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Uitnodiging Zwitsaltoernooi ‘22 
 

   
Beste tennisvrienden, 
 
 
 
 
 
Graag nodigen wij jullie uit voor ons laatste tennistoernooi van het seizoen,  
 
 
 

HET TOERNOOI   2022  

 
 
Deze activiteit wordt gehouden op zondag 16 oktober a.s. vanaf 10.00 uur.  
 
Het Zwitsaltoernooi start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.30 uur. We spelen met 
een vaste mix partner en aan de hand van de uitslag van de eerste wedstrijd worden 
jullie verder ingedeeld. Tussen de wedstrijden door is er uiteraard tijd voor een hapje 
en drankje.  
 
Geef je dus op met een tennispartner. Lukt dat niet, dan proberen wij een partner voor 
je te vinden. Indien door slecht weer de banen niet bespeelbaar zijn worden de 
deelnemers tijdig geïnformeerd.  
 
Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van €2,50 p.p. Aanmelden kan tot uiterlijk 
13 oktober a.s. door te mailen naar activiteiten@tcvolharding.nl.   
 
Hopelijk zien we jullie dan!  
 
 
Sportieve groet, 
De activiteitencommissie TC Volharding 
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Oldstars-evenement 
Ook huidige leden van TC Volharding kunnen deelnemen 
aan deze activiteit! 
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             Vacature voorzitter & kantinecommissie 
 

                        
 
Na een periode van 6 jaar (januari 2016) heeft onze voorzitter Richard van Helvert 
aangekondigd dat hij met ingang van januari 2023 zich niet meer beschikbaar stelt 
voor een nieuwe termijn als voorzitter. De reden is dat hij dit niet meer kan combineren 
met zijn werk en dat hij het ook tijd vindt om het stokje over te dragen. 
Richard hoopt dat tegen die tijd alles in kannen en kruiken is omtrent de aanleg van 
de beoogde Padelbanen.  
 
Ben jij geïnteresseerd om samen met ons bestuur en onze vrijwilligers deze 
mooie tennisclub op een prachtig gelegen sportpark te vertegenwoordigen… of 
heb je nog vragen dan kun je dit aangeven naar onze secretaris of een van onze 
bestuursleden. 
  
Functieomschrijving voorzitter : 
- Het voorzitten van de bestuursvergadering (gemiddeld 8x per jaar) 
- Het voorzitten van de Algemene Leden Vergadering (ALV) jaarlijks in januari. 
- De eerste contactpersoon naar zaken met de gemeente 
- Onderhouden van de contacten met de accountmanager van de KNLTB en onze 
zusterverenigingen Bunde en de Pletschmeppers 
- Het aansturen van het bestuur en commissies in zaken die van belang zijn voor onze 
tennisclub TC Volharding 
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Beste tennisvrienden, 
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 andere mensen 
zijn die zich geroepen voelen iets bij te dragen aan de club. Gezien de ontwikkelingen 
met de nieuwe padelbanen zal het in de toekomst ook drukker worden qua leden en 
kantine. Dus alle hulp is dan zeker welkom. 
 
Wij, tennisvereniging TC Volharding, zoeken enthousiaste vrijwilligers om ons te 
versterken achter de bar maar ook in de keuken. Een gezellige vereniging met nu nog 
rond de 180 leden. Competitie- en toernooidagen, feestavonden, rackettrekken en 
andere festiviteiten; er wordt veel georganiseerd door en voor de leden. Het is 
belangrijk dat je weet wat gastvrijheid betekent, goed met mensen kan omgaan en het 
leuk vindt om in een gezellige en sportieve omgeving samen te werken met anderen. 
Horecaervaring is geen vereiste, kan aangeleerd worden. Als bardienst-medewerker 
ben je niet alleen de persoon die hapjes en drankjes maakt en serveert, maar ben je 
ook het visitekaartje van onze vereniging. 
 

 

 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen aansluiten bij de vaste kantinecommissie. 
Deze vaste commissie bestaat op dit moment uit 4 personen ( Vincent Meijer, Danny 
Snel, Raph America en Nardo Timmers ). Wij willen onze vaste groep uitbreiden naar 
minimaal 6 personen maar het liefste 8. De werkzaamheden zijn divers zijn en zullen 
met name bestaan uit  het verdelen van taken binnen deze commissie. Deze taken 
zullen bestaan uit: zorgen dat de voorraden up to date zijn en eventueel besteld 
worden. Contact houden met de poetsvrouw  en gezamenlijk ervoor zorgen dat de 
hygiëne bovenaan staat (schoonhouden van keuken, kantine) Onder andere ook 
ondersteuning (verdeling) in de bar/keuken, klaar maken van hapjes-snacks, hulp 
achter de bar. Dus ook vooral het coördineren van diverse zaken omtrent de kantine. 

