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Van de voorzitter…. 

De laatste maand van het jaar is aangebroken en vaak is dat een moment 
om terug te blikken. Maar ook kijk je stiekem alweer vooruit naar het 
komend jaar. Hierbij wil ik u kort informeren over enkele gebeurtenissen 
die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden binnen onze 
Tennisvereniging. 

1. Onze activiteiten 

Allereerst zijn we het jaar begonnen met een Nieuwjaars toernooitje in de tennishal Veldwijk. 
Het toernooi is als een leuk initiatief ervaren en gezien de kleinschaligheid en gezelligheid van 
het toernooi zullen we dit ook in 2020 organiseren. Noteer alvast de datum van zaterdag 18 
januari 2020 in uw agenda! We zullen de uitnodiging hiervoor uiteraard tijdig communiceren. 

In maart hadden we onze Algemene leden vergadering waarin we de commissies structuur, 
de voortgang, financiële situatie en onze beleidsplan voor de komende jaren hebben 
gepresenteerd en toegelicht. En nu terugblikkend op het afgelopen jaar als (nieuw) bestuur 
mogen we niet ontevreden zijn.  

De instuif wordt op de woensdagochtend nog goed bezocht en ook voor 2020 zullen we hier 
zeker mee door gaan. De instuif is bedoeld om het tennissen binnen onze vereniging te 
stimuleren en ook nieuwe leden aan te trekken. De instuif wordt gegeven door onze trainsters 
Manon en Nathalie en de instuif is op woensdag van 9:00 tot 11:00 uur. Daarnaast wordt er 
één keer per maand op de zondagochtend een instuif georganiseerd. 

De interne competities in het voor- en najaar zijn dit jaar weer goed bezocht en de toernooi 
commissie doet er veel aan om deze toernooien in stand te houden, waarbij gezelligheid 
voorop staat. Helaas zien we de laatste jaren een teruggang bij de interne 
clubkampioenschappen. Voor 2020 willen gezamenlijk met de toernooicommissie gaan kijken 
welke alternatieve mogelijkheden we hiervoor in het leven zouden kunnen roepen. Ideeën zijn 
dan ook van harte welkom. 

En uiteraard het OTC open was dit jaar wederom een groot succes met zelfs nog iets meer 
deelnemers dan vorig jaar. Ook in 2020 zal het OTC open weer worden georganiseerd.  

We hebben dit jaar als bestuur de nodige zaken geregeld en in gang gezet. Zo hebben we 
nieuwe leden aan verschillende commissies kunnen toevoegen. Ook hebben we de 
verschillende taken en verantwoordelijkheden voor de verschillende commissies uitgewerkt en 
besproken met de commissies. Volgend jaar zullen we in het kader van informatieoverdracht 
regelmatig met de verschillende commissies overleg hebben over de voortgang e.d., zodat we 
als bestuur op de hoogte blijven wat er speelt en dat we een goede aansturing en 
ondersteuning kunnen geven aan de verschillende commissies. De commissies structuur zal 
hierdoor beetje bij beetje steeds meer inhoud krijgen en we zien nu al dat het gezamenlijk 
uitvoeren van diverse zaken steeds beter gaat. Hiervoor kunnen we alleen maar trots zijn op 
onze vele vrijwilligers binnen de verschillende commissies! Maar het blijft belangrijk dat ieder 
tennislid zijn steentje bijdraagt bij de verschillende diensten, want alleen dan kunnen we onze 
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prachtige tennisvereniging in stand houden. Echter we zijn er ook achter gekomen dat we met 
4 bestuursleden eigenlijk onderbezet zijn en indien we de communicatie met de commissies 
willen verbeteren dan zouden we eigenlijk nog een bestuurslid erbij moeten hebben en kunnen 
we de taken herverdelen.  

2. Bezetting bestuur 2020 

 

Om hier inhoud aan te geven hebben we Mike Koers benaderd en gevraagd of 
hij als bestuurslid zitting wil nemen in het bestuur. Gelukkig was Mike direct 
enthousiast en komt hij ons in het bestuur versterken. We zullen hem uiteraard 
tijdens de ALV voordragen als nieuw bestuurslid en hij draait vanaf heden reeds 
titulair mee in het bestuur. De primaire taken die Mike onder zijn hoede krijgt zijn 
de tennis technische zaken zoals: de verenigingscompetitie leiding (VCL), 
trainers en toernooien en activiteiten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Mike 
een versterking is voor het bestuur en ik wil u dan ook vragen om Mike het 
vertrouwen te geven om zijn taak tot een succes te maken. 

