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Woordje van de voorzitter 
 
Beste tennisvrienden, 

 

Zoals eerder al aangekondigd was 2020 een jaar om naar uit te kijken. Inmiddels is de 

samensmelting van TC Volharding Meerssen met TV de Gewannen Ulestraten sinds  

1 januari van dit jaar een feit. Daarnaast vieren wij ons 50-jarig jubileum van TC Volharding. 

De festiviteiten van het jubileum zullen plaatsvinden in het weekend van  

zaterdag 4 & zondag 5 april a.s. en de uitnodiging voor dit jubileumweekend valt deze week in 

jullie brievenbus. 

Wat betreft de samensmelting mag ik concluderen dat dit proces van enkele jaren op een open 

en positieve manier is verlopen en dat we met ons samengevoegde bestuur op deze 

ingeslagen weg verder met jullie zullen bouwen aan de toekomst van onze mooie tennisclub. 

De grootste uitdaging is om onze jeugd weer aan het tennissen te krijgen en aan onze club te 

binden. Onze jeugdcommissie is samen met onze nieuwe tennisleraar Fernand Gilissen   

hier volop mee bezig, maar deze commissie kan nog zeker extra steun (hulp) gebruiken. 

 

Verder is ons tennispark afgelopen jaar voorzien van twee nieuwe lichtmasten en zijn alle 

banen voorzien van Ledverlichting. Ook is de oude luifel vervangen door een nieuwe 

prachtige overkapping. Een grote chapeau dan ook voor onze parkcomissie. 

 

Ik wil jullie alvast een heel fijn en sportief tennisseizoen toewensen en hoop jullie allemaal 

tijdens ons jubileumweekend te zien, waar we dan samen kunnen toosten op onze mooie en 

gezellige tennisclub. 

 

Tot ons jubileumweekend. 

 
Richard van Helvert 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 
 
Secretariaat TC Volharding                                                                                      
 Past.M.Sterckenstraat 46 
 6231JG Meerssen 
 06-52331882 
 secretaris@volharding.nl 
 
 

Notulen Algemene ledenvergadering 29-01-2020 

20u00 Café de Keizer, Markt 18 te Meerssen 
Aanwezig: 
* 31 leden (* incl. bestuursleden) , afgemeld: 10 leden 
 

1. Opening door de voorzitter; 
Om 20u10 opent de voorzitter de vergadering en stelt de nieuwe bestuursleden voor; 
Peter Ummels – vicevoorzitter, Rudy Stevens – ledenadministratie, Jo Frenken – 
parkcommissie, Karin Rademakers – jeugdcommissie en Kim Haagmans – 
recreatiecommissie.  
Opm.: Wilma Reubsaet wordt ook bestuurslid van TC Volharding, maar is daarbij 
vrijgesteld voor het bijwonen van bestuursvergaderingen.  

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25-01-2019; 
Deze zijn vooraf aan alle leden verstrekt middels mail. De voorzitter licht toe dat de 
opm. met betrekking tot het aanschaffen van een (mogelijk) cijferkluisje niet is 
doorgezet door het bestuur. Reden is dat het bestuur hier vooralsnog de meerwaarde 
niet van inziet. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de notulen van vorig jaar 
en deze zijn daarmee goedgekeurd.  

3. Jaarverslag 2019; 
Op het jaarverslag 2019, voorgelezen door de secretaris, waren géén vragen of 
opmerkingen. Aandachtspunt is de weergave van het ledenaantal (categorieën 
leeftijdsklasse) die verder uitgelegd worden onder punt 7 – nieuwe tennisleraar.  

4. De samensmelting van TV de Gewannen en TC Volharding; 
Peter Ummels geeft een korte toelichting over de oorsprong van de samenwerking 
tussen de Gewannen en Volharding met het oog op de samensmelting. Middels de 
mail zijn de leden hierover meerdere malen ingelicht. Voornaamste redenen voor de 
samensmelting waren de afname van het ledenaantal en de gemeente die te kennen 
had gegeven niet te willen investeren in de Gewannen.  
Opm.: belangrijke vermelding is dat de kunstbanen in Ulestraten in gebruik blijven en 
de jeugdleden daar ook nog hun tennislessen zullen volgen! 

