed hebben geholpen bij het realiseren van dit mooie 

toernooi. Op naar het volgende Kolenaar Wooldrik Open! 
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SPORTTECHNISCHE COMMISSIE 2017 

Als sporttechnische commissie kunnen wij in ons eerste jaar terugkijken op een jaar waarin met 

vereende krachten is gewerkt aan ons doel: het behouden en verhogen van het tennisplezier en 

tennisniveau van onze leden. Om deze doelstelling te realiseren hebben wij het afgelopen jaar een 

aantal speerpunten uitgewerkt, die wij in dit verslag nader zullen toelichten. 

Wij hebben aan de hand van de doelstellingen uit het verenigingsbeleidsplan in eerste instantie 

gekeken naar de jeugdleden. Dit jaar is er een begin gemaakt met het formuleren van het 

jeugdbeleid, wat nu bijna is afgerond. Eén van de speerpunten in dit plan is het verhogen van het 

tennisniveau van de jeugdleden. In 2016 is om deze reden een start gemaakt met het 

jeugdselectietraject en is er een selectietrainer aangesteld om gezamenlijk met de sporttechnische 

commissie een jeugdselectie te formeren die direct en indirect een positieve terugslag zou moeten 

bewerkstelligen op jeugdleden en goed zou kunnen aansluiten bij jeugdselectiegroepen binnen 

andere tennisverenigingen. 

JEUGDSELECTIE 

Het selectieteam heeft het afgelopen jaar een gedegen ontwikkeling doorgemaakt, waarbij de opzet 

van de selectietraining verder is uitgediept en vormgegeven. Onder de vleugels van de 

selectietrainer hebben de selectiepupillen hun tennisniveau sterk ontwikkeld en heeft er binnen alle 

teams een verschuiving plaatsgevonden ten aanzien van het spelniveau, de pupillen zijn een 

spelniveau doorgestroomd. Naast het feit, dat er een aantal nieuwe pupillen zijn ingestroomd 

(aantal 7), hebben wij helaas ook van een aantal pupillen (aantal 8) afscheid moeten nemen. 

Enerzijds omdat de pupillen onvoldoende progressie maakten in hun techniek- en spelontwikkeling, 

anderzijds omdat pupillen het selectietraject niet (meer) konden combineren met een 

(vervolg)studie. Momenteel trainen er 23 pupillen in selectieverband. Het streven is, dit aantal te 

laten groeien naar 30 selectiepupillen. Door het opstarten van dit selectietraject bieden wij – net als 

andere verenigingen – de gemotiveerde en welwillende jeugd een extra uitdaging zich verder met 

teamgenoten te ontwikkelen. 

Tijdens de open dag hebben selectiepupillen met hun selectietrainer demonstratie-lessen verzorgd. 

Daarnaast hebben wij samen met FysioMedics een tweetal voorlichtingsavonden georganiseerd, 

waarin wij de regelmatig sportende jeugd en hun groei versus ontwikkeling centraal hebben gesteld. 

Op 15 december heeft FysioMedics groeimetingen uitgevoerd en zijn de motoriek en 

beweegpatronen geanalyseerd van de selectiepupillen. Een testmoment om met name te kijken 

naar het globale bewegingsniveau van de gehele tennisselectie met de algemene conclusie, dat de 



11 

 

huidige pupillen bovengemiddeld presteren. In het nieuwe selectiejaar zullen wij samen met 

FysioMedics dit meettraject verdiepen om de ontwikkelingen en door hen daaraan verbonden 

gevolgen voor de selectiepupillen duidelijker in kaart te brengen. 

In structurele gesprekken met selectiecoördinator, selectietrainer en tennisleraren, zijn de ouders en 

selectiepillen gekend in hun vorderingen en ontwikkelingen gedurende het seizoen, tijdens de 

jaarlijks terugkomende evaluatiegesprekken. 

