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De TCH stelt zich graag aan u voor 

Het uitbrengen van een bewaarnummer is voor nieuwe leden. Het is handig een boekje 
te hebben, dat je even kunt pakken om specifieke zaken op te zoeken. 
 
De leden die dit jaar voor het eerst lid zijn heet ik van harte welkom. De tennisclub 
Hellendoorn is een vereniging waar prestatietennis hand in hand gaat met 
recreatietennis. Voor beide groepen biedt onze vereniging vele mogelijkheden. 
 
Onze club draait op vele vrijwilligers. Verderop in het boekje kunt u lezen wat ze allemaal 
doen. Zelf vrijwilliger worden? Meld u aan bij het secretariaat. 
 
Spil van de vele activiteiten is de evenementen commissie. Het hele jaar door organiseren 
zij evenementen, die stuk voor stuk de moeite waard zijn om aan deel te nemen. Door 
de flexibele houding van de leden van de evenementen commissie is het voor iedereen 
mogelijk om deel te nemen.  
  
Voor prestatie spelers en vooral voor de jeugd, is er een breed trainingsaanbod. Vanaf 4 
tot 20 jaar is er voor elke leeftijdsgroep een trainingsprogramma opgezet. De clubtrainers 
stellen de groepen en de lesstof in samenspraak met de jeugdcommissie samen. 
 
Leden, die hun techniek willen verbeteren, kunnen lesnemen. Op de site van TC 
Hellendoorn www.tchellendoorn.nl treft u meer informatie over deze tennislessen aan. 
 
Als ik op het park rondloop dan word ik altijd blij. Behalve dat ons park op een mooie 
locatie ligt, ligt het park er ook goed verzorgd bij. Dit geldt voor zowel de banen, de 
kantine en de kleedkamers. Veel vrijwilligers dragen hier hun steentje aan bij. Deze 
vrijwilligers kunnen trots zijn op hun prestaties. Wij als bestuur zijn weer trots op onze 
leden, die dit allemaal mogelijk maken. 
 
Op 15 juni 2019 bestaat onze vereniging 40 jaar en op deze dag is er een feestprogramma 
samengesteld voor zowel de jeugd , senioren en oud-leden. 
 
Tot slot wens ik iedereen een sportief en vooral gezond tennisseizoen toe. 
 
Hendrik van den Berg 
Voorzitter Tennis Club Hellendoorn 
 

  

http://www.tchellendoorn.nl/
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Doelstelling, statuten en samenstelling bestuur TCH 
 
De doelstelling van de TCH is heel breed. Kernzaak is dat de TCH van en voor de leden 
is. Er wordt zowel prestatiegericht als recreatief getennist. Plezier en een positieve 
verstandhouding onderling staan voorop. Door het organiseren van evenementen wordt 
de onderlinge sfeer versterkt. Voor de prestatieteams is een apart trainingsprogramma. 
 
Statuten 
De statuten zijn bij het notariskantoor Leopold in Hellendoorn opgemaakt en op 5 oktober 
1979 gepasseerd. De TCH staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede. 
Het bestuur van de TCH is volledig rechtsbevoegd. De bestuursleden zelf zijn niet 
persoonlijk aansprakelijk voor de werkzaamheden die zij voor het uitvoeren van hun 
functie verrichten. 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de TCH draagt de eindverantwoording voor alles, dat zich binnen de 
vereniging afspeelt. Er zijn diverse taken, die zij delegeert aan de diverse commissies. Zo 
is de jeugdcommissie in samenwerking met de trainers belast met alle activiteiten, die 
verband houden met prestatietennis. De evenementen commissie zorgt voor de invulling 
en uitvoering van alle recreatieve evenementen. Zo zijn er diverse commissies met hun 
eigen kerntaak. Alle commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur. 
 
De samenstelling en taakverdeling van het bestuur kan aangepast worden. Dit kan 
geschieden op verzoek van de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. De 
jaarvergadering wordt ieder jaar in de maand januari uitgeschreven. 
 
Het bestuur bestaat uit de navolgende zes personen. 
 