5. Aanpassing huishoudelijk reglement; 
Door de samensmelting hebben beide verenigingen de statuten en hun huishoudelijk 
reglement moeten overlappen en het blijkt dat ze nagenoeg hetzelfde zijn. Het bestuur 
verzoekt wel een aanpassing van artikel 20 (Huishoudelijk Reglement), die luidt: Het 
bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der statuten, wordt gesteld op…  Het 
gestelde bedrag dient gewijzigd te worden naar … Deze wijziging wordt goedgekeurd.  

6. Financieel verslag 2019/ Begroting 2020; 
De penningmeester geeft een korte toelichting op enkele posten, waaronder de 
boekwaarde (aktiva) en particuliere lening (passiva) met betrekking tot de LED-
verlichting. Opm. de boekwaarde is berekend door de kosten van aanschaf LED minus 
oa. subsidieregeling en de bijdrage van TV de Gewannen.  
Wat betreft de begroting zijn de kosten voor het jubileumfeest niet inberekend. Reden 
is dat het programma nog niet vaststaat en het onmogelijk is om de activiteiten in het 
weekend te begroten.  

mailto:secretaris@volharding.nl
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Opm.: sommige aanwezigen hebben moeite om de balans en exploitatierekening te 
lezen via de powerpointpresentatie. Verzocht wordt om in de toekomst enkele 
exemplaren van het financieel verslag/begroting tijdens de ALV onder nummering op 
papier uit te delen en na toelichting en behandeling weer op te halen! 

7. Kascontrole en benoeming kascommissie; 
Mia Hermans en Edgar Regout konden wegens omstandigheden niet aanwezig zijn bij 
de ALV. Namens hen leest de voorzitter hun verklaring omtrent de financiële 
bescheiden over het boekjaar 01.01.2019 t/m 31.12.2019 steekproefsgewijze te 
hebben gecontroleerd. De kascommissie is tot de conclusie gekomen, dat de 
verantwoording van inkomsten en uitgaven correct heeft plaatsgevonden. Hierna wordt 
door de ALV decharge verleend aan de penningmeester voor het door hem gevoerde 
beleid.  
Pieter Sels en Madou vd. Laar stellen zich verkiesbaar voor de kascommissie met 
Sandra Meijer als reserve en worden vervolgens benoemd voor de kascommissie in 
2020.  

8. Kennismaking met nieuwe tennisleraar Fernand Gilissen; 
Trainer Fernand Gilissen kon helaas niet aanwezig zijn bij de ALV.  
Het bestuur verklaart dat ze, met het oog op de grafische weergave, zie jaarverslag 
2019, van het ledenaantal onderverdeeld in leeftijdsklassen. Het merendeel van de 
leden bij Volharding is bovengemiddeld oud en het bestuur wil in de toekomst inzetten 
op het werven van jonge(re), nieuwe clubleden. Afgelopen jaar heeft Steven Gallacher 
en Dyonne America aangegeven geen tijd te hebben om te investeren in jeugdwerving 
en heeft het bestuur besloten op zoek te gaan naar een nieuwe tennisleraar en deze 
gevonden in Fernand Gilissen (onder leiding van Marcel Gerards, Tennis Time 
Academy).  
Het bestuur licht toe dat het nog in gesprek gaat met Fernand Gilissen omtrent de 
indeling van de tennislessen, maar dat het voornemens is de maandag als 
‘hoofdlesdag’ aan te houden. Deze tennislessen zullen hoogstwaarschijnlijk starten in 
de laatste week van maart. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden bij de 
secretaris en zullen per mail op de hoogte worden gehouden. Verdere specificaties 
omtrent de tennislessen zullen via mail nog gecommuniceerd worden naar de leden. 

9. Bestuursverkiezingen; 
Volgens het rooster van aftreden zijn Richard van Helvert en Vincent Meijer aftredend. 
Zij stellen zich herkiesbaar en worden herbenoemd in het bestuur. 

