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T.b.v. ALV op 31 januari ’19 
 
Jaarverslag 2018 commissies en bestuur. 
 
Algemeen (voorzitter) 
Na de intensieve gesprekken met de gemeente in 2017 en begin 2018 hebben we uiteindelijk 
een heel goede afspraak met de gemeente weten te maken. De banen 3/4 en 7/8 zijn vervangen 
door Smashcourt en de kunstgrasbanen 1 en 2 zijn schoongemaakt, zodat deze nog een aantal 
jaar verder kunnen. 
Weliswaar waren de banen net niet tijdig gereed voor de start van de voorjaarscompetitie, maar 
in de tweede week van april zijn de banen gereed gekomen. Op 10 mei hebben we de banen 
feestelijk welkom geheten. 
Ook belangrijk is te noemen dat de gemeenteraad bevestigd heeft dat Tc Bunde het 
zogenaamde Centre-court gaat worden. Wat dat exact voor ons gaat betekenen zullen we de 
komende jaren samen met de gemeente verder uitwerken. 
 
Net als voorgaande jaren hebben we afgelopen jaar een aantal keer bij elkaar gezeten met de 4 
sportverenigingen op het Heiveld en de scouting. Het doel daarbij is om ons als complex naar 
buiten te presenteren. We willen deze gesprekken met de verenigingen op het Heiveld de 
komende jaren voortzetten en verder gaan intensiveren.  
Afgelopen jaar hebben we al een eerste mooi resultaat bereikt. Gelijktijdig met de vervanging van 
onze tennisbanen is de verkeers- en parkeersituatie op het Heiveld aangepakt. Met als resultaat 
een vrijliggend fiets- en voetpad en een overzichtelijke parkeersituatie. 
 
De lijn van het stijgend aantal leden is afgelopen jaar gelukkig doorgezet. Van de 392 leden vorig 
jaar zijn er op dit moment, peildatum 31-12, 400 leden, waarvan 100 jeugdleden. Het vasthouden 
van deze stijgende lijn van het aantal leden blijft echter ook komend jaar prioriteit nummer 1 voor 
ons als bestuur. Ook blijft het onverminderd lastig om het aantal vrijwilligers op peil te houden; 
door verschillende oorzaken neemt het aantal vrijwilligers nog steeds af. Nieuwe bestuursleden 
zijn niet te vinden, waardoor de beschikbare tijd en energie van bestuur en vrijwilligers niet meer 
voldoende lijken om het tij te keren. We zullen ook komend jaar echt een nog nadrukkelijker 
beroep op ieder lid moeten doen om een bijdrage aan de club te geven.  
Willen we allemaal kunnen genieten van de opbrengsten van onze vereniging en de kosten 
betaalbaar houden, dan zal iedereen 1 x per jaar de handen uit de mouwen moeten steken. We 
willen dat, vergelijkbaar met Zwembad Geulle, zo makkelijk mogelijk maken voor leden door 
middel van een digitaal systeem waarin men zich kan inschrijven voor vrijwilligersactiviteit.  
 

De redactiecommissie bestond afgelopen jaar uit de heren Rob Plasier, Toon van Alphen, John 
Leenders en Sumero van Agen. In 2017 zijn drie digitale Bundels verschenen aangevuld met 
digitale Nieuwsbrieven.  
Ook hebben we afgelopen jaar onze geheel vernieuwde website in gebruik genomen; een 
website die weer voldoet aan alle moderne inzichten en voorwaarden waaraan een website moet 
voldoen. 
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Afgelopen jaar zijn alle trainingen door Ricardo Hagedoorn verzorgd. Eerder heeft Ricardo al 
aangegeven dat hij graag bij TC Bunde wil blijven en dit graag als zelfstandige wil doen, zonder 
TTA. Dit hebben we in 2018 geformaliseerd. Ook voor 2019 zal Ricardo de voorjaars- en 
wintertrainingen voor zijn rekening nemen en zal hij ook een bijdrage leveren voor de 
padelcommissie, waarover later meer. 
 
