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Tennis Club Hellendoorn stelt zich graag aan je voor 

Het uitbrengen van een informatiekatern 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 Hellen-

doorn is een vereniging waar prestatietennis hand in hand gaat met recreatietennis. Voor 

beide groepen biedt onze vereniging vele mogelijkheden. 

Onze club draait op vrijwilligers. Verderop in het boekje kun je lezen wat ze allemaal doen. 

Zelf vrijwilliger worden? Meld je aan bij het secretariaat. 

Spil van de vele activiteiten is de evenementencommissie. Het hele jaar door organiseert zij 

evenementen, die stuk voor stuk de moeite waard zijn om aan deel te nemen. Door de flexi-

bele houding van de leden van de evenementencommissie is het voor iedereen mogel ijk om 

aan een activiteit deel te nemen.  

Voor prestatiespelers en vooral voor de jeugd, is er een breed trainingsaanbod.  

Vanaf 4 tot 20 jaar is er voor elke leeftijdsgroep een trainingsprogramma opgezet. De club-

trainers 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 tref je meer informatie over deze tennislessen aan. 

Als ik op het park rondloop word ik altijd blij. Behalve dat ons park op een mooi locatie ligt, 

ligt het park er ook goed verzorgd bij. Dit geldt voor zowel de banen, de kantine als de kleed-

kamers. 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 ma-

ken. 

 

Tot slot wens ik iedereen een sportief en vooral gezond tennisseizoen toe. 

 

 

 

Alfred de Graaf 

Voorzitter Tennis Club Hellendoorn 

 

  

http://www.tchellendoorn.nl/
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De vereniging en de KNLTB 

Tennis Club Hellendoorn (TCH) is in 1979 op-

gericht met het doel ‘het doen beoefenen 

en bevorderen van de tennissport’. Op het 

moment van schrijven van dit informatieka-

tern telt de vereniging 370 leden. TCH is aan-

gesloten bij de Koninklijke Nederlandse 

Lawn Tennis Bond (KNLTB). De KNLTB is het overkoepelende orgaan van de tennis- en padel-

sport en de tennis- en padelverenigingen in Nederland. Alle leden van TCH worden ook aan-

gemeld als lid van de KNLTB en krijgen een KNLTB lidmaatschapspas, een bondsnummer, een 

speelsterkte en een ‘ranking’. De speelsterkte en de ranking worden door de KNLTB bepaald 

op basis van gespeelde, gewonnen en verloren KNLTB wedstrijden. Het systeem zorgt ervoor 

dat spelers tegen een gelijkwaardige tegenstander kunnen tennissen, ze worden gerang-

schikt op basis van hun speelniveau. 

 

Lidmaatschap 

TCH kent juniorleden, seniorleden en donateurs. Binnen deze lidmaatschapscategorieën be-

staan verschillende contributieklassen die achter in dit informatiekatern staan vermeld. Het 

juniorlidmaatschap geldt voor leden tot en met 17 jaar. Er is een competitielidmaatschap mo-

gelijk, bedoeld voor mensen die lid zijn van een andere tennisvereniging, maar in een team 

van TCH willen uitkomen in de KNLTB competitie. Zij worden tijdelijk lid van TCH voor de duur 

van de competitie. Met uitzondering van het competitielidmaatschap geldt het lidmaatschap 

per verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober, maar zal gedu-

rende 2022 als gevolg van een reeds goedgekeurde statutenwijziging verlengd worden tot 31 

december. Vanaf 2023 zal het verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december lopen. Seniorle-

den hebben stemrecht binnen de vereniging. 

 

Communicatie met de leden 

TCH deelt op verschillende manieren informatie met de leden. Specifieke berichten worden 

per e-mail verspreid. Deze mails worden verstuurd via een account van de KNLTB en kun je 

herkennen aan de afzender clubinfo@knltb.email. Daarnaast worden er berichten op de 

ClubApp geplaatst. Algemene informatie over de club, zoals de diverse mogelijkheden voor 

het volgen van lessen en trainingen, recreatief en competitief tennis, en andere activiteiten, 

kun je vinden op de website www.tchellendoorn.nl. Nieuwtjes en foto’s van activiteiten wor-

den ook gedeeld op de Facebook-pagina van TCH. Door in Facebook ‘TC Hellendoorn’ te zoe-

ken en deze pagina via je Facebook-account te volgen of te ‘liken’, krijg je via Facebook een 

bericht als er iets nieuws is geplaatst. 