10. Benoeming technische commissie, overige commissie; 
De technische commissie in 2020 zal idem als 2019 bestaan uit Sven Vroemen, 
Richard van Helvert en Jean Ghijsen.  
De kantinecommissie in 2020 zal idem als 2020 bestaan uit Vincent Meijer, Hub 
Smeets en Danny Snel.  
Bij de activiteitencommissie zal Alber Fouraschen worden vervangen door Kim 
Haagmans. Verder zal de commissie in 2020 bestaan uit Vincent Meijer, Sven 
Vroemen en Richard van Helvert. 
Bij de parkcommissie zal Wiel Metsemakers en Jo Senten worden vervangen door een 
aantal vrijwilligers: Ton Baltus, Paul Zurstrassen, Jef Simons, Hub Smeets, Danny 
Snel, Alber Fouraschen, Mart Janssen, Dave Baltus, Vincent Meijer, Sven Vroemen, 
Richard van Helvert en Jean Ghijsen (Jo Frenken zal geleidelijk aan ook aansluiten). 
Tot slot zal de jeugdcommissie in 2020 bestaan uit Karin Rademakers en Fernand 
Gilissen.  
Het bestuur geeft aan dat het bij sommige commissies, waaronder de jeugdcommissie, 
nog nieuwe leden kan gebruiken.  
Opm: het bestuur is voornemens om met het oog op ‘kantinedienst’ een groep van 30 
mensen te formeren die 1 a 2 keer per jaar kunnen meehelpen in de kantine. Pieter 
Sels en Frans Abbink zijn bereid zich al binnen deze groep te voegen. Het bestuur zal 
deze berichtgeving in de aankomende nieuwsflits nog vermelden! 
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Ook zal er nog een informatieavond worden gepland waar Fernand Gilissen zich kan 
voorstellen en informatie kan verschaffen over de tennislessen.  

11. Toelichting Jubileum 50 jaar TC Volharding 2020; 
Namens de jubileumcommissie (Pieter Sels, Madou vd Laar, Nicole van Helvert, 
Sandra Meijer, Julie Arpot en Wouter Slangen) geeft Pieter een korte toelichting over 
de planning omtrent het feestweekend (4 en 5 april 2020). Voornemens is om na de 
carnaval 2020 de uitnodigingen voor het jubileum te versturen.  
Opm.: tijdens het jubileumweekend is de voorjaarscompetitie van start gegaan en zijn 
er twee teams van Volharding die op zaterdag een wedstrijd moeten spelen. Deze 
teams krijgen geen vrijstelling van de bond en moeten iets met hun tegenstander 
afspreken! 

12. Agenda activiteiten 2020 (voorlopig); 
De voorlopige activiteitenagenda wordt voorgelegd in de ALV ter info. Het bestuur zal 
de agenda (oa. de activiteiten voor de jeugd) nog verder invullen en via de mail 
toesturen naar de leden.  
Opm: de geplande kwisavond zal hoogstwaarschijnlijk op een andere datum 
plaatsvinden!  
Ook geeft het bestuur weer dat ze een wekelijkse mannen- en vrouwendag willen 
invoeren (uiteraard op vrijwillige basis van de leden), maar dat het iedereen vrij staat 
om te komen tennissen wanneer ze willen (bij overbezetting zal afhangsysteem worden 
gehanteerd).  

13. Rondvraag; 
Tijdens de rondvraag komt er een vraag over geplande activiteiten voor leden van 
bovengemiddelde leeftijd (65+). Er bestaat een wens van deze leden om een activiteit 
speciaal gericht op hen te organiseren. Het bestuur geeft aan hiernaar te zullen kijken.  
Verder bestaat er de wens vanuit de oud-leden van de Gewannen om een 
‘sponsordoek’ aan te schaffen ter herinnering van de vereniging ‘TV de Gewannen’. 
Het doek zal uiteraard worden opgemaakt in de huisstijl van Volharding. Het bestuur 
stemt hiermee in.  
Ook wordt er een vraag gesteld omtrent de korting (30%) op de clubkleding van 
Volharding bij Matchpoint Sports 2000. Dit geldt ook voor 2020, het bestuur zal dit 
nogmaals in de aankomende nieuwsflits plaatsen. 
Tot slot volgt een vermelding van het bestuur omtrent de consumptiekaarten van 
Volharding. Deze zullen worden aangepast aan de indeling die TV de Gewannen 
hanteerde voor hun vereniging. Daarnaast zullen de prijzen van de consumpties gelijk 
blijven aan die van 2019, op de prijs van de rode wijn na, die iets duurder zal uitvallen.  
Opm.: oude(re) consumptiekaarten zijn nog geldig tot 1 juni 2020! 
Om 22u15 sluit de voorzitter de vergadering.  

