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Bestuurswijziging 
 
 
 

                    
 

Bestuurswijziging! 
 
Tijdens onze laatste bestuursvergadering heeft Kim Ong aangegeven dat zij  
met ingang van het nieuwe seizoen (2022) wenst te stoppen als bestuurslid van TC 
Volharding. Uiteraard betreuren wij haar besluit, maar respecteren wij deze keuze.  
 
Kim heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage gehad bij het bestuur binnen de 
recreatiecommissie. Namens het bestuur en alle leden een groot dankjewel hiervoor. 
 
De taken van Kim zullen per ingang van 2022 worden overgenomen door Claudia 
Gulikers. Zij zal ook toetreden binnen het bestuur. 
 

   Voorstelrondje: 
 
 

       
 
 
Ik ben Claudia Gulikers (41jr) en zal vanaf dit seizoen het stokje overnemen van Kim 
Ong binnen het bestuur. 
 
Mogelijk kennen jullie me nog niet, want ik ben pas twee jaar woonachtig én lid in 
Meerssen. Samen met Joep en onze twee jongens van 3 en 6jr voelen we ons al goed 
thuis in Meerssen. Tennissen doe ik al een beetje langer, want ik ben bijna op de 
tennisbaan geboren. Van jongs af aan meegesleept naar de baan (in Margraten) om 
vervolgens zelf de nodige uurtjes op de baan te maken. Ook het vrijwilligerswerk voor 
de tennisclub is me niet vreemd. 
  
Volharding heeft gelijk mijn hart gestolen nadat ik tijdens het eerste toernooitje op 
een woensdagavond om half drie ’s nachts thuiskwam. Een warm onthaal dus! Dat is 
ook de reden dat ik graag mijn steentje bij wil dragen. Tennissen draait ook om 
gezelligheid en dat heeft Volharding goed in de gaten.  
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Ik mag me gaan inzetten voor de activiteiten, maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Er 
wordt al veel gedaan maar ik hoop o.a. samen met de trainers een stukje ledenwerving 
in de vorm van ‘Start to tennis’ voor volwassenen te kunnen oppakken, maar ook 
instuifmomenten waar kinderen kunnen proeven aan tennis. Het zou mooi zijn om 
nieuwe leden te mogen begroeten met een warm welkom bij Volharding! 
  
Heb je een idee of tijd om iets te betekenen? Ik hoor het graag! 
Ik heb er zin in, tot snel! 
  
Groetjes 
 
Claudia Gulikers 
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Algemene ledenvergadering 2022 

  
 
                                                                                                                    

Op vrijdag 11 maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats in cafézaal de Keizer 
te Meerssen. De vergadering, normaliter gehouden in januari, had wegens de Corona-
maatregelen vertraging opgelopen.  
 
Tijdens de vergadering werd uitvoerig ingegaan op de wateroverlast van afgelopen 
jaar, die ervoor gezorgd had dat de tennisbanen beschadigd waren. Inmiddels is een 
deel, de gravelbanen, hersteld door de gemeente. Wat betreft de andere banen is 
Volharding nog altijd in overleg met de gemeente.  
 
Wel is er een Padelcommissie opgericht die onderzoek doet naar de mogelijke aanleg 
van Padelbanen. Tijdens de officiële stemming omtrent toestemming investering 
van twee Padelbanen stemden alle aanwezigen (28 leden) vóór een dergelijke 
investering en waren er 0 tegen-stemmers.* Het bestuur gaf te kennen dat het zorg 
draagt dat het financieel verantwoord moet zijn als het bestuur besluit om dergelijke 
investering uit te laten voeren. 
 
Verder gaf het bestuur een korte toelichting waarom de contributie, met ingang van 
komend tennisseizoen, verhoogd dient te worden. Het feit dat Volharding opstalhouder 
zal worden van het clubgebouw en het bestuur (extern) kantinepersoneel tegen 
betaling zal inhuren tijdens competitiewedstrijden op de vrijdagavond zijn de oorzaken 
van deze stijging. Deze stijging werd door de aanwezigen goedgekeurd. De 
contributiestijging staat overigens los van (eventuele, toekomstige kosten voor aanleg) 
Padel. 
 