 

  

mailto:clubinfo@knltb.email
http://www.tchellendoorn.nl/
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Het tennispark 

TCH beschikt over een fraai tennispark op sportpark ‘De Voordam’ met een eigen ingang aan 

de Imminkservestraat. Het tennispark heeft 5 gravelbanen, een minibaan, een oefenmuur, 

kleedruimtes met douchegelegenheid en een gezellige kantine. Alle leden mogen binnen de 

openingstijden onbeperkt gebruik maken van de faciliteiten van het 

park. Om dat mogelijk te maken, is er uiteraard een aantal regels opge-

steld. Als iedereen zich daaraan houdt, kan iedereen optimaal genieten 

van de mogelijkheden die het park en de vereniging bieden. 

Het tennispark is rookvrij, zowel in de kantine als op het terras en 

rondom de banen. Daarmee volgt TCH het gemeentebeleid dat er in 

sportaccommodaties en op sportparken niet wordt gerookt.  

 

Een baan afhangen 

Om op een baan te mogen spelen, moet je deze baan reserveren. Dit reserveren van een baan 

heet in het tennis het ‘afhangen’ van een baan. Het afhangen van een baan kun je op twee 

manieren doen: in de kantine op het digitale afhangbord en van tevoren in de KNLTB ClubApp. 

In de kantine hangt een monitor met daarop 

een digitaal afhangbord. Op dit bord kun je 

zien op welk tijdstip de eerstvolgende baan 

beschikbaar komt en kun je een baan afhan-

gen. Je medespelers moeten dan ook aanwe-

zig zijn omdat je de KNLTB ledenpas van alle 

spelers moet gebruiken om een baan te kun-

nen afhangen. Volg de instructies op het 

scherm en het wijst zich vanzelf. Heb je nog 

geen ervaring met het afhangen van een 

baan en wil je graag geholpen worden als je voor het eerst een baan wilt afhangen, benader 

dan gerust een van de bestuursleden of een van de trainers die in dit informatiekatern staan 

vermeld. Zij geven je graag uitleg, of kunnen zorgen dat iemand je komt helpen. Je kunt uiter-

aard ook even vragen aan clubgenoten die op het park aanwezig zijn, ook als je deze nog niet 

kent. 

Je kunt ook een baan afhangen in de KNLTB ClubApp op je smartphone. 

Je hebt dan het voordeel dat je tot 5 dagen van tevoren een baan kunt 

afhangen en dat je kunt zien op welke momenten van de dag nog een 

baan beschikbaar is. Als je een baan hebt gereserveerd via de KNLTB 

ClubApp, dan moet je alsnog je aanwezigheid op het park bevestigen met 

je KNLTB ledenpas op het digitale afhangbord in de kantine. Doe je dat 

niet vóór het tijdstip waarvoor je een baan hebt afgehangen, dan vervalt 

de reservering en kan de baan door iemand anders worden afgehangen 

en bespeeld. Als je een baan in de KNLTB ClubApp hebt afgehangen en je 

kunt bij nader inzien toch niet komen tennissen, annuleer jouw reserve-

ring dan in de KNLTB ClubApp omdat clubgenoten anders zullen denken 
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dat er geen banen beschikbaar zijn en niet naar het tennispark komen, terwijl er een baan 

onbespeeld blijft. Je kunt de KNLTB ClubApp op je smartphone downloaden vanuit de Play 

Store (Android) of App Store (iPhone) op je smartphone.  

Over het afhangen van banen heeft de vereniging het volgende baanreglement opgesteld: 

1. Een baan kan voor een periode van 45 minuten worden afgehangen op het digitale af-

hangbord door de spelers die gebruik gaan maken van de baan of via de KNLTB ClubApp. 