Daarnaast is de communicatie tussen tennisleraren, selectietrainer, selectie-coördinator  en 

sporttechnische commissie naar een transparanter niveau getild door doelstellingen en 

verwachtingen duidelijker te formuleren, waardoor tennisleraren bij onze initiatieven betrokken zijn 

geraakt en zij zich hebben ingezet voor een goede doorstroom van potentiële pupillen naar het 

selectietraject. Onze dank hiervoor! 

AANTAL SELECTIEPUPILLEN 

 Coen Beltman: 14 

 Thomas Blok: 3 

 Vincent Eleveld: 6 

Om de selectiepupillen te stimuleren zich te ontwikkelen is het voor alle pupillen verplicht deel te 

nemen aan externe toernooien, clubkampioenschappen, en voor- en najaarscompetities. Deze 

prikkel heeft in de praktijk tot het gewenste resultaat geleid: meer deelnemende competitieteams en 

een grotere deelname van de jeugd bij de clubkampioenschappen. De resultaten mogen er zijn! Bij 

de najaarscompetitie hebben 2 teams selectiepupillen in de groene categorie de 1ste en 2de plaats 

mogen behalen en bij de clubkampioenschappen hebben maar liefst 9 selectie-pupillen een eerste 

prijs in verschillende categorieën in de wacht mogen slepen! Allen van harte gefeliciteerd, een 

prachtige prestatie! Wij zullen voor het nieuwe seizoen de verplichte deelname aan toernooien 

bijstellen naar boven. Een prachtige ontwikkeling, die wij vanuit de sporttechnische commissie zullen 

blijven stimuleren. 

55+ TENNISFIT 

Er is een steeds groter wordende groep senioren en ook het aantal senioren+ (ouder dan 45 jaar) 

neemt daarmee toe. Ruim een derde van alle leden van de KNLTB is tussen de 45 en 64 jaar 

(205.000 leden). Echter is de uitstroom in deze groep ook groot. Per jaar zeggen 21.000 leden in 

deze groep hun lidmaatschap op. 

Daarom hebben wij afgelopen jaar een kleine pilot gehouden, waarbij alleen het onderdeel TennisFit 

is aangeboden. De pilot was bemoedigend en zal in 2018 een vervolg krijgen. Belangrijk hierbij is, 
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dat een aantal leeftijdsgenoten van de doelgroep ons hierbij ondersteuning kunnen geven, zodat wij 

het hele programma (TennisFit, TrainersToss en Expert Meeting) uit kunnen rollen. Wij hopen door 

het aanbieden van dit programma dat deze groep langer met plezier blijft tennissen. 

MARLIE NUCHELMANS 

Vele leden van de vereniging volgen ook tennislessen bij onze tennisleraren. Omdat de vraag naar 

lessen het afgelopen jaar het aanbod oversteeg, heeft het bestuur de sporttechnische commissie 

opdracht gegeven een nieuwe tennisleraar aan te trekken. Medio dit jaar is het huidige lerarenteam 

uitgebreid met Marlie Nuchelmans. 

2018-2019 

Wij willen het aantal jeugdleden bij ons laten groeien naar 250 en ervoor zorgdragen dat de 

uitstroom van jeugdleden tot een minimum wordt beperkt. Ook gaan wij in 2018 voor de doelgroep 

18-45 jaar beleid ontwikkelen. Er zal vanuit het bestuur wel duidelijk aangegeven moeten worden, 

wat de wensen zijn voor de komende jaren. De maatschappij om ons heen verandert in een gestaag 

tempo, waardoor wij constant in beweging moeten blijven. 

Concluderend: het behalen van doelen gaat niet over één nacht ijs. Werken aan doelen, doen wij 

samen! En door te anticiperen op ontwikkelingen om ons heen, kunnen wij onze doelen bewaken, 

ontwikkelen en bijstellen. In 2018 zullen wij er met z’n allen weer hard tegen aan moeten, met 

vereende vrijwilligerskrachten! 
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JEUGDCOMMISSIE 2017 

De samenstelling van de jeugdcommissie is in de loop van 2017 gewijzigd. Zij bestaat op dit 

moment uit Jeroen Bakker, Jeroen van den Beld, Lisanne Leurink, Bernice Eleveld, Marnix Smit en 

Jerry Otto. Ook Jeroen Siebelink en Astrid ter Braak hebben in een groot deel van 2017 

plaatsgenomen in de commissie; de commissie wil hen heel hartelijk danken voor hun bijdrage bij 

de vergaderingen en de inzet tijdens de activiteiten. 

