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Woordje van de voorzitter 
 
Beste tennisvrienden, 
 
We staan vlak voor de start van een nieuw tennisseizoen en de voorjaarscompetitie. 
Onze vrijwilligers van de parkcommissie zijn gestart met het speelklaar maken van de 
gravelbanen en de kunstgrasbanen hebben hun onderhoudsbeurt reeds gehad.  
Ik ben blij te kunnen melden dat de parkcommissie is uitgebreid met een aantal nieuwe 
vrijwilligers.  
 
Wat betreft het afgelopen jaar kunnen we heel tevreden zijn over de activiteiten  
die we samen met onze tennisvrienden van TV De Gewannen hebben georganiseerd. Dit 
jaar zal die samenwerking nog verder worden uitgebreid en  
zullen  in totaal 13  competitieteams gaan spelen onder de naam TC Volharding. Door 
voornoemde samenwerking en het daaruit voortvloeiende aantal competitieteams, is in 
januari op de Algemene Leden Vergadering uitgesproken om baan 6 en 7 te gaan voorzien 
van verlichting. In het kader van duurzaamheid zullen alle banen Ledverlichting krijgen. Door 
een wijziging van de regelgeving betreffende subsidieregelingen heeft het plaatsen van de 
lichtmasten en het vervangen van de verlichting vertraging opgelopen en is daarom nog niet 
gestart met deze werkzaamheden. 
 
Naar de toekomst kijkend staat ons in 2020 een mooi en belangrijk jaar te wachten.  
Met ingang van 1 januari 2020 zal de fusie (het samengaan) van TV de Gewannen en TC 
Volharding een feit zijn. Tevens zal onze tennisclub TC Volharding haar vijftigjarig bestaan 
gaan vieren. 
  
Ik wil jullie alvast een heel fijn en sportief tennisseizoen toewensen en hoop jullie snel te zien 
op ons tennispark en/of bij een van onze vele leuke activiteiten waarbij gezelligheid uiteraard 
voorop staat. 
 
 
Richard van Helvert – voorzitter TC Volharding 
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Koopavond Matchpoint Sports 
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Notulen Algemene ledenvergadering  
 

        Secretariaat TC Volharding                                                                                      
 Past.M.Sterckenstraat 46 
 6231JG Meerssen 
 06-52331882 
 secretaris@volharding.nl 
 
 

Notulen Algemene ledenvergadering 25-01-2019 

20u00 Café de Keizer, Markt 18 te Meerssen 
Aanwezig: 
* 22 leden , afgemeld: 5 leden 
 

1. Opening door de voorzitter; 
Om 20u10 opent de voorzitter de vergadering. 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19-01-2018; 
Deze zijn vooraf aan alle leden verstrekt middels mail. Er zijn geen op- of aanmerkingen 
op de notulen van vorig jaar en deze zijn daarmee goedgekeurd.  

3. Jaarverslag 2018; 
Op het jaarverslag 2018, voorgelezen door de secretaris, waren géén vragen of 
opmerkingen. Aandachtspunt is de inwerkingtreding van de AVG (algemene 
verordening persoonsgegevens), waarbij bestuur gevraagd heeft voor handhaving 
publicatie foto’s van leden, met goedkeuring van de leden.  

4. Financieel verslag 2018/ Begroting 2019;  
De penningmeester geeft een korte toelichting op enkele posten, uitgaven zijn 
ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar. Inkomsten zijn toegenomen, mede door meer 
inschrijvingen competitieteams, hogere kantineopbrengsten door 
activiteiten/Geuldaltoernooi.  
Opmerking: verschil in huisvestingskosten, mede door dat vullen van gastank pas in 
januari 2019 is gebeurd. (dus iets vertekend beeld) 
In de begroting zijn de cijfers ook positief , wel zijn toekomstige investeringen (zoals 
Led verlichting) nog niet opgenomen in de berekeningen.  
Sven geeft middels grafieken nog een toelichting op in-en uitkomsten, competitieteams 
en het aantal leden van de afgelopen jaren (2009-2019) . 

