
 

 

De eerste tuindag is gehouden op 13 april en de 
opkomst was fantastisch. Er waren wel 18 
tennisleden aan het werk.  Om 13.00 uur was de 
klus geklaard. 

Vrijwilligers, bedankt voor jullie medewerking. 

Ook zijn we naast het clubhuis een prachtig glazen 
windscherm rijker geworden. Na een uitgebreide 
bouwvergadering met de baancommissie of de 
ruiten horizontaal of verticaal moesten worden 
geplaatst, is er de goede keuze gemaakt. Bedankt 

baancommissieleden voor jullie inzet 
voor onze club. 

We zullen aan dit scherm jaren plezier 
beleven, dit bleek al tijdens het open 
toernooi. 

Henk van Holland heeft nog nooit zo 
lekker kunnen bakken, zei hij. 

Het clubblad krijgt u wat later dan u 
gewend was. Het bestuur heeft besloten 
om het blad niet 4x per jaar te laten 
verschijnen, maar 3x per jaar. Dit om de 
kosten van het clubblad te verlagen 

omdat de advertentieopbrengsten lager zijn. 

De website en email nemen steeds meer deze rol 
van de informatieoverdracht over. 

Maar als u bedrijven kunt bewegen om een 
advertentie te laten plaatsen op onze website of in 
ons clubblad dan zijn we daar erg blij mee. 

Graag wensen wij jullie allen een goede en mooie 
tenniszomer. 

 

Namens het bestuur 

Wim Rohaan. 
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Beste Hartenvrienden en Hartenvriendinnen, 

 

Wat was het de afgelopen week weer een 
geweldige happening op het Rabo Open 
Hartentoernooi. Dit toernooi werd dit jaar voor de 
10e keer gehouden. Door het stralende weer was 
het een feest om te spelen, maar ook om te kijken 
naar prachtige tenniswedstrijden. 

De sfeer was optimaal en de bak- en 
braadploeg deed goede zaken met hun 
topproducten zoals pannenkoek, 
broodje hamburger, saté, of een broodje 
kroket. 

Er werd een mooi financieel resultaat 
gehaald door de goede verkoop. 

Er is door veel vrijwilligers zoals de 
toernooileiding, achter de bar, achter de 
gril, veel werk geleverd om dit open 
toernooi te laten slagen. 

Veel dank daarvoor. 

Op zondagmiddag tijdens de prijsuitreiking werd 
aan de Hartstichting € 300,- overhandigd. Een heel 
mooi resultaat. 

Hetzelfde bedrag als vorig jaar, maar er waren wel 
minder deelnemers, dus minder opbrengsten. We 
denken dat het komt door de vakantieweek en de 
koningsdag.                                                         
We hopen volgend jaar weer ons oude niveau te 
halen. 

Om de tuin van ons tennispark goed te verzorgen 
worden er 2 tuindagen per jaar georganiseerd. 

Van de voorzitter 
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Europalaan 4-6 

T 0317-314784 

F 0317-312271 

 

UW KEUKENSPECIAALZAAK.  

ZO PERSOONLIJK ALS UW KEUKEN. 
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Beste Hartenleden, 

Jeetje, wat vliegt de tijd toch zeg. Het lijkt zo kort 
geleden dat ik een stukje voor de Hartslag zat te 
schrijven en nu is het alweer zover. 

Er is in de tussenliggende tijd toch wel weer erg 
veel gebeurd. 

Allereerst het trieste overlijden van Berry Peelen, 
de echtgenoot van Tonny en kort daarop overleed 
ook Wim Bosma, echtgenoot van Mies.                                                                                                                               
Gelukkig mochten beide dames ook van de kant 
van Harten welgemeende ondersteuning ontvan-
gen. 