2. Vóór aanvang van de speeltijd dient de aanwezigheid van minimaal een van de spelers 

op het digitale afhangbord te worden bevestigd met de ledenpas. 

3. Bij aanvang van de speeltijd dienen minimaal twee personen aanwezig te zijn. Komt men 

later, dan vervalt de reservering indien er wachtenden zijn.  

4. Aan het einde van de speeltijd is het niet toegestaan om op een andere baan met andere 

spelers mee te spelen, tenzij er nog andere banen vrij zijn. Daarnaast is het niet toege-

staan om met 4 spelers 2 aaneensluitende speelperiodes van 45 minuten af te hangen 

voor enkelspel om vervolgens met 4 spelers de baan 90 minuten te gebruiken voor dub-

belspel. 

5. Als men op het digitale afhangbord een baan afhangt als alle banen bespeeld zijn, dan 

dient van de eerstvolgende beschikbare banen eerst een baan afgehangen te worden 

waarop voor enkelspel is afgehangen. Komt die niet beschikbaar, dan wordt een baan 

gekozen die voor dubbelspel is afgehangen. 

6. Het is niet toegestaan om een baan af te hangen waarop nog gespeeld wordt terwijl er 

een andere baan vrij is. 

7. Tussen 18.00 uur en 19.30 uur mogen juniorleden alleen spelen met een senior lid. Na 

19.30 uur zijn de banen voor juniorleden gesloten. 

8. Degenen die les hebben mogen alleen op het digitale afhangbord, en pas na hun les een 

baan afhangen als op dat moment een baan beschikbaar is. 

9. Voor georganiseerde speelmomenten zoals tennislessen, Racketmix, Koffie Toss en an-

dere evenementen worden banen door de club afgehangen.  

 

Baangebruik 

TCH heeft 5 gravelbanen van hoge kwaliteit die het gehele jaar open zijn. Om de banen onder 

alle omstandigheden goed bespeelbaar te houden, is het van belang dat ze op een goede 

manier worden gebruikt. Daarom is een aantal regels opgesteld voor het baangebruik. 

1. De tennisbanen mogen niet bespeeld worden als er plassen water op de baan staan of 

als er sneeuw op de baan ligt. 

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

(het ontdooien van bevroren banen). 

3. Als een net slap hangt (op halve hoogte), dan mag de baan niet bespeeld worden. De 

baan is dan door de Parkcommissie buiten gebruik genomen voor onderhoud of van-

wege opdooi van de baan. 

4. Tijdens het spelen dienen tenniskleding en tennisschoenen gedragen te worden. 
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5. Spelers kunnen zelf de verlichting van de banen inschakelen in de kantine. Schakel alleen 

de verlichting in van de baan waarop gespeeld gaat worden en schakel de verlichting 

weer uit na afloop van het spel tenzij zich nieuwe spelers voor die baan hebben gemeld. 

Om 23:00 uur wordt de verlichting van alle banen automatisch uitgeschakeld. 

6. Als de banen in de zomer te droog worden, dan kunnen de banen worden besproeid. 

De sproeiers kunnen worden ingeschakeld met dezelfde schakelaars als de verlichting 

door de sleutel op het bedieningspaneel om te draaien. De sproeiers schakelen met een 

tijdklok vanzelf uit. Draai direct na het gebruik van de sproeier de sleutel terug in de 

verlichtingsstand.  

7. Na het spelen dienen de ten-

nisbanen gesleept te worden 

met de daarvoor aanwezige 

netten. Voor de baan is het 

beter om spiraalvormig van 

buiten naar binnen te slepen. 

Het gravel blijft dan beter op 

zijn oorspronkelijke plaats 

liggen waardoor de banen beter bespeelbaar blijven en minder vaak onderhouden hoe-

ven te worden. 

8. De banen dienen netjes en vrij van afval achtergelaten te worden. 

 

Openingstijden en kantine 

Het tennispark is dagelijks geopend van 7:00 tot 23:00 uur. Gedurende die tijd is het clubhuis 

’t Glasnös geopend en kan van de kleedkamers en de douchegelegenheid gebruik gemaakt 

worden.  