Functie   Vervuld door       Telefoonnummer 
Voorzitter  Hendrik van den Berg   0623498530 
Secretaris  Debby-Leferink    06-51787411 
Penningmeester Betteke Venema-van Eijk  0653327061 
Beheer kantine        Daan Appelboom    0548-851013 

0646993775 
Jeugdcommissie Ellen Dekkers    0548-655800 

0621235705 
Evenementen 
Commissie  Arnold Weteringe    06-15389672  
 
De Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. In principe 
komt het voltallige bestuur één keer per maand bijeen. Als er belangrijke gebeurtenissen 
binnen de vereniging plaatsvinden, kan er van het vergaderschema worden afgeweken. 
Periodiek is er overleg met de verschillende commissies.  
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Samenstelling commissies 
 

Jeugdcommissie/ wedstrijdcommissie 
Doelstelling: 
Het bevorderen van het tennisniveau van de jeugdleden van de TCH.  
Dit wordt gedaan door onderlinge wedstrijden te organiseren. Daarnaast vinden er 
uitwisselingen plaats met jeugd van omliggende verenigingen. Ook worden trainingen 
voor de jeugd georganiseerd en gecoördineerd. Onderstaand is de samenstelling van de 
commissie weergegeven. 
 
Functie    Ingevuld door  

Woordvoeder/voorzitter Ellen Dekkers (0548-655800/0621235705) 
Lid    Yvonne Ortelee 
Lid    Leanne Raamsteeboers 
Lid    Renate Koopmans 
Adviseur    Wim Goos  
Adviseur    Verena Podt 
 
 
Evenementencommissie 
Doelstelling: 
Het bevorderen van de onderlinge sfeer en contacten binnen de TCH.  
Dit wordt gestalte gegeven door het organiseren van diverse evenementen voor grote 
groepen van de TCH leden. Onderstaand is de samenstelling van deze commissie 
weergegeven. 
 
Functie    Ingevuld door 

Woordvoeder/voorzitter Arnold Weteringe 
Lid    Peter Talen 
Lid    Carolien Maris 
Lid    Dennis Stijntjes 
Lid    Miranda Veldkamp  
Lid    Herman Beumer 
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Kantinecommissie 
Doelstelling: 
Het indelen van kantinediensten, het op peil houden van de voorraden, de controle op de 
hygiëne en de controle op het naleven van de huisregels. 
Onderstaand is de samenstelling van deze commissie weergegeven. 
 
Functie    Ingevuld door   Telefoonnummer 

Woordvoeder/voorzitter Daan Appelboom   0548-851013 - 0646993775 
Lid    Elles Priem 
Lid    Janet Appelboom   
Lid    Mary Kogelman-Eekelen 
Lid    Annemarie Bouman 
 
Parkcommissie 
Doelstelling: 
Het plegen van onderhoud aan en rondom de tennisbaan.  
Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de kantine en het onderhouden van 
de groenvoorzieningen binnen en buiten het park. Onderstaand is de samenstelling van 
deze commissie weergegeven. 
 

Leden    

Gerrit Podt    Aloy Jannink    Harry te Wierik   
Albert Weteringe  Freek Karkdijk  Arnold Nijhof 

 Roel Lammerink  Hans de Klein  Marinus Dijkstra 
 Marinus Samsen  Bert Heuver   Henk Morrenhof 
  

Website en Facebook 
Doelstelling: 
Het regelmatig via website en facebook nieuws over TCH publiceren en de leden 
informeren over allerlei zaken, die direct of indirect betrekking hebben op de TCH. 

 
Functie    Ingevuld door                  Telefoonnummer 

Woordvoerder facebook Miranda Veldkamp   0630898669 
Facebook    Yorick Goossen 
Contactpersoon website Judith van ’t Hoff   0621287176 
Lid website   Rik Dekkers 
Lid website   Harry Velding 
 
Sponsorcommissie 
Doelstelling: 
Actief sponsoren zoeken en behouden voor de club. 
 
Functie    Ingevuld door 

Lid    Alfred de Graaf 
Lid    Yorick Goossen 
Ambassadeurs   Miranda Veldkamp en Hans Middag   
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Regels in en rond de kantine 
 
Van leden en andere bezoekers van ons park wordt verwacht dat ze de fatsoensnormen 
in acht nemen. Onfatsoenlijk gedrag wordt niet getolereerd. Personen, die zich hieraan 
schuldig maken, zullen van het park worden verwijderd. Bovendien kan dit leiden tot 
royement van het lidmaatschap van de vereniging. 
 