5. Kascontrole en benoeming kascommissie; 
Namens de kascommissie verklaart Pieter Sels samen met Jan Nijhuis de financiële 
bescheiden over het boekjaar 01-01-2018 t/m 31-12-2018 steekproefsgewijze te 
hebben gecontroleerd. De kascommissie is tot de conclusie gekomen, dat de 
verantwoording van inkomsten en uitgaven correct heeft plaats gevonden. Hierna 
wordt door de algemene ledenvergadering decharge verleend aan de penningmeester 
voor het door hem gevoerde beleid. 
Pieter Sels en Jan Nijhuis zijn voor 2019 niet herkiesbaar om als lid te fungeren in de 
kascommissie, reserve kascommissie Frans Verstappen had zich formeel afgemeld als 
lid. Edgar Regout en Mia Hermans stellen zich verkiesbaar en zijn vervolgens benoemd 
voor de kascommissie in 2019, met Sandra Meijer als reserve kascommissie.  

6. Stand van zaken “fusie” met TV de Gewannen; 
Het bestuur wijst op de brief, ‘stand van zaken’, die het verzonden heeft naar de leden, 
geeft daarbij aan zo transparant mogelijk naar de leden toe te zijn met betrekking tot 
de fusie met TV de Gewannen. Volharding en de Gewannen overwegen om te kiezen 
voor een praktische fusie, in tegenstelling tot een juridische fusie. De Gewannen zal 
hierbij opgaan in Volharding, dit heeft verder geen consequenties voor Volharding met 
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betrekking tot naam, statuten. Bij dit proces hebben Volharding/de Gewannen 
ondersteuning gevraagd aan de gemeente .De gemeente heeft het Huis van de Sport  
Limburg als adviseur gevraagd om bij gezamenlijk overleg aanwezig te zijn. 
Daarna zal bekeken worden of verdere ondersteuning van HvdS goedgekeurd wordt 
door de gemeente. Er wordt verder nog enkele standpunten toegelicht, welke het 
bestuur van de Gewannen ter goedkeuring zal voorleggen in de ALV van de Gewannen 
op aanstaande maandag 28 januari. In 2019 zullen alle leden van de Gewannen 
competitie spelen onder TC Volharding. Verder zal TV de Gewannen met restant van 
vermogen de kunstgrasbanen gedurende enkele jaren bespeelbaar houden voor 
lucratieve doeleinden.  

7. Afscheid tennisleraar Susan Lemckert en kennismaking met nieuwe tennisleraar       
Steven Gallacher; 
In het najaar maakte Susan Lemckert bekend te stoppen als tennisleraar van 
Volharding. Susan licht haar besluit kort toe en wordt bedankt voor haar bewezen 
diensten. Steven Gallacher, de nieuwe tennisleraar, was helaas verhinderd .  
Verdere specificaties omtrent de tennislessen zullen via mail nog gecommuniceerd 
worden naar de leden.  

8. Vaststellen consumptieprijzen 2019, contributie 2019, Led verlichting, 
overkapping; 
Het bestuur kondigt aan dat in 2019 de consumptieprijzen van bier, fris en koffie per 1 
februari zullen worden verhoogd van €1,50 naar €1,60 en de Neubourg gaat van € 2,25 
naar € 2,40. Dit ten gevolge van stijging inkoopsprijzen en btw verhoging van 6% naar 
9%. Consumptiekaarten worden € 20,- > waarde €20,-. Daarbij wordt opgemerkt dat 
de huidige consumptiekaarten, na 1 februari, wel nog gebruikt kunnen worden. Er is 
ook gekeken voor een nieuwe manier van betalen (digitaal), maar gezien de grootte 
van de vereniging zal deze optie niet gerealiseerd worden. De contributie zal worden 
verhoogd van €105,- naar € 110,-.  
De reden tot deze verhoging(en) wordt vervolgens uitgebreid toegelicht door bestuur. 
Een van die investeringen is het aanschaffen van LED-verlichting. Middels een 
begroting toont het bestuur aan dat een dergelijke investering op den duur positief gaat 
uitvallen voor de vereniging (duurzaamheid). Ook is het noodzakelijk dat alle 
beschikbare banen, 7 tennisbanen, worden voorzien worden van LED-verlichting, met 
het oog op het aantal teams in de competitie en de eenmalige subsidieverlening van 
35%. Het bestuur geeft tot slot aan dat het TV de Gewannen ook gevraagd heeft om 
een bijdrage te leveren aan de realisering van de LED-verlichting met het oog op de 
fusie. Verder zal de cv ketel moeten worden vervangen en is ook de luifel (zonwering) 
dringend aan vervanging toe door overkapping. 
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de voorgestelde plannen, 
investeringen, van Volharding.  