We hebben de nieuwjaarsreceptie ruim achter ons 
liggen, de algemene ledenvergadering is goed 
bezocht, het stamppottoernooi was weer reuze 
gezellig, het krokustoernooi is ondanks de bittere 
kou al uitgespeeld en op het moment dat ik dit 
schrijf staat het Hartentoernooi in de startblokken.                                                                                                                                                     
Hopelijk wordt het weer net zo succesvol als voor-
gaande jaren. En laat u alstublieft eens merken 
aan de mensen van de TC en de AC dat u waar-
deert wat ze allemaal voor ons doen. Het is echt 
enorm veel werk om alles te organiseren en in 
goede banen te leiden. Kritiek leveren is zo ge-
makkelijk maar positieve reacties blijven nogal 
eens uit voor deze mensen. Dus.….., gewoon 
even zeggen dat u blij met ze bent. Afgesproken? 

Ja, en dan het voorjaar hé? Het voorjaar dat deze 
naam eigenlijk niet mag dragen. Winter zou wat 
temperatuur betreft beter bij deze periode passen. 
We mopperen er met z’n allen flink op los. De win-
ter duurt dan ook veel te lang. In Friesland wordt 
er op 1 april (nee, dit is geen 1 april grap) nog op 
natuurijs geschaatst. Veel gekker kan toch eigen-
lijk niet. Maar ja, we moeten het er mee doen. Ik 
hoop dat de zomer dit keer evenredig lang en 
warm wordt.  

Wat een toestand met die bankencrisis in Cyprus 
hé? Ben ik even blij dat ik geen vermogen heb.  

Stel je toch voor dat ik mijn zwarte geld in Cyprus 
zou hebben geparkeerd. De kans was dan aanne-
melijk dat ik een groot gedeelte zou moeten inle-
veren. Dat lijkt me allesbehalve plezierig. Nee, je 
kunt maar beter niets hebben. Dan kan het ten-
minste ook niet ‘onteigend’ worden. Hoewel het in 
Nederland momenteel ook niet echt soepel ver-
loopt met het betalingsverkeer. Een cyberaanval. 
Ja hoor, daar zaten we met z’n allen nu net op te 
wachten. Ik denk dat we maar weer een oude sok 
onder het matras moeten leggen willen we ons 
kapitaal tenminste nog een klein beetje veilig stel-
len. Back to basic. Dan zullen we ook maar 
meteen weer een matras van stro aanschaffen. 
Lekker nostalgisch. 

Oh ja, dan gaan we ook weer met houten tennis-
rackets spelen en alleen correcte witte kleding 
dragen natuurlijk. Wat betreft die witte kleding lijkt 
me geen probleem, maar houten rackets?  

 

 

 

 

 

 

 

Rinus zou dan waarschijnlijk weer flink aan het 
werk moeten om ons nog iets te laten presteren 
wat op tennis lijkt. Spierballen krijgen we er mis-
schien wel van. (En blessures waarschijnlijk) 

Wat natuurlijk ook niet onvermeld mag blijven is 
natuurlijk het feit dat we vanaf 30 april een Koning 
én een Koningin hebben. Tjongejonge dat doet 
maar. Het is niet te hopen dat met dit feit de be-
lasting ook verdubbeld moet worden. We zullen 
zien! 

Zo, ik heb m’n zegje gedaan en hoop op een war-
me tenniszomer. 

                                                           Ria Hendriks 

Van alles wat 
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N I E U W J A A R S R E C E P T I E  /  H E T  Z A L  M E  W O R S T  W E Z E N …  

 

 

 

 

 

 

Zondag 6 januari jl. was er weer de nieuwjaars-
receptie.                                                         
Goed bezocht door veel trouwe leden werd het 
een gezellig samenzijn. 

Al handenschuddend en hier en daar een stevi-
ge zoen werden de allerbeste wensen uitgewis-
seld . 

Voorzitter Wim Rohaan richtte het woord tot de 
aanwezigen met een terugblik op 2012 en een 
vooruitblik op 2013 en wenste iedereen een 
goed Hartenjaar met veel tennisplezier in goede 
gezondheid.  

Er werd weer heel wat bijgepraat en de nieuw-
tjes gingen weer van mond tot mond. De leuke 
en natuurlijk ook de minder leuke berichten wer-
den uitvoerig besproken. 