Voor de kantine gelden aanvullende voorschriften. Onderstaand treft u deze aan: 
 
1. Alcoholhoudende drank wordt alleen verstrekt gedurende de volgende tijden welke 

binnen de openingsuren van de kantine vallen: 
• Maandag t/m donderdag van 14.00 - 23.30 uur 
• Zondag tijdens de competitie van 11.00 – 23.30 uur 

• Vrijdag en zaterdag (tijdens competitie en evenementen) van 14.00 – 01.00 uur 
2. Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht dan wel geschonken aan: 

• Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt! 

• Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd 
tijdens de uitoefening van hun functie. 

• Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
3. Er wordt geen sterke drank (> 15% alcohol of meer) verkocht dan wel geschonken. 
4. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te 

nuttigen dan in de kantine zelf of op het terras. 
5. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 

kantine of elders op het terrein van TC Hellendoorn. 
6. Het bestuur van TC Hellendoorn wil voorkomen dat personen met meer dan de 

toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de 
verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

7. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 
8. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 
9. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals “happy hour”, “meters bier” en 

“rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan. 
10. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van 

alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan de 
alcoholhoudende drank. 

 
Rook beleid 
1. Roken in de kantine is niet toegestaan. 
2. Roken op het park tijdens jeugdactiviteiten is niet toegestaan. 
3. Roken op het park voor 12:00 uur is niet toegestaan. 

 
NB 
Vanaf augustus 2019 zal het hele tennispark rookvrij zijn. 
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Baanreglement 
 
1. Iedere speler/speelster kan met behulp van zijn/haar geldige ledenpas een baan voor 

een periode van 45 minuten reserveren op het digitale afhangbord. 
2. Iedere speler dient op het afhangbord af te hangen om zijn speelgerechtigheid aan 

te tonen. 
3. Na het afhangen dient men tot de speeltijd op het park te blijven. 
4. De pasjes mogen gedurende de speeltijd niet worden verhangen om te speeltijd te 

verlengen. 
5. Aan het einde van de speeltijd is het niet toegestaan na het spelen van een single, 

dubbel of mix, de volgende speeltijd mee te spelen met een ander spel. 
6. Indien men een baan afhangt, hangt men eerst de langst spelende spelers af: eerst 

de singles en daarna de dubbels. 
7. Het is niet toegestaan af te hangen op een baan waarop gespeeld wordt als er andere 

banen vrij zijn. 
8. Tussen 18.00 uur en 19.30 uur mogen jeugdspelers alleen spelen met een senior lid. 

Na 19.30 uur mogen jeugdspelers niet meer spelen. 
9. Bij aanvang van de speeltijd dienen minimaal twee personen aanwezig te zijn. Komt 

men later, dan vervalt de reservering, indien er wachtenden zijn. 
10. Degenen die les hebben mogen pas een baan afhangen na hun les. 
11. Ook voor de racketmix dienen banen te worden afgehangen. 

 
 

Baangebruik 
1. Tennisbanen mogen niet bespeeld worden indien zich plassen water of sneeuw op 

de banen bevindt. 
2. Alle banen mogen bij winterse omstandigheden bespeeld worden, behalve bij opdooi 

niet! 
3. Na het spelen dienen de tennisbanen gesleept te worden met de daarvoor aanwezige 

netten. 
4. Tijdens het spelen bent u verplicht tenniskleding en tennisschoenen te dragen. 
5. Spelers kunnen zelf de verlichting van de banen inschakelen in het clubhuis. De 

verlichting dient om 23.00 uur te worden uitgeschakeld. Dit gebeurt automatisch. In 
bijzondere gevallen, zoals competitie en belangrijke toernooien, kan hiervoor worden 
afgeweken. 

6. ’s Avonds wordt de laatst spelende op de baan geacht de verlichting van de 
desbetreffende baan uit te schakelen. 