Dringende oproep *** kantinecommissie TC 

Volharding 
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Natuurlijk wordt er ook een uitvraag gedaan onder de leden om te helpen bij toernooien 
en competities  en andere evenementen. Elk jaar zijn er vrijwilligers die graag willen 
helpen bij een of ander evenement. Er wordt dan een schema gemaakt waarbij 
iedereen tijdig weet wanneer hij/zij is ingedeeld voor een kantinedienst. Daarbij is het 
belangrijk dat er iemand van de vaste kantinecommissie aanwezig is om vrijwilligers 
wegwijs te maken. 
Bij een groep van 6 en zeker 8 zullen de taken zodanig verdeeld dat het prettig werken 
is en dat het niet altijd bij dezelfde persoon terecht komt. Het zal met dit aantal maar 
een paar keer per jaar voorkomen dat een beroep op jou gedaan wordt binnen deze 
groep om bardienst te draaien. 
 

 
 
Ps. Vorig jaar is besloten door het bestuur om, wanneer er een te kort aan vrijwilligers 
zijn voor een bardienst, mensen in te huren tegen betaling. Uiteraard hoopt het bestuur 
daar zo min mogelijk gebruik van te maken. 
 
Laten wij als tennisclub een voorbeeld zijn voor andere verenigingen, waarbij 
saamhorigheid betrokkenheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. 
De kantine kan jouw hulp gebruiken! 
 
Lijkt het jou leuk om ons te komen helpen ? Heb jij interesse, dan wel vragen? Meld je 
aan of mail je vraag naar vinniemeijer@home.nl of secretaris@tcvolharding.nl of bel 
0610527937. 
 
Alvast bedankt namens het bestuur, 
 
TC Volharding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vinniemeijer@home.nl
mailto:secretaris@tcvolharding.nl
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                Inschrijfformulier tennisles najaar ’22  
 
 

INSCHRIJFFORMULIER TC Volharding najaarstrainingen 2022 

Naam : .......................………………………..……………..……………… J / M  
Adres : ………………..............................…………………………………………..……….  
Postcode : ......…….………….……. Woonplaats : ……...……………………………….….  
Tel.prive : ............................………  
Mobiel : …………………………... e-mail : ..………………….….…….……………  
Geb.datum :.............................……. tenniservaring:…………………………………….……  
 
De trainingen starten in de week van 17 oktober 2022! 
 
Er worden dit najaar 16 lesweken gegeven 
Kosten trainingen bedragen: 
Prive-training: €800 
Spar-training: €400 
3 personen: €266 
4 personen: €200 
5 personen: €160 
6 personen: €133 
8 personen: €100 
 
Privetraining is alleen. 
Spartraining is met twee personen. 

 
Trainingstijden i.v.m. planning graag zo ruim mogelijk opgeven:  

Ik kan trainen op: 
Maandag: vanaf 15:00 tot 22:00    (Fernand) 
Woensdag: vanaf 19:00 tot 22:00    (Steven) 
Donderdag: vanaf 19:00 tot 22:00    (Steven) 
Zaterdagochtend: vanaf 08:00 tot 10:00   (Steven) 
 
Als u zeker wilt zijn van plaatsing lever het formulier dan tijdig in !!  
De deelnemers die in het voorjaar les hebben gehad krijgen voorrang op de nieuwe lessers. Definitieve tijden 
en groepsindelingen kunnen afwijken van de opgegeven voorkeur i.v.m. de mogelijkheden bij de samen te 
stellen groepen. In principe wordt op alle dagen gestart met de jongste deelnemers oplopend naar de oudere 
jeugd en senioren. Met het invullen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden te 
vinden op de website www.tcvolharding.nl. 
 
Eventuele opmerkingen: ...................................................................................................  
 

Gelieve het inschrijfformulier uiterlijk 9 oktober 2022 te sturen naar emailadres: 
trainer@tcvolharding.nl 

 
Telefoonnummers trainers: Steven Gallacher 06-24589334 – Fernand Gilissen 06-12327576 
 
 

 

http://www.tcvolharding.nl/
mailto:trainer@tcvolharding.nl
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                      Dagtrip Roland Garros ‘23 
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Stand v. zaken – Padel  
 
Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat er op diverse nieuwsplatformen nogal wat 
geschreven en gezegd is over genoemd item. Daarom vinden wij het goed en wel zo 
gepast om onze clubleden een juiste weergave te geven van het huidige proces en de 
laatste ontwikkelingen omtrent de aanleg van de Padelbanen.  
 
Eind mei kregen we van de voormalige wethouder Peter Hovens te horen dat het 
beloofde raadsvoorstel over de subsidiebijdrage van de gemeente (€ 55.000) door te 
schuiven tot na het zomerreces. Ondanks deze teleurstellende melding hebben wij als 
bestuur ervoor gekozen om onze plannen voor de aanleg van Padelbanen in 2022 
door te zetten en de zaak voor te financieren, ervan uitgaande dat er alsnog in 
september een positief besluit zou volgen. 
 