9. Bestuursverkiezingen; 
Volgens het rooster van aftreden is Jean Ghijsen aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar 
en wordt herbenoemd in het bestuur.  

10. Benoeming technische commissie, overige commissies; 
De technische commissie in 2019 zal idem als 2018 bestaan uit Sven Vroemen, 
Richard van Helvert en Jean Ghijsen. 
Het bestuur geeft aan dat bij de overige commissies nog nieuwe leden kan gebruiken. 
Bij de kantinecommissie zal Albert Fouraschen worden vervangen door Danny Snel. 
De activiteitencommissie in 2019 blijft ongewijzigd. 
Wiel Metsemakers en Jo Senten hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen 
voor de parkcommissie. Er stellen zich een aantal leden beschikbaar om lid te worden 
van de parkcommissie, o.a. Pieter Sels, Dave Baltus, Danny Snel, Hub Smeets. 
Het bestuur stelt voor dat er op korte termijn een infoavond wordt georganiseerd waarbij  
samen met Wiel Metsemakers en Jo Senten de werkzaamheden worden toegelicht 
over deze werkzaamheden om hun functies te kunnen overdragen.  
Tevens wordt de “schoonmaakdag “ 23 maart  nog even onder de aandacht gebracht. 
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11. Jubileum 50 jaar TC Volharding 2020; 
De jubileumcommissie (Volharding 50 jaar in 2020) bestaat uit Pieter Sels,  Madou van 
de Laar, Nicole van Helvert, Sandra Meijer en Julie Arpot. Zij zijn twee maal bij elkaar 
gekomen in 2018. Pieter geeft een korte toelichting van de bijeenkomsten en geeft 
weer dat de activiteiten in het weekend van  4 & 5 april 2020 zullen plaatsvinden. 
Waarbij extern personeel wordt ingeschakeld zodat alle leden kunnen deelnemen aan 
de activiteiten. Op het slottoernooi zal ook nog een activiteit worden gehouden. 
Verder zal de commissie t.z.t een uitgewerkt plan van dit jubileum jaar voorleggen aan 
het bestuur ter goedkeuring. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen door de aanwezige leden.  

12. Agenda activiteiten 2019 (voorlopig); 
De voorlopige activiteitenagenda wordt voorgelegd in de ALV ter info. Het bestuur zal 
in overleg met TV de Gewannen de agenda verder invullen en via de mail toesturen 
naar de leden.  

13. Rondvraag; 
Tijdens de rondvraag komt er een vraag omtrent de beschikbaarheid van de 
tennisbanen in Ulestraten die voor enkele jaren bespeelbaar worden gehouden. Het 
staat leden van Volharding vrij om in deze jaren ook daar te gaan tennissen.  
Verder wordt er nog gevraagd naar het investeringsbeleid van de gemeente met het 
oog op de kunstgrasbanen van Volharding. Het bestuur geeft aan dat het in overleg is 
geweest met de gemeente en de kunstgrasbanen op korte termijn een nieuwe reiniging 
ondergaan, en zullen de hekwerken nog worden hersteld. tevens gaat het er vanuit dat 
de gemeente in de toekomst ook nog zal investeren in de vereniging (naast Bunde 
‘centercourt’, zal Volharding de satellietaccommodatie vormen).  
Een vraag met het oog op de competitiespelen is of er weer tennistenues beschikbaar 
worden gesteld, waarop het bestuur bevestigend antwoord.  
Tot slot worden er vragen gesteld op nog twee mogelijke toekomstige investeringen, 
namelijk het aanschaffen van een cijferkluisje (sleutels complex) en een nieuwe vorm 
van tennissen, ‘padel’ genaamd. Het bestuur geeft aan die eerste optie in overweging 
te nemen, de tweede optie zal gezien de grootte van de vereniging en het verrijzen van 
deze banen in de omgeving bij andere tennisclubs geen optie zijn.  
Om 22u sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Is getekend, 
Nick Theunissen, secretaris 
secretaris@tcvolharding.nl  
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Meerssen Alpe d'huzes 2019 

Van onze tennisclub is Roel Vroemen een van de kanjers die de Alpe d’huZes gaat 

beklimmen. 