7. Is de baan na uw speeltijd niet bezet, dient u gelijk de verlichting uit te schakelen.  
8. De banen behoren netjes en vrij van afval achtergelaten te worden. 
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Contributie en pasjesuitgifte 

  
       Contributiebedrag 
 
           Met kantinedienst         Zonder kantinedienst  
- Leden van 18 tot 67 jaar   € 100    € 150 
- Leden van 67 jaar en ouder  € 100    € 100 
- Studenten met Ov-jaarkaart >18j €  55    €  95 
- Jeugd tot 13 jaar    €  50 
- Jeugd van 13 tot 18 jaar   €  60 
- Beide ouders/verzorgers lid, dan 

vanaf het tweede jeugdlid   €  25 
- Rustende leden    €  15 
- Inschrijfgeld voor nieuwe leden   €  10 

 
 

 
 
Leden van 18 tot 67 jaar worden verzocht drie kantinediensten per jaar te draaien. Deze 
worden in overleg ingepland. 
Nieuwe leden zijn het eerste jaar vrijgesteld van kantinedienst.  
 
Op de website www.tchellendoorn.nl staat de indeling van de kantinediensten vermeld. 
Voorafgaand aan de kantinedienst ontvangt men een e-mail. 

  

http://www.tchellendoorn.nl/
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EVENEMENTENKALENDER 
 

 

Maand/Dag Datum Aanvang Evenement Commissie

Hele jaar door

Elke donderdagochtend 9.00 uur Koffietoss

Januari

Zaterdag 26-jan 14.00 uur Snert- & Gluhweintoernooi Ev-cie

Februari

Zondag 3-feb 12.00-14.30 uur Bal- en Slagvaardigheidmiddag Beginners Jeugd Binnen Wim/JC

Vrijdag/Zondag 08/10-febr Gall&Gall Valentijns Mixdubbeltoernooi (3e krent-slem) Wim

Maart

Vrijdag/Zondag 15/17-mrt 19.00 uur Etos Mixdubbeltoernooi (4e krent-slem) Wim

Maandag 18-mrt 19.00 uur Ophalen Pasjes en Competitie Formulieren (aanvoerders)

Zaterdag 23-mrt 11.00-16.00 uur Trainingsdag competitieteams (+ individueel) Ev-cie/JC

Zondag 31-mrt t/m 09-jun ochtend World Kids Tour JC

 

April

Zaterdag 06-apr t/m 06-jun Voorjaarscompetitie KNLTB

Mei

Donderdag 30-mei 06.00 uur Dauwtennis Mariet/Aloy/Marga

Juni

Zondag 9-6 (o.v.b: 1e P.dag) 9.30-13.00 uur Paard-Veulen Toernooi Wim/JC

Zaterdag 15-jun 40-jarig Jubileum TC Hellendoorn Jub.Comm.

Maandag 17-jun Start Clubkampioenschappen Ev-cie

Zaterdag 29-jun Finaledag Clubkampioenschappen (evt. op 30 juni) Ev-cie

Juli

Zondag 7-jul (evt. 30 juni) 9.00-14.00 uur Clubkampioenschappen Rood/Oranje/Groen JC

Augustus

Maandag 11-aug t/m 17-aug Helders Fees

September

Vrijdag 6-sep Start Hellendoornse Kampioenschappen Hellendoorn

15-sep Finaledag Hellendoornse Kampioenschappen (Nijverdal) Hellendoorn

Dinsdag 10-sept t/m 27-okt Najaarscompetitie KNLTB

Dinsdag 10-sep Start Demi Damesdubbel Competitie (hal) t/m maart Wim

Zondag 15-sep Start Kamphuis Mixdubbel Competitie (hal) t/m maart Wim

Zondag 29-sept (o.v.b.) 9.30-16.00 uur Hellendoornse Kampioenschappen Rood/Oranje/Groen Wim/JC