Verder heeft Ronald Rooseboom na een jarenlange intensieve inzet in de 
technische commissie en de laatste jaren in een belangrijke bestuurlijke periode 
van onze tennisvereniging, ons in het begin van dit jaar aangegeven dat hij na dit 
jaar volledig met al zijn tennis activiteiten wil stoppen. En waar vind je dan een 
waardige opvolger die ook nog verstand van techniek heeft. Met dit in ons 
achterhoofd hebben we Henk Zengerink benaderd. Want wie kent nu beter het 
verleden en heden van onze club en wie heeft een goed inzicht in technische 
zaken, juist ja Henk Zengerink! Daarnaast heeft Henk jarenlange bestuurservaring 
en daarom zijn wij ook dolgelukkig dat Henk de taken van Ronald in het bestuur 
wil gaan oppakken en ons komt versterken. Met de komst van Henk hebben we 
ook een goede balans in de samenstelling van het bestuur. We hopen dan ook 
van harte dat u Henk uw vertrouwen wilt geven. Uiteraard zullen wij tijdens de 
ALV Henk voordragen als nieuw bestuurslid. 

Ook heeft Marije Kuiper na een zeer intensieve bestuurlijke periode als 
penningmeester en grote bijdrage in de vereniging te kennen gegeven dat zij haar 
prioriteiten moet verplaatsen. Helaas betekent dit dat ze haar bestuurlijke 
activiteiten na de laatste ALV zal beëindigen. Wederom lag er dus voor ons de 
uitdaging om een waardige vervanger te vinden. En gelukkig hebben we binnen 
onze vereniging meerdere mensen met een financiële achtergrond. En wij hebben 
Jan Koornstra benaderd om de rol van penningmeester van Marije over te 
nemen. Gelukkig heeft Jan zich ook bereid verklaart om zitting te gaan nemen als 
penningmeester in het bestuur. Jan heeft in het verleden deze rol ook al enkele 
jaren vervuld bij tennisvereniging Hasselo. Jan kent dus de bestuurlijke klappen 
van de zweep. Ook Jan zullen we tijdens de ALV voordragen als nieuw 
bestuurslid. 

In het algemeen zijn we dan ook zeer blij dat we alle bestuurlijke posities weer hebben 
ingevuld, want de komende jaren komen we nog voor een paar grote uitdagingen te staan als 
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vereniging. Maar de doelstelling hierbij blijft dat we de gezelligste en sportiefste 
tennisvereniging van Hengelo willen zijn en waar eenieder zicht welkom voelt. En waar kan 
dat nu beter op het mooiste en best verzorgde tennispark van Hengelo! 

3. Einde EHPC bij Timmersweide 

Echter we zijn ook tegen teleurstellingen aangelopen. Met name het thema binden en boeien 
is niet op alle vlakken succesvol geworden. We hebben namelijk geprobeerd om de 
samenwerking met onze Jeu de boules afdeling, EHPC te intensiveren en te verbeteren. 
Vanaf medio maart zijn wij in gesprek geweest met het afdelingsbestuur om voorstellen te 
doen om de samenwerking en eenheid tussen beide sportafdelingen te herstellen en daarbij 
de financiële verhouding tussen de bijdrage van de afdeling Jeu de Boules en de bijdragen 
van de tennisleden te corrigeren. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. De 
financiële bijdrage van de jeu de boules is structureel te laag om de totale kosten die de jeu de 
boules maken te kunnen dekken.  Hierover hebben we heel intensief met het bestuur 
gesproken en we hebben in november een uitleg gegeven aan alle Jeu de boulers. Helaas 
hebben onze voorstellen om meer samen te werken en de financiële bijdrage iets te verhogen, 
niet tot een bevredigende oplossing geleid. De verhoogde bijdrage hoefde niet tot een 
contributieverhoging in 2020 te leiden. Wij betreuren het besluit van het afdelingsbestuur van 
de Jeu de boules om als zelfstandige vereniging verder te gaan. De meeste leden van de 
afdeling jeu de boules hebben in meerderheid hun lidmaatschap nu opgezegd, waardoor het 
in stand houden van een jeu de boules afdeling binnen Timmersweide geen houdbare zaak 
meer is. Wij betreuren de gehele gang van zaken ten zeerste, maar voor een constructieve 
voortzetting zijn twee welwillende partijen nodig. Langs deze weg willen wij alle Jeu de boules 
leden bedanken voor hun jarenlange reuring op het park en wensen hun voor de toekomst nog 
veel jeu de boules plezier! 

Rest mij u allen namens het bestuur fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2020! 
En ik hoop dat we in 2020 ook weer veel tennis plezier met elkaar mogen beleven!   

Namens het bestuur van TV Timmersweide, 

 
 
Bert Maring,  
Voorzitter  