In financieel opzicht kunnen we constateren dat we een goed jaar achter de rug hebben. ten 
opzichte van de begroting hebben we een beter resultaat van 8203 euro positief. De kosten 
waren lager als gevolg van de aanleg van de nieuwe banen. Hierdoor hoefden we zelf geen 
onderhoud te laten doen. Tezamen met de toegenomen  inkomsten van de kantine heeft dit 
geresulteerd in het genoemde positieve resultaat van de jaarrekening. Door dit resultaat zijn wij 
nog steeds financieel zeer gezond, als gevolg van de aanwezige reserves, reserveringen en 
kapitaalgoederen. De komende jaren zullen we echter wel waakzaam moeten blijven, vooral als 
gevolg van de stijgende kosten voor onderhoud omdat we beschikken over 6 smashcourt banen.  
  
Bestuur 
In 2018 bestond het bestuur uit mevr. Philipsen (algemeen bestuurslid, met focus op 
jeugdzaken), Sumero van Agen (voorzitter wedstrijdcommissie), Rob Stallenberg 
(penningmeester en voorzitter kantinecommissie), Martin Jacobs (voorzitter sponsorcommissie) 
en Serge van Dellen (algeheel voorzitter en voorzitter beheercommissie). Willem Lemmens loopt 
sinds een half jaar ‘ stage’ bij het bestuur en opteert mogelijk op termijn voor een bestuursfunctie. 
De ledenadministratie is evenals voorgaande jaren voortreffelijk ingevuld door Ank Buijs.  
 
Beheercommissie 
De beheercommissie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst de Technische Dienst, t.w.  het 
gebouw en ten tweede het P-team. De Technische Dienst bestaat uit Ank Buijs en de heren Wil 
Mey.  en Rob Stallenberg. 
Agelopen jaar heeft de Technische Dienst er wederom voor gezorgd dat ons mooie gebouw er 
weer pico bello bijlag. Komend jaar gaan we kijken of we wat aan de geluidsisolatie van de 
kantine kunnen gaan doen en of we het buitenterras kunnen overkappen. E.e.a. afhankelijk van 
de keuze voor de padelbanen. 
 
Het P-team bestond in 2017 uit de volgende leden; mw Roszi Pieters en de heren Toon van 
Alphen (captain), Jef Blaszek, Harrie Drossaert, George Jaspers, Math Humblet, René Laenen, 
Jo Pieters, Rob Plasier, Pie Rosier, Jo van Sint Fiet, Wil Mey, Ad van Gisbergen, Ron van der 
Kruk, Lody van de Bogaert, Nico Pastoor, Nico Vossen en Peter v.d. Zee.  
Ook afgelopen jaar heeft zowel de technische dienst als het P-team het park, de banen en het 
gebouw weer op een voortreffelijke wijze beheerd en onderhouden. Afgelopen jaar heeft het P-
team, samen met het bestuur, haar 25-jarig jubileum gevierd, waarbij vermeld mag worden dat 
zowel Toon van Alphen en Jo Pieters de volle 25 jaar lid zijn geweest.  
Bij de vervanging van de banen heeft een afvaardiging van het P-team een zeer belangrijke rol 
gespeeld, zowel in de contacten naar de gemeente toe, als het verder uitwerken van alle 
technische voorwaarden voor de banen. 
Naast de reguliere taken zal het P-team, als we dit jaar overgaan tot aanleg van de padelbanen, 
het P-team daarbij haar bijdrage gaan leveren. 
 
 

Kantinecommissie 
De kantinecommissie bestond afgelopen jaar uit: Ria van Sint Fiet, Ank Buijs, Els Plasier, 
Sumero van Agen en voorzitter Rob Stallenberg. 
De trend van de afgelopen jaren van een dalende omzet is omgekeerd in een groei van ca. 4000 
euro. Dit werd veroorzaakt door de invoering van eten wat de pot schaft en hogere inkomsten bij 
de competities. 
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Barbezetting: afgelopen jaar is de bezetting van de kantine weer minder hoog geweest dan 
afgelopen jaar. De ochtenden zijn ook minder druk. De avonden vertoonden steeds meer gaten.  
Bovendien zijn er hoe langer hoe meer mensen die na een partijtje tennis direct naar huis gaan. 
Als je als barmedewerker zit te wachten op de mensen die aan het spelen zijn en die komen niet 
binnen, is dat ook niet bevorderlijk voor de motivatie. 
Hier willen we wat aan doen middels het nieuwe plan dat Hanneke zal toelichten. 
 