Ook wij van TC Volharding steunen Roel en alle kanjers van Meersje tege Kanker als zij op 6 

juni  2019 aan dit goede doel deelnemen. 

Daarvoor staat een collectebus in onze kantine. Doen jullie ook een duit in de 

collectebus! 

 

 https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Meersje-tege-kanker-deil-tjw--

?fbclid=IwAR0BkxrT7CWTyC-ehR2XSHspo9zwFFAALBFUcZLvmj5FsPy0sEV4NU6et4s 

 

                   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/meersjetegekanker/?__tn__=K-R&eid=ARDoeQuwut1TfPy0tls7IujZ2JVp4renv9_N6_tWUEkmzf9KghQWNi8Z8kKXXT4qKpebJQIWsZoPkiWb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9QuqdxInm7R7EqqYNwhuSUfkZDEH4ypfOx3V-aZKcizh4fsb0w3ThPDHTj3hQe7rzxYBi3dNNa5XTvFVPOlMaJQ1vyDK2cYvY_p0-AAO8tQu06gNn9r4JRT-BBOQUnswgaHYj0o8vQl0SF7MXQCmFL77ctBpUXV1_wbCft-rGnCChB6hycz03HQviNHZt7VfNPUoY6PQ5CHKzvWWAAfAOds90A1BY4SBquSKChnM_DaKSev5tgkXhPhwzI54e-Ri-957Vcl3HaHz3xf2_yHoBEFZbZsxnq8d7usbkCnR9qZWAbEOp7mkG7KwUr8D4ZtUJ6ZD5XiDUgSOO4aStVZNqZQ
https://www.facebook.com/meersjetegekanker/?__tn__=K-R&eid=ARDoeQuwut1TfPy0tls7IujZ2JVp4renv9_N6_tWUEkmzf9KghQWNi8Z8kKXXT4qKpebJQIWsZoPkiWb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9QuqdxInm7R7EqqYNwhuSUfkZDEH4ypfOx3V-aZKcizh4fsb0w3ThPDHTj3hQe7rzxYBi3dNNa5XTvFVPOlMaJQ1vyDK2cYvY_p0-AAO8tQu06gNn9r4JRT-BBOQUnswgaHYj0o8vQl0SF7MXQCmFL77ctBpUXV1_wbCft-rGnCChB6hycz03HQviNHZt7VfNPUoY6PQ5CHKzvWWAAfAOds90A1BY4SBquSKChnM_DaKSev5tgkXhPhwzI54e-Ri-957Vcl3HaHz3xf2_yHoBEFZbZsxnq8d7usbkCnR9qZWAbEOp7mkG7KwUr8D4ZtUJ6ZD5XiDUgSOO4aStVZNqZQ
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Meersje-tege-kanker-deil-tjw--?fbclid=IwAR0BkxrT7CWTyC-ehR2XSHspo9zwFFAALBFUcZLvmj5FsPy0sEV4NU6et4s
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Meersje-tege-kanker-deil-tjw--?fbclid=IwAR0BkxrT7CWTyC-ehR2XSHspo9zwFFAALBFUcZLvmj5FsPy0sEV4NU6et4s
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Meersje-tege-kanker-deil-tjw--?fbclid=IwAR0BkxrT7CWTyC-ehR2XSHspo9zwFFAALBFUcZLvmj5FsPy0sEV4NU6et4s
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Meersje-tege-kanker-deil-tjw--?fbclid=IwAR0BkxrT7CWTyC-ehR2XSHspo9zwFFAALBFUcZLvmj5FsPy0sEV4NU6et4s
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Matchpoint-event 2019 
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Hulp gevraagd 

       

Zaterdag 23 Maart 2019. 

Dag van de voorjaarsschoonmaak 

Start: 09.00 uur   

Op deze dag wordt gestart met de grote schoonmaak van ons 

sportpark, de gebouwen en de tennisbanen. 

Hierbij willen we jullie vragen om een handje te helpen want vele 

maken immers licht werk. 