De jeugdcommissie heeft in 2017 een aantal activiteiten georganiseerd ten behoeve van de 

(jeugd)leden van TV Het Wooldrik. Door middel van deze bijdrage doet de jeugdcommissie verslag 

van een aantal van de activiteiten.  

In het begin van het jaar is het nieuwjaarsbowlen georganiseerd voor de jeugdleden. Het was een 

leuk evenement waaraan een groot aantal kinderen heeft deelgenomen.  

De tennisleraren hebben weer een aantal scholen bezocht om clinics te geven om zo nieuwe 

jeugdleden te werven. Deze clinics worden voor de open dag gehouden. 

De open dag heeft een aantal nieuwe jeugdleden opgeleverd maar de opkomst viel enigzins tegen, 

aankomend jaar gaan we kijken of we daar een iets andere invulling aan kunnen geven en de open 

dag te combineren met het Sein Open tennistoernooi. 

Afgelopen jaar is een nieuwe activiteit geïntroduceerd: ‘bikkelen en bikken’. Op een laagdrempelige 

wijze zijn op een aantal zondagen in het jaar de jeugdleden van Het Wooldrik uitgenodigd om een 

of twee uurtjes te tennissen (‘bikkelen’) en aansluitend met elkaar wat te eten (‘bikken’). De 

jeugdcommissie heeft geconstateerd dat gezien de opkomst (er waren op bepaalde dagen liefst 40 

leden) deze activiteit (die ook tot doel heeft elkaar beter te leren kennen) een succes is geweest. 

Hartelijk dank aan alle deelnemers; wij rekenen ook weer komend jaar op jullie! 

Ook is er – zowel in het voorjaar als in het najaar – weer een competitie (world tour) gespeeld in de 

‘verschillende kleuren’ (rood, oranje , groen, geel), waarbij een team in de kleur groen in de 

najaarscompetitie zelfs kampioen is geworden! De jeugdcommissie wil dit team nogmaals hartelijk 

feliciteren en iedereen bedanken voor de inzet die een ieder tijdens de competitie heeft getoond. 

Echt hartstikke leuk om te zien!  

In de mei vakantie is er weer een jeugdweek georganiseerd door de tennisleraren, deze jeugdweek 

is goed bezocht door de jeugdleden. 

De clubkampioenschappen in september hebben meer inschrijvingen opgeleverd dan het jaar er 

voor. 14 kinderen in groen en 12 in geel hebben meegedaan. 



14 

 

Winnaars: 

 JE GROEN: Bas Lammers 

 ME GROEN: Lieke Savenije 

 JE GEEL: Reinout Strating 

 ME GEEL: Wendy Wever 

 JD GEEL: Alexander de Leeuw / Norbert Smeeman 

 MD GEEL: Marit Bakker / Nieke Rinket 

Het was een mooi toernooi, ondanks dat de weergoden ons niet altijd goed gezind waren. 

Tot slot heeft Het Wooldrik (althans haar jeugdleden) deelgenomen aan de Enschedese 

Jeugdkampioenschappen. Dit evenement wordt georganiseerd door de verschillende 

tennisvereniging in Enschede. Het doel is de deelnemers met elkaar kennis te laten maken en tegen 

elkaar te laten strijden in verschillende categorieën. Het was een zeer geslaagd evenement waarbij 

op het scherp van de snede werd gestreden! 

De jeugdcommissie heeft met veel plezier deze en andere evenementen verzorgd en hoopt ook in 

2018 op veel deelname van de jeugdleden bij de activiteiten!!  
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VETERANENCOMMISSIE 2017 

Dit jaar hebben wij het uitwisselingstoernooi met TEZ en TVG georganiseerd in juni. Met de dames 

van TEZ en de heren en dames van Glanerbrug en onze vereniging was het weer een gezellige dag 

met een lekker zonnetje. 