 
Activiteiten 
We begonnen 2018 met de vervangingswerkzaamheden van de banen 3/4 en 7/8. Op 10 mei vierden we 
het heugelijk feit dat de nieuwe banen klaar waren: er was koffie en vlaai voor de aanwezigen en Ricardo 
en Ralph Ubachs speelden een mooie demonstratiewedstrijd. Daarna konden de leden zelf de baan op 
voor het openingstoernooi.  
 

 
 
Op 25 januari was de algemene ledenvergadering 2018. Deze werd voorafgegaan door de eerste Eten wat 
de pot schaft. Eten wat de pot schaft bleek een succesvolle activiteit en iedere laatste donderdag van de 
maand genoten ongeveer 20-25 mensen van een lekkere dagelijkse maaltijd. Ook in 2019 is er weer Eten 
wat de pot schaft.  
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In 2018 werden de trainingen verzorgd door Ricardo Hagedoorn Tennis. Ricardo nam afscheid van Tennis 
Time Academy (TTA) en ging verder als zelfstandige. 
 
 Op 21 maart 2018 begonnen we het jaar voor de jeugd weer met de Maak-kennis-met-tennismiddag 
waarop kinderen de kans krijgen kennis te maken met tennis en onze vereniging. Het werd een hele goed 
bezochte en leuke middag! 
 
Op 31 maart ging onze nieuwe website online. De website is gemaakt door Sjoerd Aerts van Basta-web. 
 
Op 20 april verzorgde Ricardo tennis-clinics op de Koningsspelen-sportdag van Basisschool Op ’t 
Hwagveld en basisschool De Gansbeek. Hiervoor mochten gebruik maken van de banen van TV 
Volharding. 
 

 
 

Op 9 juni werden de wedstrijden van de GMCK Jeugd op ons park gespeeld. Kinderen van onze vereniging 
en van Ulestraten en Geulle speelden wedstrijden tegen elkaar. Het was een leuke sportieve dag. 
 
Begin juli kregen we het goede nieuws dat onze aanvraag voor een Sportimpuls gehonoreerd is. De 
Sportimpuls is bedoeld om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Inmiddels is de projectnaam Bunde 
Beweegt gekozen, is er een stuurgroep ingesteld en heeft deze Hanneke Philipsen benoemd door de 
stuurgroep tot projectleider. De stuurgroep en de projectleider worden begeleidt door het Huis van de Sport 
Limburg.  
 
Nog een paar leuke weetjes over 2018, wist u dat….. 

 op 30 juni het Dauwtrapperstoernooi werd gehouden? En de deelnemers buiten op het terras 
genoten van een heerlijk ontbijt? 

 alle kinderen van KinderVakantieWerk op hun sportdag een leuk tennisspel op onze banen 
speelden onder begeleiding van Ricardo en zijn rechterhand Jard Jacobs. 

 TC Bunde dit jaar voor de tweede keer samen met de andere Heiveld verenigingen: hockey-,  

voetbal en Scouting op de Bundermijt heeft gestaan? Alle kinderen konden daar mee doen aan 

een gratis sport en spelcircuit? 

 op 1 september door Evelyne Dullens een mindset-clinic werd gegeven? 

 op 5 september, aan het begin van het nieuwe schooljaar, een tweede Maak-kennis-met-tennis-

middag werd georganiseerd? 

 er in november een padelcommissie is opgericht om te onderzoeken of padelbanen een haalbare 

en goede keuze voor onze vereniging zouden zijn? 

 er op 22 december dit jaar voor de tweede keer een kerstdiner was voor de jeugdleden? 15 

kinderen smulden van een lekker drie gangen menu gemaakt door Rob Stallenberg.  
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Wedstrijdcommissie 
 
Voorjaarscompoetitie 2018 
 

In het voorjaar 2018 hebben in totaal 21 teams aan de competitie deelgenomen.  
 