Oktober

Vrijdag/Zondag 4/6-okt Bruggeman Damesdubbeltoernooi (1e krent-slem) Wim

Zaterdag 26-okt (o.v.b.) 14.00 uur Tennismiddag + Oktoberfest Ev-cie

November

Vrijdag/Zondag 1/3-nov Nemaco Herendubbeltoernooi (1e krent-slem) Wim

Zaterdag 9-nov 14.00 uur Blind Toernooi + aansluitend gezellige avond Ev-cie

Zaterdag 16-nov (o.v.b.) 13.00 uur AH-Actie Ev-cie/Wim

Vrijdag 29-okt (o.v.b.) 19.00 uur Bowlen Jeugd Middelbare school JC

December

Vrijdag/Zondag 6/8-dec Close-up Mixdubbeltoernooi (2e krent-slem) Wim

Maandag 9-dec  T Noaber Open Kersttoernooi 2019 Nijverdal Nijverdal

Zaterdag 28-dec 9.00 uur Kersttoernooi Binnen Jeugd Rood/Oranje/Geel/Groen Wim

Zondag 29-dec (o.v.b.) 20.00 uur Finale Kersttoernooi en Feestavond Nijverdal

ACTIVITEITENKALENDER 2019

LET OP: TIJDENS DE VOOR- EN NAJAARSCOMPETITIE SPEELT DE JEUGD (ROOD, ORANJE EN GROEN) OOK COMPETITIE OP ZONDAGOCHTEND!!
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Evenementen toegelicht 
 
Snert- en glühweintoernooi 
Eind januari wordt het snert- en glühweintoernooi gehouden. Dit wordt ook wel ‘het 
winterse gezelligheidstennis evenement’ genoemd. Het toernooi start om 14.00 uur. 
Leden van de evenementencommissie zorgen voor de teamindeling. Het clubhuis ’t 
Glasnös wordt omgetoverd in een ware skihut met wel een heel bijzondere entree. In de 
kantine worden leuke hoekjes ingericht zoals een Glühwein Ecke en natuurlijk ook een 
Dansecke. 
 
Buiten staan vuurkorven om de winterse sfeer te verhogen. Tijdens het toernooi kan men 
genieten van de overheerlijke snert. Deze snert wordt aangeboden door Keurslager 
Kamphuis uit Hellendoorn. De glühwein wordt aangeboden door Gall & Gall. Na afloop 
van het toernooi komen de dansliefhebbers van allerlei soorten dansen ruimschoots aan 
hun trekken. 
Inschrijfkosten: € 5 per persoon 
Inschrijven:  op het opgaveformulier in de kantine of  

evcommhellendoorn@gmail.com 
 
Voorjaarstoernooi 
Begin april vindt het voorjaarstoernooi plaats. Iedereen kan zich voor dit toernooi opgeven 
door de inschrijflijst in de kantine in te vullen. Het nieuwe zomerseizoen staat voor de 
deur. Om al vast weer te wennen aan de baan wordt dit toernooi georganiseerd. 
Inschrijfkosten: geen 
Inschrijven:  op het opgaveformulier in de kantine of 

evcommhellendoorn@gmail.com 
 
Dauwtennis toernooi 
Dit toernooi staat gepland op Hemelvaartsdag. De eerste wedstrijden worden in alle 
vroegte gespeeld en wel om KLOKSLAG 06.00 uur! Om circa 07.30 uur wordt er een heus 
Engels ontbijt geserveerd. De wedstrijden stoppen om ongeveer 12.00 uur. 
Inschrijfgeld:  € 3 per persoon 
Inschrijven:  op het opgaveformulier in de kantine of bij Aloy en Mariet Jannink 
telefoon:   0548-612894 
 
Paard-veulen toernooi 
Het paard-veulen toernooi is ieder jaar weer een groot succes. Een ouder iemand speelt 
dan met een jongere persoon. Het leeftijdsverschil moet minimaal 10 jaar zijn en de 
jongere mag niet ouder zijn dan 15 jaar. Het toernooi is op een zondag in juni en het 
begint om 10.00 uur. Behalve tennispartijtjes worden er ook diverse spelletjes gedaan. Er 
worden poules van 3 tot 5 koppels samengesteld, die gezamenlijk de spelletjes gaan doen. 
Tussen de tennispartijtjes en de spelletjes is er nog voldoende tijd om je uit te leven op 
een groot springkussen. Overdag is er gratis drinken en eten voor de deelnemers. 
Gezelligheid staat hier voorop. 
Inschrijfgeld:  geen 
Inschrijven:  op het opgaveformulier in de kantine of bij  

Wim Goos 0651646491, wimgoos@tiscali.nl 

mailto:evcommhellendoorn@gmail.com
mailto:evcommhellendoorn@gmail.com
mailto:wimgoos@tiscali.nl
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Beginnerstoernooi  
Wim Goos organiseert in het voorjaar een tennistoernooi voor beginners en half- 
gevorderden. Iedereen speelt 3 wedstrijden van 40 minuten (dubbels) en er  
wordt op niveau ingedeeld. De deelname is beperkt tot 40 deelnemers in verband met de 
wachttijden tussen de wedstrijden. 
Inschrijfgeld:  € 3 per persoon 
Inschrijven:  op het opgaveformulier in de kantine of bij 