 
Is getekend, 
Nick Theunissen, secretaris 
secretaris@tcvolharding.nl  
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Jubileumweekend 
 

In het weekend van 4 & 5 april 2020 vindt ons jubileumweekend plaats. Onze 

jubileumcommissie is de afgelopen weken druk bezig geweest een mooi programma samen 
te stellen om het 50-jarig bestaan van onze club te vieren. Meer informatie over ons 
feestweekend zal spoedig volgen!  
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Oproep: recente verhuizingen doorgeven 
 

 
 
Het bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende; Er is gebleken dat er gegevens uit onze 
ledenadministratie bij een aantal clubleden verouderd blijken te zijn. Zo kan het bijvoorbeeld 
zijn voorgekomen dat er een clublid onlangs is verhuisd en dit niet is doorgegeven aan het 
bestuur van Volharding, waardoor het adres verouderd blijkt te zijn. Dit is natuurlijk erg 
vervelend voor het bestuur wanneer wij via de post iets willen versturen aan onze leden. 
Zodoende willen wij onze clubleden, die in de afgelopen vijf jaar zijn verhuisd, vragen om via 
de mail alsnog hun huidige adresgegevens te mailen naar ledenadmin@tcvolharding.nl .  
 
Bvd. 
 
Het bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ledenadmin@tcvolharding.nl
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Hulp gevraagd/ voorjaarsschoonmaak 

       

Zaterdag 14 Maart 2020. 

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. 



9 
 

Activiteitenagenda 2020 (voorlopig) 

 
Woensdag 29 januari  Algemene Ledenvergadering 
 
Zaterdag 14 maart   Grote schoonmaak park, gebouwen en banen 

Zat & Zon 4 + 5 april  Jubileum weekend, start voorjaarscompetitie 

Woensdag 6 mei   Pizza Toernooi 

Woensdag 20 mei   mix avond 

Maandag 1 juni   pinkster toernooi 

15 t/m 21 juni   Geuldaltoernooi 

Woensdag 8 juli   Frieten toernooi 

Woensdag 29 juli   Thuisblijvers toernooi 

31-8 t/m 13 september  Clubkampioenschappen 

Vrijdag 11 september  Start najaarscompetitie 

Zondag 4 oktober   Zwitsaltoernooi 

Zondag 25 oktober  Jubileum eindtoernooi 

Vrijdag 13 november  feestavond afsluiting competitie 

 

De activiteiten van de jeugd zijn nog niet meegenomen in dit overzicht. 

Dit wordt nog vastgesteld in overleg met de jeugdcommissie. 

Het bestuur zal ook nog kijken naar een activiteit die speciaal gericht is op de 

65+ers (verzoek uit de ALV 2020) 

 

Iedere dinsdagavond is  Mannen avond 

Woensdagavond    Damesavond ? 
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Hulp gevraagd/ kantinedienst & jeugdcommissie 

 

Beste leden,   

  

In deze tijd is het helaas allemaal niet meer vanzelfsprekend dat vrijwilligers staan te popelen 

om te ondersteunen. Een gegeven waar vele clubs tegenaan lopen en ook bij onze club 

ervaren wij dit helaas als bestuur. Wij hopen dat er toch nog mensen zijn die zich geroepen 

voelen iets bij te dragen aan de club. Wij willen graag een doorstart maken met onze jeugd 

afdeling en de jeugd weer aan het tennissen te krijgen. Want de jeugd heeft de toekomst. 

Wij zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers voor onze jeugdcommissie. Het gaat dan om te 

helpen met activiteiten, hand en spandiensten bij werving, alle ideeën zijn welkom. 