 2 teams op donderdagavond 8/9 competitie 

 5 teams op vrijdagavond 

 3 teams op zaterdag 

 3 teams op dinsdag 

 1 team op woensdag, zomeravond competitie 

een dames team is kampioen geworden in  de 1e klasse, het team van Lisa v.d. Berg 
een dames team is kampioen geworden in  de 3e klasse, het team van Miriam Sassen  

 1 team voor  het 50+ circuit  

 2 jeugdteams op zondag 

GMCK 2018 
Het GMCK 2018 van maandag 4 juni 2018 t/m zondag 10 juni 2018 is georganiseerd door TV de 
Pletschmeppers uit Geulle. Er waren 45 inschrijvingen in 11 onderdelen. 
 
najaarscompetitie 2018 
 
Aan de najaarscompetitie 2018 hebben 14 teams deelgenomen 
 

• 2 teams op donderdagavond 8/9 competitie 

• 6 teams op vrijdagavond 

• 1 heren team op zaterdag 

• 5 jeugd teams op zondag 

 2  groen team op zondag 

 

 Worldtour op zondag 

 

 een dames team is kampioen geworden in  de 3e klasse, het team van Miriam Sassen  

 

 een dames team is kampioen geworden in  de 3e klasse, het team van Geert Sondeijker 



  

 

[Geef de tekst op] [Geef de tekst op] [Geef de tekst op][Geef de tekst op] [Geef de tekst op] [Geef de tekst op][Geef de tekst op] [Geef de tekst op] [Geef de tekst op][Geef de tekst op] [Geef de tekst op] [Geef de tekst op] 

 
KNLTB Competitie 2019 
 
Voorjaarscompetitie 2019 
 
Voor de voorjaarscompetitie 2019 hebben zich 24 teams ingeschreven. 

 

• 6 teams op vrijdagavond, 1 mixteam, 4 herenteams, 1 damesteam 

• 3 teams op zaterdag, 1 mixteam en 2 herenteams 

• 3 dames teams op dinsdag 

• 2 teams 8/9 competitie op donderdagavond 

• 1 team voor het 50+ reizend circuit. 

Landelijke competitie op zondag om 10.00h.  
• 4 jeugdteams 

Zondagmiddag groene competitie om 9.00h 
• 3 groen teams tot 12j op zondagmiddag 

Zondagmiddag oranje worldtour om 9.00h 
• 2 teams 

Zondagmiddag rood worldtour om 9.00h 
• 1 team 

Groot Meerssen Clubkampioenschappen 2019 
 

• Het GMCK 2019 zal worden georganiseerd door TV de Gewannen 

• Van maandag  3 juni 2019 t/m zondag 9 juni 2019  

• De finales worden in Ulestraten  gespeeld. 

• Nadere mededelingen volgen!  

Openingstoernooi op zondag 31 maart 2019 
 
TC Bunde start het nieuwe tennisseizoen met het openingstoernooi voor alle categorieën en 
speelsterktes van af 14 jaar.  

Knltb-clubapp 

KNLTB Club en de KNLTB ClubApp zijn de vervangers van “mijn KNLTB” en is een 

onmisbare app voor alle tennisverenigingen. Het maakt het voor de leden gemakkelijker om op de 

hoogte te blijven van alles wat er speelt binnen de club. Ze kunnen namelijk alles regelen vanuit 

één plek. Altijd en overal. Op deze manier draagt de KNLTB ClubApp bij aan het versterken van 

de binding met de leden en het vergroten van de betrokkenheid bij de club. Ontdek wat de 

ClubApp voor jou kan betekenen en hoe het werkt.  
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Vanaf de start van de Voorjaarscompetitie kunnen leden via hun persoonlijk profiel alle 

competitie- uitslagen en standen inzien én spelers en teams toevoegen aan hun favorieten. Ook 

kunnen ze hier heel eenvoudig alle toernooiresultaten en geplande wedstrijden terugvinden. 