Altijd weer gezellig om de mensen die je niet zo 
vaak ziet weer even te ontmoeten. 

De AC (met trouwe helpers daarbuiten) had 
goed voor de inwendige mens gezorgd. De gla-
zen werden regelmatig bijgevuld met o.a. heerlij-
ke glühwein. Ook aan hapjes geen gebrek. 
Koud en warm, overal was voor gezorgd. Dank 
jullie wel, mensen van de kantine en de AC, me-
de dank zij jullie werd het een geslaagde mid-
dag! 

Ria Hendriks 

 

 

Het was een winterse dag met nog meer sneeuw-
garantie voorspeld, hoewel dat niet helemaal  werd 
waargemaakt. 

Daarom was het maar goed dat Rinus  banen in de 
tennishal van Keltenwoud had gereserveerd voor 
het jaarlijkse stamppottoernooi. 

Dit jaar konden we toe met drie banen in plaats 
van de vier van vorig jaar, omdat er minder deelne-
mers waren, 28 om precies te zijn. 

Het lijkt wel of het ieder jaar moeilijker wordt om 
mensen op de been te krijgen voor één of ander 
toernooitje, of ligt dat aan mij?                                   

Maar het was mooi verdeeld 14 heren en 14 da-
mes waardoor we alle partijen in een mix konden 
spelen. 

De duur van de partijen was 25 minuten zodat 
iedereen driemaal aan de beurt kwam. 

Voor de leut werden de punten bijgehouden, maar 
een echte winnaar valt natuurlijk niet aan te wijzen 
in steeds andere samenstellingen. 

Maar goed, per persoon kon men toch een aantal 
punten op zijn of haar conto bijschrijven. Na het 
drie uur durende tennis spektakel ging eenieder op 
weg naar ons eigen clubhuis om onder gezellig 
gekeuvel en een drankje de in aantocht zijnde 
stamppotten af te wachten. Toen de dampende 
schalen met boerenkool en hutspot werden bin-
nengebracht ging er dan ook een zucht van ver-
lichting door de kantine, want spelen maakt honge-
rig. 

Dat bleek ook wel want er was nagenoeg niets 
meer over toen iedereen met een volle buik achter-
over kon leunen. 

Maar wat bleek toen we nog eens goed in de scha-
len keken er was nog één stuk rookworst over.  

Het zal me worst wezen… 

Nieuwjaarsreceptie 

`Voor de leut werden de punten bijgehouden, maar een 
echte winnaar valt natuurlijk niet aan te wijzen’ 
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H E T  Z A L  M E  W O R S T  W E Z E N … ( V E R V O L G )  

Blijft de vraag wat doen we ermee, liefhebbers ge-
noeg. 

Besloten werd, onder de nodige hilariteit, de worst 
te verloten, met een getal onder de dertig. 

Na veel door elkaar geroep was Joop Vos de geluk-
kige winnaar, iedereen opgelucht, de worst kreeg 
een eigenaar, zegt Joop doodleuk: ik hoef hem niet.       

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk ging Dick van Ree met de worst aan de 
haal en hij liet het zich goed smaken. 

Kan natuurlijk ook niet anders wanneer iedereen 
likkebaardend op de worst aasde en hij uiteindelijk 
degene was die hem op mocht peuzelen, wat een 
trofee!! 

 

Om de dag toch nog een competitief tintje te 
geven werden de drie doosjes met ballen verloot 
onder de deelnemers die een gelijkspel hadden 
behaald. 

En zo eindigde de buitengewoon gezellige 
stamppotdag met nog wat napraten, een kopje 
koffie, biertje of wijntje. 

Tineke bedankt voor het verzorgen van de cate-
ring en de mooie bloemen, het was prima voor 
elkaar en voor je werk voor de AC in het alge-
meen de afgelopen twee jaar. 

Evert bedankt voor het in orde maken van de 
kantine, sneeuwruimen, het opschepritueel en 
niet onbelangrijk, de worstverloting en Rinus 
voor de reservering van de banen en het sa-
menstellen van de poule. 