De kantine is geopend op maandag t/m don-

derdag van 19:30 tot 23:00 en op zaterdag 

van 15:30 tot 19:30. Op competitiedagen en 

tijdens evenementen kunnen vervroegde of 

verlengde openingstijden voor de kantine 

gelden. De openstelling van de kantine wordt 

door de leden van TCH gezamenlijk mogelijk 

gemaakt. Van alle leden van 18 tot en met 67 

jaar wordt verwacht dat men 3x per jaar een 

kantinedienst uitvoert. Mocht iemand geen 

kantinediensten kunnen of willen uitvoeren, 

dan kan de kantinedienst worden afgekocht 

voor €50,- per jaar. Dit geld wordt gebruikt om mensen tegen een vrijwilligersvergoeding in 

te zetten op niet ingevulde kantinediensten zodat de kantine altijd open kan zijn op de afge-

sproken openingstijden. Er wordt een schriftelijke instructie gegeven over de taken van de 

kantinedienstmedewerker. Bestuursleden en mensen die plaats hebben genomen in een van 

de vaste commissies zijn vrijgesteld van kantinedienst. Het bestuur kan leden die buiten de 

vaste commissies om veel vrijwilligerswerk voor de vereniging doen vrijstellen van kantine-

dienst. 
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In de kantine zijn koffie, thee, diverse fris-

dranken, alcoholische dranken en snacks 

verkrijgbaar. TCH faciliteert het gebruik van 

alcoholhoudende dranken, maar wil verant-

woord alcoholgebruik stimuleren. Daarvoor 

is een aantal regels opgesteld. 

1. Van alle mensen die kantinediensten 

uitvoeren wordt gevraagd dat ze de 

online Instructie Verantwoord Alcohol-

gebruik (IVA) hebben gevolgd en afge-

rond. 

2. Zolang er georganiseerde jeugdactivi-

teiten gaande zijn op het park, zoals 

tennislessen of jeugdcompetitie, wor-

den er geen alcoholhoudende dranken geschonken in de kantine. 

3. Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt gedurende de volgende tijden: 

- Zondag t/m donderdag van 13:00 – 23:30 uur mits er geen jeugdleden op het park 

zijn. 

- Vrijdag en zaterdag van 13:00 – 01:00 uur mits er geen jeugdleden op het park zijn. 

4. Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan: 

- Personen onder de 18 jaar. 

- 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. 

5. Er wordt geen sterke drank (15% alcohol of meer) geschonken. 

6. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nut-

tigen dan in de kantine of op het terras. 

7. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken op het 

park van TCH. 

8. Verstrekking van alcoholhoudende drank mag worden geweigerd als bekend is dat de 

gebruiker als bestuurder van een motorvoertuig naar het park is gekomen, of als meer 

alcoholconsumptie door de gebruiker niet meer verantwoord wordt geacht. 

9. Dienstdoende leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun 

bardienst. 

10. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

11. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals “happy hour”, “meters bier” en 

“rondjes van de zaak” zijn niet toegestaan. 

12. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging worden alcoholvrije alternatieven 

geboden. 

Van leden en andere bezoekers van ons park wordt verwacht dat ze de fatsoensnormen in 

acht nemen. Op onfatsoenlijk gedrag kunnen sancties volgen. 
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Tennisles 

Bij TCH worden tennislessen aangeboden op elk niveau en voor elke leeftijdscategorie. Er zijn 

twee KNLTB tennisleraren verbonden aan TCH: Wim Goos en Verena Podt. Yvonne Ortelee is 

assistent-trainer bij de jeugdlessen. Samen verzorgen zij een breed aanbod aan individuele en 

groepslessen. Het actuele aanbod aan lessen is te vinden op de website van de vereniging en 

op de sites van de tennisleraren. Neem rechtstreeks contact met hen op voor jouw persoon-

lijke lesmogelijkheden. 