Begin juni hebben wij - conform de regels - een omgevingsvergunning ingediend bij de 
gemeente over de aanleg van de banen. Deze vergunning is op 11 augustus verleend 
(en gepubliceerd via diverse nieuwsplatformen), waarbij belanghebbenden binnen zes 
weken bezwaar kunnen maken tegen deze vergunning.  
 
Op 1 september is door handhaving van Waterschap melding gemaakt bij Volharding 
dat er ook bij het Waterschap een melding/aanvraag zou moeten worden ingediend 
omdat de tennisclub in een inundatiegebied ligt.  
 
Ter verduidelijking: 
Padel wordt gespeeld in speciale ijzeren kooien die juridisch moeten worden gezien 
als ‘bouwwerken’. Het terrein van Volharding ligt ingeklemd tussen de Geul en de 
Kleine Geul, midden in het overloopgebied van die twee waterwegen en is zodoende 
aangemerkt als zogeheten inundatiegebied. 
 
Dit was bij ons niet bekend en de gemeente heeft ons hieromtrent ook niet over 
geïnformeerd. Uiteindelijk hebben we alsnog een aanvraag bij het Waterschap gedaan 
en deze wordt momenteel beoordeeld. Volgens beoogde planning zou de aannemer 
Padelution* op 17 oktober starten met de werkzaamheden van de Padelbanen. 
 
Ondertussen is op 29 september tijdens de raadsvergadering van de gemeente een 
positief besluit genomen over de subsidiebijdrage (€ 65.000 in plaats van € 55.000); 
wel onder voorwaarde dat toegekende bijdrage pas wordt uitgekeerd nadat alle 
vergunningen verleend zijn.  
 
De aanvraag bij het Waterschap is de laatste te nemen horde voor het realiseren van 
de Padelbanen op ons tennispark. We zijn momenteel in afwachting van hun 
bevindingen.  
 
Hopende jullie voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
Het bestuur & de Padelcommissie – TC Volharding  
 
 
 
*Voor meer info, zie: https://padelution.nl/  

https://padelution.nl/
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Clubkampioenschappen ’22  
 
Van 29 augustus t/m 11 september stonden de Clubkampioenschappen voor de deur. 
Ondanks het geringe aantal inschrijvingen wisten toernooileidster Agatha Abbink en 
oud-bestuurslid Kim Haagmans toch een passend toernooischema op te stellen voor 
de deelnemers. In de eerste week (wk35) stonden de DD en HD op het programma. 
Dit resulteerde in een finalezondag tussen Wilma Arpot/Pascalle Crombag VS Mieke 
Crutzen/Nicolle van Helvert-Lambrechts en Jean Ghijsen/Richard van Helvert VS Jos 
Arpot/Richard Jongen, waarbij eerstgenoemden als winnaars van het veld stapten.  
 

                
 

                
 
 
In de tweede week (wk36) stonden de GD en HE op het programma. Dit resulteerde 
in een finalezondag tussen Dave Baltus/Angie Vermeer VS Jos Arpot/Wilma Arpot  
Dave Baltus VS Maarten Goes. Dave Baltus wist zijn eerste wedstrijd (GD), samen 
met partner Angie, winnend af te sluiten in een Supertiebreak, om erna weer op de 
baan te staan in de finale tegen Maarten (HE). Ondanks de wedstrijd van de GD in de 
benen wist hij ook deze wedstrijd winnend af te sluiten.  
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Namens het bestuur gefeliciteerd aan alle winnaars, onze dank aan alle vrijwilligers 
die geholpen hebben tijdens deze twee weken & hopelijk zien we jullie allen volgend 
jaar (in grotere getale) weer! 
 
Het bestuur - TC Volharding 
 
 

     Najaarscompetitie ‘22 
 

 
Drie weken geleden is gestart met de najaarscompetitie ‘22. Aan deze competitie doen 
maar liefst 9 teams mee van TC Volharding. De wedstrijden vinden plaats op 
donderdag-, vrijdagmiddag & avond en op zaterdagmiddag. Onze teams zijn ook terug 
te vinden op de Clubapp. Supporters zijn uiteraard van harte welkom. Namens het 
bestuur wensen wij iedereen nog een sportief/succesvol verloop van de competitie toe.  
 
Ook is het nog altijd mogelijk om van deze wedstrijden een ludiek verslag te mailen! 
Bij interesse; Gelieve dit te mailen voor zondagavond 20u naar 
secretaris@tcvolharding.nl. De redactie zal zorgen dat deze verslagen dan worden 
geplaatst in de Geulbode. 
 
Sportieve groet, 
 
Bestuur - TC Volharding  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@tcvolharding.nl
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             Seizoenafsluiter  
 

                        
 
 
Beste leden, 
 
Op vrijdag 4 november zal de seizoenafsluiter voor alle leden plaatsvinden. Noteren 
jullie deze datum alvast in jullie agenda? Binnenkort zal via mail en onze website 
meer bekend worden gemaakt over deze (feest)avond. Hopelijk zien wij jullie dan! 
 
Mvg. 
 
Activiteitencommissie - TC Volharding 