Kortom zonder vrijwilli-
gers zijn dit soort leuke 
evenementen niet mo-
gelijk, met andere woor-
den schroom niet om je 
aan te melden voor een 
functie binnen de AC. 

Ineke van den Abeele  
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I N  M E M O R I A M  

 

 

BERRY PEELEN 

 

Op 19 januari 2013 is Berry Peelen,  

 echtgenoot van Tonny op 66 jarige leeftijd geheel onverwacht overleden. 

‘Plotseling, Onbegrijpelijk en Machteloos’ 

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 25 januari  

in crematorium Moscowa te Arnhem. 

We wensen Tonny en verdere familie  

veel sterkte om dit verlies te verwerken. 

 

                                                                                                                             
Verder zou ik iedereen willen bedanken  

voor de lieve kaarten, bloemen, bezoekjes, telefoontjes  

en niet te vergeten mijn tennismaatjes die me ontzettend gesteund hebben 

 

Tonny 



 

 



 

 

 

Lieve / beste mensen van Harten, 

 

Heel hartelijk dank voor jullie meeleven na het overlijden van Wim. 

Het “warme jas gevoel” bestaat dus echt en het is heel bijzonder. 

Het liefst zou ik jullie allemaal persoonlijk willen bedanken, maar dat lukt natuurlijk niet,  

dus doe ik het op deze manier. 

Nogmaals, dank jullie wel. 

      Mies 

 

Het is ons maar geleend, 

de vele mooie dingen 

Ons onbetwistbaar eigendom 

zijn de herinneringen 
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I N  M E M O R I A M  

 

 

                                                                                                                             

WIM BOSMA 

 

Op 2 maart 2013 is Wim Bosma overleden. 

Wim was de man van Mies en is jarenlang lid geweest van onze tennisclub. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam achteruit. 

Wim is 78 jaar geworden. 

De afscheidsbijeenkomst was op 8 maart in crematorium Slingerbos te Ede. 

Wij wensen Mies, de kinderen en achterkleinkinderen veel sterkte  

met het gemis van hun echtgenoot, vader en opa. 



 

 

Wim Bosma in herinnering 
 

 

Door Wim zijn wij in 1999 lid geworden van LTC Harten. Hij belde ons op om te vragen of we mee wilden 
doen aan een kennis-tennis toernooi. Matti speelde toen met Wim voor de allereerste keer op het oude 
Harten. Wij hebben Wim bij Harten leren kennen als een toegewijd persoon.  

Met name ook uit de tijd van de doorstart, heb ik (Gert) fijne en speciale herinneringen aan Wim. Heb toen 
samen met Wim heel wat mooie ontwerpen voor een nieuw clubhuis van zijn en mijn hand beoordeeld. 
Wim was een bouwkundige (zachte materialen) en ik werktuigbouwkundige (harde materialen). Ook al wa-
ren we op dat gebied als het ware tegenpolen, we konden in het werk prima met elkaar overweg en weder-
zijds respect opbrengen.  

Achteraf vind ik het wel eens jammer dat we niet één van die prachtige ontwerpen konden uitvoeren. Maar 
van een seniorenclub was dat qua omvang en zwaarte te veel gevraagd. Gelukkig kwam het prefab club-
huis zoals dat er nu staat, op ons pad. De blokhut moest, balk voor balk, bij de leverancier in Warm worden 
afgebroken en 'balk voor balk' op Harten worden opgebouwd. Dat heeft menige zweetdruppel gekost. Bo-
vendien moest het, voor zover mogelijk, worden aangepast aan onze wensen. Hierin was Wim weer een 
meester in het verzinnen van praktische oplossingen. Heb toen, met vele anderen, samen met Wim mogen 
werken aan de praktische uitvoering. Ook die samenwerking ging wonderbaarlijk goed, ondanks dat Wim 
werkte op de ervaring van het 'timmermansoog' en ik, bij wijze van spreken, meer in de orde van microns. 
Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn. 