Denk hierbij aan werkzaamheden als: onderhoud gravelbanen , 

kunstgrasbanen. En grote schoonmaak in keuken, kantine, 

kleedlokalen. 

Jij wilt toch ook het nieuwe seizoen op geprepareerde banen en een 

op en top tennispark starten?   

                                               

Samen willen we hier een leuke dag van maken waarbij wij voor de 

lunch zorgen. 

We rekenen op jullie!  Ook al ben je maar een dagdeel beschikbaar. 



10 
 

Speeldata Voorjaarscompetitie ‘19 

 
Voor de indeling van de teams verwijzen we onze leden naar de website van de KNLTB: 

www.knltb.nl. Mochten er toch nog vragen zijn omtrent de voorjaarscompetitie, dan stel deze 

gerust bij Sven Vroemen (VCL - TC Volharding) of Nick Theunissen (Secretaris - TC 

Volharding).  

Opmerking: gezien het aantal teams dat deel zal nemen aan de voorjaarscompetitie kan het 

bestuur wel wat hulp gebruiken van vrijwilligers die kunnen meedraaien met de bardienst → 

vrijdagavond(en) van 20u tot 00u. Heb jij interesse, dan wel vragen? Meld je aan of mail je 

vraag naar Vincent Meijer (Kantinecommissie - TC Volharding) of Nick Theunissen 

(Secretaris - TC Volharding).  

 

Overige activiteiten ‘19 

Het bestuur is nog bezig met het vaststellen van de activiteitenagenda 2019, zodoende is 

deze niet bijgevoegd in deze nieuwsflits. Houd vooral onze website, www.tcvolharding.nl in 

de gaten voor data van toekomstige activiteiten! 
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Tennislessen 2019 

 
In het najaar van 2018 maakte Susan Lemckert bekend te stoppen als tennisleraar van 

Volharding. Tijdens de Algemene Ledenvergadering lichtte zij haar besluit kort toe en werd 

ze bedankt voor haar bewezen diensten. Het bestuur maakte toen ook bekend dat Steven 

Gallacher (tel. +31624589334) de nieuwe tennisleraar van TC Volharding zal worden.  

LESREGLEMENT TENNISLESSEN 2019 

Hieronder een verkort lesreglement met het cursusaanbod. 
 
1) De lessen zullen starten in de week van 25 maart 2019; 
2) De lescyclus bestaat uit 15 weken. Data ontvangt men voor aanvang van de eerste 
trainingsweek; 
3) Uitgevallen lessen door regen worden ingehaald, met een maximum van twee lessen; 
4) Gemiste lessen zijn voor eigen rekening. Er kan wel gekeken worden naar de 
mogelijkheid om een gemiste les in te halen; 
5) Indien een groep niet volledig bezet is worden de kosten gedeeld door het aantal 
personen. 
 
LET OP! Trainingen worden gegeven vanaf 18:00. Bij overbezetting zal uitgeweken worden 
naar een andere avond of zaterdagochtend. 
 
CURSUS  LESTIJD    AANTAL    Weken    BANEN    KOSTEN 
 
A               60 min    2 pers.         15          1           € 337,50 
B               60 min    3 pers.         15          1           € 225,00 
C               60 min    4 pers.         15          1           € 170,00 
 
Het opgeven als groep verzekert geplaatst worden in de gewenste groep. Dit kan kenbaar 
gemaakt worden op het inschrijfformulier (zie website: www.tcvolharding.nl)  
Privé trainingen zijn ook mogelijk. Deze kunnen in kleinere blokken worden afgenomen. 
Interesse? Hiervoor kunt u het beste direct contact opnemen met Steven d.m.v. een mail te 
sturen met daarin de wensen (steven.gallacher@hotmail.com). 
 
Opmerking: In overleg met de deelnemers zullen de lessen starten in de week van 18 maart 

2019 (een week eerder dan op de planning stond! Voor alle leden die geen tennislessen 

volgen: Steven heeft voor zijn geplande lessen de maandagavond (vanaf 18u) en 

zaterdagochtend opgenomen. Houd hier dus rekening mee in verband met overbezetting 

van de tennisbanen! 

 

http://www.tcvolharding.nl/
http://www.tcvolharding.nl/
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