 

Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers die één of max. twee bardienst(en)  willen draaien per 

jaar. (dit zal zijn bij activiteit/toernooi/competitie (vrijdag)avond. Er zal overigens altijd iemand 

van de kantinecommissie aanwezig zijn en alle vrijwilligers worden vooraf persoonlijk 

geïnformeerd of tijdens een eventuele infoavond. De werkzaamheden zullen bestaan uit  onder 

andere  ondersteuning in de keuken (klaar maken van hapjes-snacks, hulp achter de bar 

fris/bier) . Er zal een (jaar)schema worden gemaakt waarbij iedereen tijdig weet wanneer hij/zij 

is ingedeeld voor de bardienst. Indien je  dan toch verhinderd bent kan er geruild worden met 

een andere vrijwilliger. Bij een  grote groep vrijwilligers , zal het waarschijnlijk maar om één 

bardienst per seizoen gaan. Inmiddels hebben zich al 22 vrijwilligers gemeld! Dus aarzel niet 

en meld je aan. Laten wij als tennisclub een voorbeeld zijn voor andere verenigingen, waarbij 

saamhorigheid, betrokkenheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. 

  

Heb jij interesse, dan wel vragen? Meld je aan of mail je vraag naar vinniemeijer@home.nl of 

0610527937 (kantinedienst) of secretaris@tcvolharding.nl (jeugdcommissie).       

  

  

  

Alvast bedankt namens het bestuur,  

  

TC Volharding. 

 

 

 

 

 

mailto:vinniemeijer@home.nl
mailto:secretaris@tcvolharding.nl
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Speeldata Voorjaarscompetitie 2020 

 

 

 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knltb.nl/
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Clubkleding 

 

Geacht lid, 

 

Wij als bestuur bieden clubleden de mogelijkheid tot het aanschaffen van clubkleding (merk: 

Wilson). Samen met onze hoofdsponsor Matchpoint Sports hebben wij een heel mooi voorstel 

voor al onze leden weten te bewerkstelligen. Bij keuze uit de clubkleding krijgt ieder lid van de 

vereniging een korting van 20% per kledingstuk en ter promotie heeft onze sponsorstichting 

toegezegd nog een extra korting te geven van 10% (in totaal dus 30% korting). Op de kleding 

komt de naam van TC Volharding te staan in het blauw of wit (in het klein op borsthoogte).  

 

Ieder lid dat interesse heeft in het aanschaffen van clubkleding en benieuwd is naar een lijst 

van de beschikbare kleding kan mailen naar secretaris@tcvolharding.nl.  
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Tennislessen 2020 

                                                           

Nieuwe tennisleraar; Fernand Gilissen 
 
Kosten; De tennislessen bedragen €47 per lesuur. Er zal een lescyclus zijn van 17 weken 
(zomer) en 17 weken (winter) of 18 weken (zomer) en 16 weken (winter). Om het kostenplaatje 
definitief te berekenen doe je het aantal weken vermenigvuldigen met €47 en dit te delen door 
het aantal deelnemers. Ideaal voor zowel deelnemer als trainer is een groep van 4 personen.   
Voorbeeld > groep van 4 personen: 17 weken x €47 = €799 / 4 (personen) = €199,75  
Evenementen; Marcel Gerards (Tennis Time Academy: www.ttacademy.nl) en Fernand 
Gilissen zullen beide garant staan voor leuke clinics/activiteiten tijdens het seizoen. Hieronder 
vallen clinics, competitietrainingen, privélessen en natuurlijk het 50-jarig jubileum van TC 
Volharding.  
Cyclus; Het betreft een cyclus van 17 lessen (zomertraining). Hier wordt de maandag als 

voorbeeld gegeven (voor andere lesdagen geldt uiteraard dat het om dezelfde weken 

betreft): 

Week 1: 30 maart 
Week 2: 6 april 
Week 3: 20 april 
Week 4: 4 mei 
Week 5: 11 mei 
Week 6: 18 mei 
Week 7: 25 mei 
Week 8: 8 juni 
Week 9: 22 juni 
Week 10: 29 juni 
Week 11: 6 juli 
Week 12: 24 augustus 
Week 13: 31 augustus 
Week 14: 7 september 
Week 15: 14 september 
Week 16: 21 september 
Week 17: 28 september  
Inhaalweken: 
5/12/19 oktober 
 
HEB JIJ INTERESSE OF RESTERENDE VRAGEN OMTRENT DE TENNISLESSEN? GEEF 
JE DAN NU NOG OP OF STEL JE VRAAG DOOR TE MAILEN NAAR 
secretaris@tcvolharding.nl .  

mailto:secretaris@tcvolharding.nl