Wim is vele jaren lid van de TC geweest. In die hoedanigheid heeft hij op geheel eigen wijze talloze tosses 
geregeld. Soms maakte Wim een 'gestuurde toss', dus tosses op het afhangplankje indelen, rekening hou-
dend met de sterkte en/of een dames- en herendubbel. Het is moeilijk om het iedereen altijd naar de zin te 
maken en dat kreeg Wim dan ook wel eens te horen. Wim was sowieso niet gemakkelijk van zijn stuk te 
krijgen, dus kon hij gelukkig, al dan niet terechte kritiek, gewoon van zich af laten glijden. Althans, zo kwam 
het op de meesten over.  

Wim was een sportieve, karakteristieke speler. Heeft ook vele jaren gevolleybald en tot hij niet meer kon, 
getennist.  Het was echt bewonderenswaardig dat hij dat, ondanks zijn lichamelijke handicap, zo lang op 
immer positieve wijze heeft volgehouden. Hij speelde zo graag. Hij zorgde er meestentijds wel voor dat hij 
met mij speelde, in plaats van tegen mij, immers vanwege de 'kromme ballen'.  

Kreeg hij een niet te belopen korte bal aangespeeld, was zijn reactie steevast: 'wat een ouwe wijvenbal'.  

Gaf de tegenstander een duidelijke uitbal, daadwerkelijk uit, riep hij nogal eens: 'geef je dié uit ?' 

Wim was een echte rasoptimist met een zeer sportieve instelling.  

 

 

Gert van de Lustgraaf 
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N O T U L E N  A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G  

Tekst is letterlijk weergegeven zoals aangeleverd door het secretariaat.                                                                         

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Harten, die gehouden werd op maandag, 28 januari 2013. 
Lokatie: clubhuis ’t Hart.                                                                                                                                              
Aanwezige bestuursleden; Wim Rohaan, Greet Wijnholds, Marleen de Vries en Bertus Jansen.                              
Afwezig met kennisgeving; Jacques van Wees (griep)                                                                                               
Aanwezige leden; 32                                                                                                                                                   
Afwezig met kennisgeving; Henk van Holland, Jolanthe en Hendrik Harssema, Lenie Kersseboom, Jaap de Vries, 
Aad Griffioen en Tonny Peelen.  

1. OPENING                                                                                                                                                                  
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom, Henk Keus wordt speciaal begroet als erelid van de 
vereniging. Vorig jaar was Henk nog voorzitter, waar hij toen het voorzitterschap aan Wim heeft overgedragen.      
De voorzitter vermeld tijdens zijn 1ste algemene ledenvergadering dat 2012 een goed jaar is geweest met mooie en 
bijzondere momenten, één hiervan is dat LTC Harten een 1ste winterlid (Louis Peters) heeft kunnen bijschrijven.  
Helaas zijn er geen competitieteams kampioen geworden.                                                                                         
We hebben een eigen adres gekregen, Ginkelseweg 11. Dit pandnummer zal aan het hek worden bevestigt.          
De voorzitter is blij met onze vereniging en heeft 10 mooie momenten die hij met de leden wil delen.                       
De 10 momenten zijn;  

1 Elkaar steunen bij moeilijke momenten. (crematie Berry Peelen)  
2 Violen in de bloembakken en op het terras. (Marion)  
3 Banen en tuin altijd netjes verzorgd. (Henk v H.)  
4 Clubhuis netjes en alles voorhanden.  
5 Dat tijdens een tenniswedstrijd de bal uit, toch net binnen is.  
6 De begroting weer goedgekeurd wordt. (Marleen)  
7 Het Hartentoernooi altijd goed georganiseerd is en heel gezellig. (Bertus)  
8 Er weer 13 nieuwe leden zijn, maar ook 25 leden hebben opgezegd.  
9 De schoonmaakcommissie al 10 jaar bestaat. (Hennie-Janny en Tonny)  
10 Ik ben blij als Harten nog heel lang bestaat.  

Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging.  

2. NOTULEN                                                                                                                                                                 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2012 worden goedgekeurd met dank aan Fenna On-
derstal.                                                                                                                                                                                      
Janny v/d Langemheen vraagt wederom of de gemeente Renkum gevraagd is de struiken rondom de voetbalvelden 
hoger te laten. Dit is niet gebeurt. Wim zegt toe dit z.s.m. met de gemeente op te nemen. (snoeibeleid)  

3. JAARVERSLAG 2012 secretaris (zie Hartslag januari 2013); goedgekeurd.  

4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 penningmeester (zie Hartslag januari 2013.                                                   
De penningmeester licht een aantal posten toe en beantwoord een aantal vragen die betrekking hebben op de ex-
ploitatierekening over 2012 en de begroting 2013.  
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N O T U L E N  A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G  ( V E R V O L G )  

- Jammer is het foutje in balans 2010, dat is het gevolg van even een knopje aanraken en dan vervalt het bedrag wat 
er staat. Wanneer je terugkijkt in de Harten van vorig jaar, zal je zien dat het daar wel goed staat. Lees je het 3x na 
en kijk je heel goed denk je, maar gaat het toch nog mis. Boekjaar 2012 is wel helemaal OK.  

Ik begin met het goede nieuws                                                                                                                                                   
- Het goede nieuws is dat de totale begroting 2012 goed overeenkomt met de werkelijkheid van 2012, dit gezien het 
exploitatieresultaat. Het is nog steeds positief, weliswaar weinig, maar toch, in deze economische tijden ben ik als 
penningmeester niet ontevreden over het afgelopen jaar.                                                                                                        
- Verder is het goede nieuws dat we ook dit jaar weer geld hebben weten toe te voegen aan de bestemmingsreser-
ve. Dit is nodig om in de toekomst banen, verlichting, clubhuis groot onderhoud te kunnen plegen of te vervangen. 
En als we dat zonder schulden bij de bank doen, dan zullen we moeten sparen en dat lukt nog steeds.                                      
- Ik wil daarbij nog opmerken dat we daar allemaal keihard voor werken.  

Het minder goede nieuws                                                                                                                                                                     
- Het wordt steeds moeilijker om een sluitende begroting te maken. Toch is het weer gelukt, maar niet zonder contri-
butieverhoging. Graag wil ik uitleggen waarom deze nodig is.                                                                                                          
- Daarvoor loop ik graag het Financieel overzicht van 2012 met jullie door:  

 

EERST DE INKOMSTEN DAARNA DE UITGAVEN. 