Het SPE was na aandringen om mee te doen een prima dag (juli). 

Van 18 t/m 20 augustus hebben wij het 44e veteranentoernooi georganiseerd met 108 deelnemers. 

Ondanks de regen op de vrijdagavond hebben we de geplande wedstrijden kunnen afronden. Op 

zaterdag zijn de poulewestrijden allemaal gespeeld zodat we op de zondag met de  kwartfinales 

konden beginnen.  Zonder problemen en met vele lofuitingen van de deelnemers hebben we het 

toernooi kunnen afsluiten. 
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COMMUNICATIECOMMISSIE 2017 

Aangezien de communicatiecommissie bij het vormgeven van het beleidsplan 2015-2019 nog niet 

bestond, zal dit jaarverslag reflecteren op de gewenste situatie zoals die door het bestuur in dit 

beleidsplan aanwezig zijn. 

SAMENSTELLING 

Gedurende het jaar is Angelique Voorhuis bij de commissie aangesloten maar deze wegens 

tijdsgebrek ook weer moeten verlaten in juni. Madelief Worm heeft in oktober om dezelfde reden 

de commissie verlaten.  

WERKZAAMHEDEN 

Naast de hoofdmoot van de werkzaamheden (het vullen en onderhouden van de website en 

Facebook), zijn de volgende in 2017 uitgevoerde werkzaamheden noemenswaardig: 

- Het installeren van een park-breed WiFi netwerk. 

REFLECTIE VAN GEWENSTE SITUATIE 

DE WEBCOMMISSIE WORDT OMGEZET NAAR EEN COMMUNICATIECOMMISSIE 

Doorgevoerd. 

DE WEBSITE WORDT GEMODERNISEERD EN GESCHIKT GEMAAKT VOOR MOBIEL 

GEBRUIK 

Deels doorgevoerd: de website moet nog geoptimaliseerd worden voor gebruik op smartphones. 

Gedurende het jaar is feedback ontvangen op de nieuwe website. Hier zijn verbeterpunten uit 

gedestilleerd welke deels al zijn doorgevoerd en deels doorgevoerd moeten worden. 

INTERNET ABONNEMENTEN WORDEN GEÜPDATET. MAIL VERKEER MODERNISEREN 

Het internet abonnement is nog niet geüpdatet. Blokkerend is hier het afwezig zijn van huidige 

upgrade-mogelijkheden. Kosten voor het aanleggen van de benodigde kabel zijn substantieel. Er is 

echter al wel besloten dat deze kabel er gaat komen. 
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Het mail verkeer is gemoderniseerd: meer grip op welke adressen door wie gebruikt worden en 

upgrade van de gebruikte mail tool. 

CENTRALISEREN VAN LEDENADMINISTRATIE, FINANCIËLE ADMINISTRAT IE, 

WACHTWOORDEN, NOTULEN, BESLUITEN, OVERZICHT VAN EIGENDOMMEN ETC 

Middels de KNTLB.club webapplicatie hebben we nu gecentraliseerde ledenadministratie. Deze 

applicatie is uitgebreid met mogelijkheden rondom financiën (nota's, betalingen, etc.). Verdere 

ontwikkelingen op dit punt dienen onder de vlag van de ledenadministratie te worden uitgevoerd. 

Middels het in gebruik nemen van Google Apps is het mogelijk dat bestuur- en commissieleden 

allerlei documenten gecentraliseerd (“in de cloud”) opslaan en met elkaar delen. Onze verwachting 

is dat er nog wel meer focus kan komen op de aanwezige mogelijkheden (bijv. door het geven van 

een demo tijdens een vergadering). 