Voor clubs is de KNLTB ClubApp een ideaal communicatiemiddel, want het biedt de 

mogelijkheid om naast het clubnieuws en evenementen via pushberichten te communiceren met 

leden. Door een nieuwsbericht niet alleen in de KNLTB ClubApp te plaatsen, maar ook als 

pushbericht naar alle leden te sturen, zorg je ervoor dat ze het belangrijkste clubnieuws of 

evenement niet missen. 

Met de KNLTB ClubApp hebben leden eenvoudig toegang tot de ledenlijst. Een perfect middel 

om de binding tussen leden en de club te versterken want zo kunnen leden veel beter een naam bij 

een gezicht vinden. Elk lid kan natuurlijk zelf instellen of ze hun e-mail of telefoonnummer 

zichtbaar tonen op hun profiel. 

De KNLTB ClubApp geeft leden de mogelijkheid om op basis van voorkeuren een tennismaatje te 

vinden. Door een maatje aan te klikken, kan men via de knop ‘Verzoek sturen’ een bericht sturen 

naar het maatje van hun keuze. Het maatje zal dan het bericht ontvangen met een telefoonnummer 

en e-mailadres. Het is aan de persoon die het bericht ontvangt om daarop te reageren. 

De KNLTB ClubApp biedt nog veel meer mogelijkheden: 

 Jouw vrijwilligersdiensten eenvoudig inplannen en inzien  

 Tennismaatjes vinden 

 Clubagenda inzien  

 Toegang tot persoonlijk profiel 

Om de KNLTB ClubApp te kunnen gebruiken moeten wij je naam en mailadres doorgeven aan de 

KNLTB.  

 

Padelcommissie 

Leden 

 Sumero van Agen 

 Martin Jacobs 

 Lanneke Wiertz 

 Dave van Slijpe 
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 Ad Balemans 

 Rob Plaisier 

 Ushi Domans 

 Tren Philipsen 

Wat is padel?  
Padel is een combinatie van tennis en squash en wordt gespeeld op een baan van 20 bij 10 
meter.  
Deze baan is omgeven door glazen wanden die onderdeel zijn van het spel.  
De opslag bij padel gebeurt onderhands. 
 
 
Wat is het verschil tussen padel en tennis? 
 
‘’Padel is makkelijker dan tennis. Bij tennis moet je een goede motoriek hebben, bij padel is dat 
minder van belang. De sport is minder complex. Zo leg je minder afstanden af en moet je 
onderhands opslaan. Het racket van padel bevat geen snaren waardoor je de bal beter kunt 
controleren. Verder ben je minder afhankelijk van de weersomstandigheden. Door de glazen 
wanden maakt het niet uit hoe hard het waait.’’ De vier padel spelers spelen op een veld van 200 
m2; dat is 50 m2 per persoon. Bij het tennis dubbelspel heeft elke speler de beschikking over 125 
m2 
 Padel kan een aanwinst zijn voor een tennisvereniging ten behoeve van het behoud van 
bestaande leden en het aantrekken van nieuwe leden, door: 

 het verbreden van het aanbod (en toch gerelateerd aan tennis), zowel recreatief als 

prestatief 

  een extra bijdrage aan de technische en tactische ontwikkeling van tennisspelers  

 het vergroten van de capaciteit van de vereniging 

 het vergroten van de aantrekkingskracht van de vereniging richting beoefenaars van 

andere sporten, zoals 

  voetballers,  

 squashers,  

 hockeyers  

 handballers. 

 
Na een rondgang bij andere  verenigingen komen we tot de volgende algemene 
conclusies:  

 Padel is de snelst groeiende sport in nederland 

 KNLTB leden zijn zeer positief met uitbreiding van padelbanen  

 er is een stijging van 15 tot 30 leden/jaar waarneembaar van nieuwe leden door de aanleg 

van padelbanen 

 Mix teams zijn veel meer in balans dan met mix teams in tennis 

  Geuldal heeft na een jaar al 5 padel teams en 40 nieuwe leden 



______________________________________________________________________________________________ 

                           

                             TENNISCLUB BUNDE 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
SECRETARIAAT: Postbus 34, 6240 AA BUNDE - Bankrelatie: rek.nr. NL92RABO0109.706.854 - Website: WWW.TCBUNDE.NL 

Onze sponsoren: 

Autoservice Meerssen ! Bunder Brau ! Autobedrijf Ploemen !  Cordewener Groen !  