Wim Goos 06-51646491, wimgoos@tiscali.nl  
 
Oktoberfeest 
De evenementencommissie organiseert deze dag een tennismiddag. Deze middag is 
geschikt voor alle leden, van beginners tot en met gevorderd. De wedstrijden worden ’s 
middags ingedeeld. Het betreft een gezelligheidstoernooi, prestaties zijn hier niet van 
belang. Een gezellige middag is het belangrijkst. 
Na het tennissen gaan we stamppot eten en is het tijd voor een heus oktoberfeest. 
Aangepaste muziek, bierpullen, aangeklede kantine…  
Inschrijfgeld:  geen 
Inschrijven:  op het opgaveformulier in de kantine of 

evcommhellendoorn@gmail.com 
 
Blindtennis 
Een evenement waarbij er in plaats van een net, landbouwplastic wordt gespannen tot 
een hoogte van ongeveer 2 meter. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. De tegenstanders zien 
elkaar niet en de bal mag (net als bij volleybal) niet stuiteren.  
Je kunt je individueel opgeven, maar ook als team. Ook mogen er niet-leden meedoen 
aan dit evenement. 
Inschrijfgeld:  geen 
Inschrijven:  op het opgaveformulier in de kantine of  

evcommhellendoorn@gmail.com 
 
 
Noaber Open Kersttoernooi 
Vanaf medio december wordt het noaber Open Kersttoernooi gehouden. Het ene jaar op 
de banen bij TC Hellendoorn, het andere jaar bij TC Nijverdal.  
In 2019 wordt het toernooi in Nijverdal gespeeld. 
Dit is een supergezellig buiten kersttoernooi. Met alles erop en eraan wat met de Kerst te 
maken heeft. Denk aan de kerstversiering buiten en in de kantine. Natuurlijk ontbreekt 
de Glühwein niet. 
Inschrijfkosten: geen 
Inschrijven: via www.toernooi.nl  of via het opgaveformulier in de kantine. 

 
 

 
  

mailto:wimgoos@tiscali.nl
mailto:evcommhellendoorn@gmail.com
mailto:evcommhellendoorn@gmail.com
http://www.toernooi.nl/
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Koffietoss 
Elke donderdagochtend is er een koffie toss. Deze start om 9.00 uur en eindigt meestal  
om 12.00 uur. Ieder lid kan hieraan deelnemen. Opgave vooraf is niet nodig. Afhankelijk 
van het aantal personen die aanwezig zijn worden er teams ingedeeld. 
Inschrijfkosten: geen 
Opgeven:   door ’s morgens aanwezig te zijn 
 
 
Voorjaarscompetitie 
Elk jaar wordt de voorjaarscompetitie gespeeld in de maanden april, mei en begin  
juni. De data, uitslagen en standen staan op de website van TC Hellendoorn 
www.tchellendoorn.nl  Kijk onder competitie en vervolgens onder “jeugd” en/of  
“senioren”. 
 

 
  

http://www.tchellendoorn.nl/
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Tennislessen selectiespelers 
Wim Goos en Verena Podt zijn de clubtrainers van onze tennisclub. 
 
 
Doel selectietraining: 

Opleiden en begeleiden van spelers om een zo hoog mogelijk niveau tennissport te 
bedrijven. 

 
Selectiecriteria: 
     - gevoel voor het spel zowel technisch als tactisch    

- doorzettingsvermogen  
Trainer en jeugdcommissie bepalen wie er in aanmerking komt voor 
selectietraining. 
 

Tennis als prestatiesport. 
Wij verwachten niet als iemand begint met tennissen en geselecteerd wordt voor een 
selectie dat hij of zij meteen en alleen voor tennis kiest. Wij vinden het juist goed dat 
een kind aan meerdere sporten doet. Maar heeft men eenmaal de keuze gemaakt, dan 
moet men ook voor die sport gaan. 
 