Wim Goos Verena Podt Yvonne Ortelee 

KNLTB tennisleraar KNLTB tennisleraar assistent trainer jeugd 
06-51646491 06-16870408 06-25435873 
wimgoos@telfort.nl verenapodt@gmail.com yvonne.ortelee@planet.nl 
www.wimgoos.nl www.verenapodt.nl  

 

Competitie 

Alle leden van TCH worden ook bij de KNLTB als lid ingeschreven. KNLTB leden kunnen in 

teamverband deelnemen aan de competitie. De KNLTB Competitie bestaat uit een zeer di-

vers competitieaanbod op iedere dag van de week, voor zowel beginnende spelers als voor 

ervaren spelers en voor iedereen daar tussenin. Kortom, voor iedere tennisser is er een pas-

sende competitie. Iedere tennisvereniging bepaalt aan de hand van het competitieaanbod 

per provincie het competitieaanbod van de club. Dit competitieaanbod is o.a. afhankelijk van 

de grootte van de vereniging (baancapaciteit), de opbouw van het ledenbestand, het beleid 

van de vereniging en de wensen en behoeften van de leden. 

Elke bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging heeft een Verenigingscompetitieleider (VCL) 

die verantwoordelijk is voor het inschrijven van de leden voor de competitie en voor de inde-

ling van de teams. De VCL heeft informatie over alle mogelijkheden die voor competitiedeel-

name binnen de vereniging bestaan. Aanmelding per team is mogelijk, maar de VCL kan ook 

een rol spelen om mensen die competitie willen spelen maar nog geen team hebben, bij el-

kaar te brengen om een team te vormen. Binnen TCH geven 3 mensen gezamenlijk invulling 

aan de rol van VCL. 

Verenigingscompetitieleiders (VCL):  
competitie@tchellendoorn.nl  

Peter Kapteijn Lisette Wennemers Rudger Vaarwerk 
06-44760036 06-51205807 06-53675280 

 

Koffie Toss 

Elke donderdagochtend is er van 9:00 tot 12:00 een Koffie Toss. Ieder lid kan hieraan deelne-

men zonder opgave vooraf en zonder dat een baan hoeft te worden afgehangen. Afhankelijk 

van het aantal personen dat aanwezig is worden er teams ingedeeld. 

mailto:wimgoos@telfort.nl
mailto:verenapodt@gmail.com
mailto:yvonne.ortelee@planet.nl
http://www.wimgoos.nl/
http://www.verenapodt.nl/
mailto:competitie@tchellendoorn.nl
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KNLTB ClubApp 

De KNLTB ClubApp is een handige applicatie om op je smartphone geïn-

stalleerd te hebben. Naast dat je via de KNLTB ClubApp een tennisbaan 

kunt reserveren, kun je de ledenlijst inzien, de stand van TCH teams in de 

competitie volgen, kun je je eigen bardiensten inplannen, kun je speel-

sterktes zien van tegenstanders van andere verenigingen en kun je een 

lijst met maatjes aanmaken waarmee je geregeld speelt. De KNLTB 

ClubApp kent nog meer mogelijkheden die TCH nog niet heeft geacti-

veerd, maar die op termijn beschikbaar zullen komen. Zo gaat de club 

binnenkort gebruikmaken van de laddercompetitie. Met de laddercom-

petitie kunnen jij en je speelpartner andere clubleden die ‘boven jou op 

de ladder staan’ uitdagen. Als je wint, stijg je op de ladder. Door mee te 

doen aan de laddercompetitie leer je andere clubleden kennen en is het 

ook voor nieuwe leden makkelijker om speelmaatjes te vinden.  

Je kunt de KNLTB ClubApp op je smartphone downloaden vanuit de Play Store (Android) of 

App Store (iPhone) op je smartphone. Open de app en zoek vervolgens in de lijst met clubs 

naar T.C. Hellendoorn. Je moet je aanmelden met het bondsnummer dat op je KNLTB lidmaat-

schapspas staat en je kunt een eigen wachtwoord aanmaken door op "Wachtwoord verge-

ten" te klikken.  

Mocht je nog vragen hebben of mocht het installeren van de app niet lukken dan mag je mai-

len naar ledenadministratie@tchellendoorn.nl. Wij zullen dan contact opnemen om je verder 

te helpen. 