Tot slot waren volgens het rooster van aftreden bestuursleden Jean Ghijsen, Kim Ong, 
Peter Ummels en Karin Suijkerbuijk aftredend. Jean, Peter en Karin stelden zich 
herkiesbaar en werden herkozen. Kim was niet herkiesbaar en Claudia Gulikers werd 
voorgedragen en benoemd als haar opvolger in het bestuur. Het bestuur wil Kim, 
ondanks haar afwezigheid tijdens de vergadering, bedanken voor haar bewezen 
diensten als bestuurslid van Volharding.  
 
Voor degenen die meer willen lezen over de Algemene Ledenvergadering; De 
notulen incl. de diapresentatie van de Algemene Ledenvergadering zullen 
binnenkort op de website (www.tcvolharding.nl) worden gepubliceerd.  
 
Het bestuur – TC Volharding 
 
 
*Artikel 14 lid 4 van de Statuten schrijft voor dat het uitbrengen van stemmen bij  
volmacht niet is toegestaan, dus afwezigen hebben niet kunnen deelnemen aan deze officiële 
stemming. Aan artikel 16 lid 3 van de Statuten, ‘Een algemene vergadering kan slechts dàn geldige 
besluiten nemen indien tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is’ is 
echter voldaan en daarmee rechtsgeldig. 

 
 
 

 

http://www.tcvolharding.nl/
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Contributie 2022 
 
Het bestuur van TC Volharding heeft besloten de contributiebijdrage voor het nieuwe 
jaar te verhogen, zie http://www.tcvolharding.nl/contributie/.  
 
De contributie bedraagt: 
 
Volwassenen  →   €135,- 
Jeugd  →  €55,- 
 
Het verschuldigde bedrag over te maken naar Bankrek. NL 77 SNSB 0858 5480 
03 ten name van TC Volharding. 
 
 
Onze penningmeester heeft de facturen inmiddels naar alle leden gemaild. Gelieve de 
contributiebijdrage te voldoen voor 1 april 2022.  
 
 
Jean Ghijsen – Penningmeester TC Volharding 

 
 

Tennislessen 2022 
 
In overleg met lestrainers Fernand Gilissen en Steven Gallacher heeft het bestuur 
ervoor gekozen om de mogelijkheden voor het geven van tennislessen in 2022 uit te 
breiden. Leden kunnen nu zomercyclus (16 lessen) op maandagmiddag- en avond, 
woensdag- en donderdagavond of zaterdagochtend volgen.  
 
Op maandag zullen de lessen door Fernand worden gegeven. Op woensdag, 
donderdag en zaterdag door Steven. De inschrijfformulieren voor deze 
tennislessen zijn 2 weken geleden verstuurd naar alle clubleden, gepubliceerd 
op de website van Volharding (www.tcvolharding.nl) en op social media.  
 
Inmiddels zijn de leraren druk bezig met het indelen van de leden die lessen zullen 
volgen. Mensen die nog interesse hebben in lessen adviseren wij om het 
inschrijfformulier (http://www.tcvolharding.nl/aanmelden-tennisles/) alsnog in te vullen 
en deze te sturen naar trainer@tcvolharding.nl, de trainers proberen dan nog te kijken 
of er de mogelijkheid bestaat deze mensen te plaatsen in een lesgroep.  
 
 
Het bestuur – TC Volharding 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tcvolharding.nl/contributie/
http://www.tcvolharding.nl/
http://www.tcvolharding.nl/aanmelden-tennisles/
mailto:trainer@tcvolharding.nl
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Uitnodiging Openingsavond ‘met de Franse slag’ 
 
 

 
 
 

Beste leden, 
 

Het zomerseizoen gaat van start en we mogen weer. Reden voor een feestje! 
 

Op vrijdagavond 1 april heten we iedereen vanaf 19.00 uur welkom op de club en 
gaan we op de Franse toer. We toosten en proosten met du pain, du vin et du 

fromage. Natuurlijk draaien we ook warm op de baan. 
 