Disciplinaire maatregelen.                         
Tijdens de trainingen verwachten wij volle inzet van de speler. Naast deze inzet 

stellen wij hoge eisen aan discipline en gedrag op de baan. Onder discipline verstaan 

wij: op tijd komen voor trainingen, zorgen voor goed materiaal en bij elke training 

kleding en schoeisel in orde. Schoeisel dient te worden afgestemd op de ondergrond: 

voor gravel/kunstgrasbanen schoenen met profiel, voor indoorbanen gladde 

schoenen. 

Spelen van toernooien.  

Selectiespelers zijn verplicht om aan clubactiviteiten mee te doen, zoals de 

clubkampioenschappen en de Hellendoornse kampioenschappen. Daarnaast zien wij 

ook graag dat selectiespelers in de zomermaanden toernooien spelen. 

www.toernooi.nl  

Competitie.  
Selectiespelers zijn verplicht om in de zomer competitie te spelen. Competitieteams 

worden samengesteld door de trainers en de leden van de jeugdcommissie 

Regelement training 
Zie www.wimgoos.nl  
 
Uit de selectie.                                                                                                          

De trainers en de jeugdcommissie bepalen wie er uit de selectie gaan.  

http://www.toernooi.nl/
http://www.wimgoos.nl/
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Wetenswaardigheden 
 
Ledenaantal 
Per januari 2019 bedraagt het aantal leden 395. Hiervan zijn 57 jeugdleden. 
 
Rustende leden 
Er bestaat de mogelijkheid om ‘rustend’ lid te worden. Dit zijn leden, die tijdelijk niet als 
actief lid deel uitmaken van de TCH. Bijvoorbeeld leden die door zwangerschap, studie, 
tijdelijk werk in het buitenland een jaar of langer niet tennissen, maar wel lid willen blijven. 
 
Sponsorleden 
Dit zijn leden, die de TCH een warm hart toedragen en de vereniging financieel willen 
ondersteunen.  
 
Jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie 
De jaarvergadering vindt plaats in de eerste of tweede week van januari en wel in de 
kantine ’t Glasnös van de TCH. Dit wordt in de regel gehouden op een maandag en de 
vergadering begint om 20.00 uur. Aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie. 
 
AED (Automatische externe Defibrillator) 
Op het park is een AED aanwezig. Alleen personen met een geldig AED-diploma mogen 
het apparaat bedienen.  
 
Maak kennis met tennis 
Wim Goos start elk jaar een programma ‘maak kennis met tennis’. Dit is een programma 
voor beginners. De TCH heeft aantrekkelijke voorwaarden om hier aan deel te nemen: 
www.tchellendoorn.nl  www.wimgoos.nl  
 
Sponsoren 
In 2010 is er actief beleid gevoerd met betrekking tot het aantrekken van sponsoren. Er 
zijn verschillende winddoeken en sponsorborden op het tennispark aanwezig. Nadere 
informatie over sponsormogelijkheden kunt u krijgen bij het bestuur van de TCH. Als blijk 
van dank staan zij op de website vermeld en in dit bewaarnummer. 
 

  

http://www.tchellendoorn.nl/
http://www.wimgoos.nl/
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Belangrijke telefoonnummers 
 
 
Voorzitter    Hendrik van den Berg  06-23498530 
Secretaris    Debby Leferink   06-51787411 
Penningmeester   Betteke Venema-van Eijk  06-53327061 
Ledenadministratie   Jos Driesen    06-41882551 
Jeugdcommissie   Ellen Dekkers   0548-655800 
Kantinecommissie   Daan Appelboom   0548-851013 
Evenementencommissie  Arnold Weteringe   06-15389672 
Competitie- en  
Wedstrijdleiding   Marinus en Dicky Podt  0548-655066 
Functionaris Tenniskids  Yvonne Ortelee   06-25435873 
 
 
Clubhuis “’t Glasnös”  0548-656134 
 
 
Trainers    
Wim Goos    0548-624500    06-51646491 
Verena Podt    06-16870408 
 
 
Parkcommissie:  
Contactpersoon  
Gerrit Podt    0548-654878    
  
     
Alarmnummer bij calamiteiten 112 
Politie     0900-8844 
Brandweer     112 
Huisartsenpost Almelo  0900-9004000 
  
 

 
 