 

Activiteiten, commissies en bestuur 

Alles wat op het tennispark en binnen de 

vereniging gebeurt, wordt mogelijk ge-

maakt door de leden. De vereniging is een 

echte vrijwilligersorganisatie en samen ma-

ken we de club. De vereniging is georgani-

seerd in een bestuur en een aantal commis-

sies. Hieronder staat de samenstelling daar-

van in 2022. De meest actuele samenstel-

ling is altijd te vinden op de website van de 

vereniging. Dit zijn geen gesloten groepen! 

Als je interesse hebt om mee te doen in een 

van de commissies of als je nieuwe ideeën 

en initiatieven hebt, meld je dan gewoon! 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app
https://itunes.apple.com/us/app/clubapp-1-8/id1450502339?l=nl&ls=1&mt=8
mailto:ledenadministratie@tchellendoorn.nl
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Bestuur 

Het bestuur van TCH draagt de eindverantwoordelijkheid voor alles wat zich binnen de ver-

eniging afspeelt. Het bestuur houdt contact met de diverse commissies, met externe partijen 

zoals de Gemeente Hellendoorn en legt jaarlijks verantwoording af aan de leden van de ver-

eniging in een algemene ledenvergadering. 

 

  
Alfred de Graaf Debby Leferink Betteke Venema-Van Eijk 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 

06-51646491 06-51787411 06-53327061 
voorzitter@tchellendoorn.nl secretariaat@tchellendoorn.nl penningmeester@tchellendoorn.nl 

 

  
vacature Dennis Stijntjes Pascal Wispels 
Algemene zaken Kantinebeheer Jeugdcommissie 

 06-21808719 06-22204780 
kantinecommissie@tchellendoorn.nl jeugdcommissie@tchellendoorn.nl 

 

  

Arnold Weteringe   
Evenementen   

06-15389672   
evenementencommissie@tchellendoorn.nl  

 

Ledenadministratie 

Jos Driesen 
ledenadministratie@tchellendoorn.nl 

 

 

mailto:voorzitter@tchellendoorn.nl
mailto:secretariaat@tchellendoorn.nl
mailto:penningmeester@tchellendoorn.nl
mailto:kantinecommissie@tchellendoorn.nl
mailto:jeugdcommissie@tchellendoorn.nl
mailto:evenementencommissie@tchellendoorn.nl
mailto:ledenadministratie@tchellendoorn.nl
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Jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie houdt zich bezig met het bevorderen van het tennisniveau van de jeugd-

leden van TCH. Dit wordt gedaan door onderlinge wedstrijden te organiseren en uitwisselin-

gen met jeugd van omliggende verenigingen. Ook worden trainingen voor de jeugd georga-

niseerd en gecoördineerd.  

Voorzitter Leden Adviseurs 

Pascal Wispels Yvonne Ortelee Wim Goos 
06-22204780 Leanne Raamsteeboers Verena Podt 
 Saskia Kolman  

jeugdcommissie@tchellendoorn.nl  
 

Evenementencommissie 

De Evenementencommissie organiseert door het jaar heen diverse sportieve en gezellige 

evenementen. Bij veel activiteiten gaat tennis samen met een lekkere maaltijd en een 

drankje. Het bevordert de onderlinge sfeer en de contacten binnen de vereniging. Een deel 

van het aanbod aan evenementen verandert per jaar terwijl andere activiteiten jaarlijks te-

rugkeren. Het actuele aanbod is te vinden in de Activiteitenkalender op de verenigingsweb-

site. Een greep uit de evenementen van de afgelopen jaren: snert- en glühweintoernooi, 

blindtennis, dauwtennistoernooi, Noaber Open Kersttoernooi, pubquiz en bingoavond.  

Voorzitter Leden  

Arnold Weteringe  Carolien Maris Bart Vaarwerk  
06-15389672 Judith van ’t Hoff Herman Beumer 
 vacature  

evenementencommissie@tchellendoorn.nl  
 

Kantinecommissie 

De Kantinecommissie zorgt ervoor dat de kantine geopend kan zijn. Ze zorgen voor de inde-

ling van de kantinediensten, het op peil houden van de voorraden en controleren de hygiëne 

en de naleving van de huisregels. 