Voel je welkom en neem gerust je partner mee of iemand die eens een kijkje wil 
nemen op onze club of op de baan. Oja, ook als je niet mee tennist, ben je van harte 

welkom voor een hapje en een drankje! 
 

              Graag voor 31 maart aanmelden via activiteiten@tcvolharding.nl  
 

Bijdrage € 2,50 p.p. 
 

Tot vrijdag! 

mailto:activiteiten@tcvolharding.nl
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Jeugdactiviteiten 
 
Beste leden, 
 
Jullie hebben net kunnen lezen dat er een openingsavond wordt georganiseerd op 1 
april. Deze is bedoeld voor onze seniorenleden (vanaf 18 jaar). Maar de jeugd wordt 
zeker niet vergeten! 
 
Dit jaar zullen we weer activiteiten gaan organiseren voor onze jeugdleden. 
Aangezien dit een kleine groep is, zullen we ook vriendjes van harte welkom heten 
om mee te doen aan een activiteit. Als u een (klein)zoon, (klein)dochter, neefje of 
nichtje heeft tussen 6 en 18 jaar die graag eens met tennis kennis wil maken, dan is 
een activiteit een uitgelezen moment om dat te doen.  
 
Heeft u interesse en ontvangt u graag een melding wanneer een jeugdactiviteit wordt 
gepland, neem dan svp contact met mij op (karin_suijkerbuijk@hotmail.com). 
 
Karin Rademakers-Suijkerbuijk - jeugdcommissie TC Volharding 
 

 
 

Activiteitenagenda 2022 (voorlopig) 
 
 

Vrijdag 11 maart                 Algemene Ledenvergadering 
Vrijdag 1 april                              Openingsavond ‘met de Franse slag’ 
Donderdag 7 april             start voorjaarscompetitie 
Vrijdag   6 mei   Pizzatoernooi 
Woensdag 18 mei   mix avond 
Maandag 6 juni   pinkstertoernooi 
20 t/m 26 juni   Geuldaltoernooi 2022 
Vrijdag 1 juli    Frietentoernooi 
Woensdag  3 augustus  Thuisblijverstoernooi 
5 t/m 18 september  Clubkampioenschappen 
Zondag 2 oktober   Zwitsaltoernooi 
Zondag 23 oktober  afsluitingstoernooi 
Vrijdag  4 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. 
 
Iedere dinsdagavond →  Mannenavond 
Iedere woensdagavond → Damesavond 

 
 
 
 

 

mailto:karin_suijkerbuijk@hotmail.com
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Voorjaarscompetitie 2022 

 
 
Er hebben zich 9 teams ingeschreven onder TC Volharding voor de 
voorjaarscompetitie 2022: 1 damesteam op donderdagavond, 1 herenteam op 
vrijdagmiddag, 2 herenteams (HD) en 3 damesteams (DD) op de vrijdagavond en 1 
herenteam en een gemengd team op zaterdag.  
 
Alle teams zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het speelschema.  
De speeldata voor alle teams zijn terug te vinden op de website van de KNLTB: 
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-
825C3B518199/club/1444 
 
Enkele opm. met betrekking tot deze competitie: 
 

Nieuwe opzet → Vrijdagavondcompetitie: om de week en 5 
speeldagen 
 
De vrijdagavondcompetitie wordt steeds populairder. Hierdoor kan het voor 
verenigingen lastig zijn om als gevolg van een beperkte baancapaciteit alle spelers op 
vrijdagavond competitie te laten spelen. Vorig jaar deed de KNLTB onderzoek naar 
mogelijk oplossingen. Om de drukte op vrijdagavond te reguleren en toekomstige groei 
mogelijk te maken zal er met ingang van 2022 tijdens de KNLTB Voorjaarscompetitie 
op vrijdagavond ‘om de week’ worden gespeeld. 
Wat houdt ‘Om de week spelen’ op vrijdagavond precies in? 
• Teams spelen om de week competitie, de gemengde teams en 8&9 Tennis  
starten een week eerder dan de reguliere competitie, namelijk op 1 april; de  
heren- en damesteams starten gelijk met de reguliere competitie op 8 april. 
• Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set; 
• Ieder team heeft in totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en  
andere activiteiten van de verenigingen zoveel mogelijk te beperken;  
• De totale organisatie voor de VCL op vrijdagavond is daarmee 10 weken  
(exclusief inhaaldagen). De overige competitiesoorten duren gewoon 7 weken. 
 