Deco Letter Reclame & Belettering ! Ericars BCS ! Esso De Beaufort ! HeartMath Benelux!  

! Card-ID-Solutions ! Jorison Parket ! Köhler-De Boer Accountants!  

RABO-Bank Maastricht ! Rovi Sport ! TEN-sport ! 

! Wiekken administratie en advies ! Wiertz Huisartsenpraktijk !  

 andere doelgroepen dan tennissers zijn enthousiast en maken graag gebruik van de 

padelbanen  

 padelsport is een aantrekkelijke sport voor jeugd, recreanten, beginners, gehandicapten, 

scholen en bedrijven 

WAAR KUN JE IN NEDERLAND SPELEN ? 

 
• Clubs: 120 
• Banen: 300 
• Toekomst (dit jaar nog): 60 clubs en 120 padelbanen erbij 
• Meer dan 100.000 padelspelers 
Wat zijn de kosten en baten? 

 Aanleg van 2 padelbanen kost ongeveer 120.000 euro 

 Subsidie mogelijkheden BOSA-regeling (tot 35% subsidie) 

 Afschrijving ongeveer 4500 euro/jaar 

 Opbrengst door aanwas nieuwe leden,  

 Extra kantine inkomsten,  

 clinics voor bedrijven en  

 sponsor inkomsten.  

 
Voorlichtingsavond over Padel op 14 maart om 19:30h 
 

 
 
Sponsorcommissie 
 

Aantal sponsoren 
Momenteel 18 sponsoren waarvan er 3 te kennen hebben gegeven met ingang van 2019 niet 
meer te sponsoren. Dat zijn schildersbedrijf Chrit Moers, Esso de Beaufort en Tandheelkundig 
Centrum Bunde. In 2018 is Ten Meerssen aan onze lijst van sponsoren toegevoegd. 
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Op dit moment met 3 bedrijven in gesprek over sponsoring. Een “oude” sponsor, firma Enterforce 
die is overgenomen door firma Ber Huynen uit Margraten. Firma Vissers Energy Group, welke de 
exploitatie van het tankstation van Esso de Beaufort per 1 januari jl. hebben overgenomen. En 
met Matchpoint Geleen. Matchpoint is sterk vertegenwoordigd bij tennisclubs in het Limburgse. 
Daarnaast is Matchpoint haar focus op padel gelegd. Iets wat mooi aansluit op datgene waar wij 
als TC Bunde naar toe willen en ons kan ondersteunen. 
Sponsorbijeenkomst 
Op 28 oktober jl hebben we als Sponsorcommissie samen met het Bestuur onze sponsoren 
mogen verwelkomen op chateau Neercanne. Na de lunch zijn we door 2 oude medewerkers van 
de NATO rondgeleid door de grotten in de Cannerberg. De middag hebben we afgesloten met 
een wijnproeverij in de wijnkelder van Chateau Neercanne. 
Aanwas nieuwe sponsoren 
Net als voorgaande jaren zou ik weer een beroep op jullie willen doen voor wat betreft de aanwas 
van nieuwe sponsoren. Wellicht dat het voor bedrijven interessant wordt als we onze sponsoren 
een pakket aanbieden om met hun zakenpartners gebruik te mogen maken van de faciliteiten 
van TC Bunde. 
 
Onze sponsoren:  
Autoservice Meerssen ! Bunder Brau ! Autobedrijf Ploemen ! Cordewener Groen ! Deco Letter 
Reclame & Belettering ! Enterforce ! Ericars BCS ! Esso De Beaufort ! HeartMath Benelux! Card-
ID-Solutions ! Jorison Parket ! Köhler-De Boer Accountants! Rovi Sport ! Tandheelkundig 
Centrum Bunde ! Toerkoop Swillens ! Wiekken administratie en advies ! Wiertz Huisartsenpraktijk 
! WP Horlogebanden ! TEN The Lifestyle Company ! 
 

 