Voorzitter Leden  

Dennis Stijntjes Ellis Priem  
06-21808719 Janet Appelboom  
 Annemarie Bouman  

dennis050773@gmail.com   /   kantinecommissie@tchellendoorn.nl 
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Parkcommissie 

De Parkcommissie voert en klein- en grootonderhoud uit aan de banen, de kantine en de 

groenvoorziening op en rond het tennispark. Alle opstallen op het park, dus de tennisbanen, 

de verlichting, de kantine, etc., zijn eigendom van de vereniging. Alleen de grond waarop het 

park ligt, wordt gehuurd van de Gemeente Hellendoorn. Dankzij de Parkcommissie ziet het 

park er altijd netjes uit en zijn de banen onder alle omstandigheden goed bespeelbaar. Elke 

vrijdagochtend wordt door de Parkcommissie aan het park gewerkt. 

Contactpersoon Leden  

Arnold Nijhof Gerrit Podt Hans de Klein 
06-45651794 Aloy Jannink Marinus Dijkstra 
 Albert Weteringe Bert Heuver 
Marinus Samsen Freek Karkdijk Henk Morrenhof 
Henk Samsen Roel Lammerink  

 

Website en Facebook 

De commissie Website en Facebook zorgt voor een goed werkende website en dat de infor-

matie op de website en op Facebook actueel is. 

Facebook   
Contactpersoon Lid  

Miranda Veldkamp Yorick Goossen  
06-30898669   

Website   
Contactpersoon Leden  

Judith van ‘t Hoff Harry Velding  
06-21287176 Rik Dekkers  

webmaster@tchellendoorn.nl  
 

Sponsorcommissie 

TCH staat als tennisvereniging midden in de samenleving van de gemeente Hellendoorn en 

mag ook op steun rekenen van diverse bedrijven en ondernemers in de vorm van sponsoring. 

De sponsorcommissie houdt contact met de bestaande sponsoren en is actief op zoek n aar 

nieuwe sponsoren. 

Alfred de Graaf Yorick Goossen  

sponsorcommissie@tchellendoorn.nl  
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Contributie 

De contributie wordt jaarlijks voorgesteld door het bestuur en vastgesteld door de vereni-

ging op de ledenvergadering. De actuele contributie is gepubliceerd op de website. De vol-

gende contributies golden op moment van schrijven van dit informatiekatern. 

Lidmaatschap Contributie 
Afkoop 
vrijwilligersplicht 

Volwassenen 26 jaar t/m 67 jaar € 110,00  € 50,00  

Volwassenen vanaf 68 jaar € 110,00  

Jong volwassenen 18 t/m 25 jaar € 75,00  € 50,00  

Jeugd 13 t/m 17 jaar € 60,00   

Jeugd t/m 12 jaar € 50,00   

Competitiespeler vanaf 18 jaar 
(3 maanden gedurende de competitie) 

€ 50,00   

Competitiespeler t/m 17 jaar 
(3 maanden gedurende de competitie) 

€ 30,00   

Donateur  € 15,00   

 

Overige telefoonnummers en websites 

Clubhuis ’t Glasnös 0548-656134 

Alarmnummer bij calamiteiten 112 

Politie 0900-8844 

Huisartsenpost Almelo 088 588 0588 

www.tchellendoorn.nl  

 

www.knltb.nl  

 

www.tennis.nl  

 

www.centrecourt.nl  

 

 

AED (Automatische externe Defibrillator) 

Op het park is een AED aanwezig. Alleen personen met een geldig AED-diploma mogen het 

apparaat bedienen. 

 

Privacy- en cookieverklaring 

Op de website van TCH (www.tchellendoorn.nl) staat de Algemene Privacy- en cookieverkla-

ring. 

http://www.tchellendoorn.nl/
http://www.knltb.nl/
http://www.tennis.nl/
http://www.centrecourt.nl/
http://www.tchellendoorn.nl/