BIJ VOORKEUR WORDEN ALLE BESCHIKBARE COMMUNICATIEMIDDELEN GEBRUIKT EN 

OP ELKAAR AFGESTEMD. HET GAAT HIERBIJ OM BV. WEBSITE, SOCIALE MEDIA, 

DIGITAAL AFHANGBORD, NIEUWSBRIEVEN, PRIKBORD EN IDEEËNBUS  

De commissie heeft op dit moment niet de capaciteit om op dit punt voortgang te maken. 

HET MAKEN VAN EEN ORGANIGRAM VAN DE VERENIGING EN DYNAMISCH 

AANPASSEN 

Taak van het bestuur: de communicatiecommissie kan ondersteunen in de presentatie en het 

verspreiden. 

HET JIBA SYSTEEM VOOR ONS DOEL VOLLEDIG BENUTTEN 

Het JIBA-systeem zal worden vervangen door een nieuw systeem, verbonden met het 

eerdergenoemde KNTLB.club. Onderdeel hiervan is (uiteindelijk) een nieuw afhangbord en de 

mogelijkheid om via de app af te hangen. 

DE LEDEN INFORMEREN OVER BESLUITEN VAN HET BESTUUR 

Nieuws uit het bestuur is een terugkerend nieuwsitem op de website, welke door het bestuur 

aangeleverd dient te worden. 

PUBLICITEIT VERZORGEN VOOR BESTAANDE SPONSORS 

Actiepunt sponsorcommissie. 
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NASTREVEN OM MET SPORTIEVE PRESTATIES EN MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 

MET ENIGE REGELMAAT IN HET REGIONALE NIEUWS VERTEGENWOORDIGD TE ZIJN 

Actiepunt overige commissies. 

MODERNE COMMUNICATIE TELKENS AFWEGEN TEGEN PRIVACY, HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT, STATUTEN EN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN 

Gebeurt voortdurend. 
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LEDENADMINISTRATIE 2017 

Ook 2017 hebben we afgesloten met een groeiend aantal leden. Er zijn 28 meer aanmeldingen dan 

afmeldingen geweest. We beginnen 2018 met 931 leden. 

Het nieuwe ledensysteem van KNLTB.club is nu volledig in gebruik. Het systeem is door een extern 

bedrijf in opdracht van de KNLTB gemaakt. 

Zeer veel tennisverenigingen in Nederland maken gebruik van dit systeem. Het is 

gebruiksvriendelijker en overzichtelijker dan het oude systeem. 

Het maakt het bestuur inzichtelijk hoe onze vereniging is opgebouwd, maar bijvoorbeeld ook 

waarom leden hun lidmaatschap opzeggen. Zo nodig kan hier besluitvorming op worden gemaakt. 

Aangezien het nieuwe systeem niet door KNLTB zelf is gemaakt kan het zijn dat er geen pasfoto 

bekend is bij KNLTB.club. Met name leden die over zijn gekomen van een andere vereniging kan het 

zijn dat er op de ledenpas van 2018 geen foto staat. Mocht dit het geval zijn, stuur dan de pasfoto 

digitaal op naar lidmaatschap@tvhetwooldrik.nl. 

Het bestand dient een JPEG te zijn, formaat minimaal 300x400 en het de pasfoto dient het complete 

bestand te zijn. 

Mocht u twijfelen of KNLTB.club een pasfoto van u heeft, vraag het dan nu bij de ledenadministratie. 

Het financieel gedeelte van KNLTB.club is in gebruik. Hiervoor is de penningmeester 

verantwoordelijk. Vragen over de nota dient u dan ook te stellen aan 

penningmeester@tvhetwooldrik.nl. 

Voor alle overige vragen betreft lidmaatschap en doorgeven van veranderingen, waaronder 

verhuizingen, kunt u stellen aan de ledenadministrateur. Het is belangrijk dat een juist postadres en 

e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is. 

Hierbij een oproep aan alle leden. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Het bestuur, de 

commissies, de toernooien en zeker ook het onderhouden van het park lukt niet zonder actieve 

leden. Laat dit weten aan de vice-voorzitter (vice-voorzitter@tvhetwooldrik.nl). 

Dini Blok bedankt dat je de nieuwe ledenadministrateur bent. 
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