 
Agatha Abbink – VCL TC Volharding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/club/1444
https://mijnknltb.toernooi.nl/league/447236F8-4381-4B98-9E59-825C3B518199/club/1444
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          Gravelbanen speelklaar 
 
 
Beste leden, 
 
De gravelbanen in Meerssen zijn door de vrijwilligers opgeknapt en speelklaar 
gemaakt. Vanaf nu kunnen deze dus gereserveerd worden. 
 
Dank aan de inzet van deze vrijwilligers. 
 
Rudy Stevens – ledenadministratie TC Volharding  
 
 
 

Stormschade baan 7 
 
Beste leden, 
 
Op 21 februari heeft storm Franklin schade veroorzaakt op ons park (zie foto’s). 
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Een aantal leden hebben dit destijds meteen gemeld aan de bestuursleden, waarvoor 
dank.  
 
Het bestuur heeft naar aanleiding van de opgelopen schade meteen contact 
opgenomen met de gemeente, die op donderdagmorgen 24 februari de schade heeft 
waargenomen.  
 
Een deel van de afgebroken boomstukken zijn inmiddels al verwijderd, maar met name 
het beschadigde hekwerk rondom tennisbaan 7 is tot op heden nog niet hersteld. 
Opdracht voor de herstelwerkzaamheden is inmiddels gegeven en deze zullen op 
korte termijn uitgevoerd worden. 
 
Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Het bestuur – TC Volharding  
 
 
 

Smashcourt-banen 
 
 
Beste leden, 
 
Zoals jullie weten zijn wij, het bestuur, druk in overleg met de gemeente Meerssen 
omtrent de kunststofzandbanen 4, 5, 6 & 7 (banen die allemaal geleden hebben door 
de wateroverlast).   
 
Het plan is om baan 4 & 5 te vervangen voor Padelbanen, zoals bekend is gemaakt 
aan de hand van Nieuwsflitsen, de onlangs gehouden enquête en de 
informatieverstrekking tijdens de Algemene Ledenvergadering.  
 
Baan 6 & 7 zullen echter worden gerenoveerd tot ‘smashcourt’-banen. Wij kunnen jullie 
mededelen dat Volharding in een vergevorderd stadium met de gemeente en diens 
aannemer, Attender Groen, is omtrent deze 2 tennisbanen. De verwachting is dat op 
korte termijn de opdracht wordt verleend en de aannemer kan starten met uitvoering 
van zijn werkzaamheden. 
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Bijhouden ledenadministratie 

                                       

Beste leden, 

Ik, Rudy Stevens, ben belast met het bijhouden van de ledenadministratie van 
tennisclub Volharding Meerssen. Omdat er in de afgelopen jaren nogal wat 
verhuizingen en dergelijke hebben plaatsgevonden verzoek ik jullie om: 

1. het nieuwe adres door te geven als je de afgelopen jaar verhuisd bent naar een 
ander adres; 
2. mij het GSM-nummer of anders het "vaste nummer" door te geven als je zeker 
weet dat dit niet bij mij bekend is (van ± 70 leden heb ik dat niet); 
3. eventueel een nieuw/ander email-adres door te geven als dit niet het juiste email-
adres is. 

Tevens wil ik jullie er op wijzen dat in de KNLTBclub-app de mogelijkheid bestaat om 
jullie (pas)foto, telefoonnummer(s) en email-adres voor andere clubleden te 
verbergen. 

Hoe? 
Je klikt dan in de app rechts beneden op ººº (meer) en dan rechtsboven op de drie 
horizontale streepjes. 
Kijk dan ook even of de (pas)foto in de app een recente foto is. 

Antwoorden graag naar ledenadmin@tcvolharding.nl. 

Dank voor jullie medewerking. 

Rudy Stevens – Ledenadministratie TC Volharding 

 
 

mailto:ledenadmin@tcvolharding.nl