INKOMSTEN:                                                                                                                                                                                
1. De contributie inkomsten zijn t.o.v. van 2011, 1130,-- minder. Dit hadden we al wel een beetje voorzien door iets 
minder te begroten, maar is ons toch meer tegengevallen dan verwacht.                                                                                 
2. Sponsors en Adverteerders. Sponsor is de Rabobank al sinds jaar en dag van het Open Harten Toernooi. Jaarlijks 
ontvangen we daar 300 euro sponsoring. Tegelijkertijd kregen we ook altijd 300 euro van de Rabobank voor adver-
tentiebijdrage in ons clubblad. De advertentiebijdrage voor 2013 is door de Rabobank stopgezet, het Open Harten 
Toernooi gaat daarvoor voortaan met 400 euro ontvangen van de Rabobank. Dit betekent per saldo een verminde-
ring van inkomsten van 200 euro voor de club.                                                                                                                                       
3. Tel daarbij de sterk verminderde inkomsten voor advertentiebijdragen. Een aantal adverteerders heeft niet betaald 
ondanks een herinnering. Anderen hebben met ingang van 2013 opgezegd en weer anderen zijn failliet gegaan. 
Door extra inspanningen is bij de opzeggers dit jaar nog veel van het advertentiegeld binnen gehaald. Ook heeft er 
nog ontvangst van advertentiegelden opgelegd in 2011, in 2012 plaatsgevonden waardoor het bedrag hoger is ge-
worden dan begroot. Voor 2013 is gezien de omstandigheden een veel lager bedrag opgenomen.                                   
4. Lesgeld. Dat was in 2011, 1800,- euro, maar dat kwam door inkomsten van tennislessen uit 2010, die in 2011 bin-
nenkwamen. Daarom was er in 2012 bij begroten al rekening gehouden dat de inkomsten dit jaar lager zouden zijn. 
Het lesgeld is conform de begroting.                                                                                                                                          
5. De kantineopbrengsten zijn dit jaar fors minder, deels is dat waarschijnlijk toe te schrijven aan de economische 
omstandigheden, maar ook het niet doorgaan van bokkendag en minder deelnemers aan activiteiten, zorgen voor 
minder omzet, waardoor de kantinecommissie minder geld kon afdragen aan de club.                                                        
6. Gemeentelijke subsdie. De afgelopen jaren was dat een zekere inkomstenbron. Echter de gemeente heeft een 
nieuwe sportnota aangenomen, die consequenties heeft voor de waarderingssubsidie aan clubs. Op dit moment is 
nog niet duidelijk wat dat voor ons gaat betekenen. Wij hebben al wel subsidie voor 2013 aangevraagd, maar weten 
niet of dat hetzelfde bedrag zal opleveren als andere jaren.                                                                                                          
7. Rente inkomsten. Deze waren in 2012 duidelijk veel lager dan in 2011 en dan ze in 2013 zullen zijn. De verklaring 
hiervoor ligt in het feit dat midden 2011 de ING alle spaarvormen heeft gewijzigd. Dat betekende dat de spaarreke-
ning   die wij daar hadden medio 2011 is opgeheven, waarbij toen rente is uitgekeerd. De rente baten waren  
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daardoor hoger dan toen in 2011 verwacht. De rente inkomsten 2012 betreffen renteberekening over het vooraf-
gaande jaar, dat is 2011. Door de tussentijdse opheffing en uitkering van rente in 2011, zijn de rente inkomsten in 
2012 zo wat de helft van wat je zou verwachten. Daar was overigens al rekening mee gehouden in de begroting van 
2012.  

UITGAVEN  

1. Energiekosten zijn lager uitgevallen dan voorzien dat is een mooie meevaller. Dit komt vooral doordat er in 2011 
een foute afrekening is geweest, waardoor het moeilijk te bepalen was waar de energiekosten in 2012 op uit zouden 
komen.                                                                                                                                                                            
2. De onderhoudscommissie heeft dit jaar veel meer kosten gehad dan we vooraf begroot hadden. Dit komt voor een 
groot deel door de nieuwe meterkast die absoluut noodzakelijk was. Bij deze vervanging bleek later ook nog een 
aardpen geslagen te moeten worden voor de veiligheid. Al met al kwam dit bedrag al gauw boven de 1000 euro uit. 
Begroot was 3500, maar dat bleek niet haalbaar. De kosten lagen ruim 700 euro dan begroot.                                   
3. Voor komend jaar hebben we de kosten van het baanonderhoud losgekoppeld van de kosten voor het onderhoud 
van het gebouw en het terrein. Dit is noodzakelijk omdat we dit jaar voor het eerst te maken krijgen met te betalen 
onderhoud voor de banen. Afgelopen jaar hebben we al kunnen proeven aan deze kosten. De firma Oranjewoud had 
ons al een factuur voor het onderhoud van 2 banen gestuurd (1100), maar dat bleek nog onder de garantie te vallen. 
De facturen zijn dan ook gecrediteerd, maar maakte het bestuur wel duidelijk dat dit behoorlijke kosten zijn waar we 
op moeten anticiperen. Voor banen is nu 1400 euro begroot (21% btw) voor Oranjewoud en 12 x 100 euro eigen on-
derhoud.                                                                                                                                                                          
4. Voor onderhoud van terrein en gebouw is komend jaar 1500 euro beschikbaar.                                                      
5. De OZB levert ons dit jaar een meevaller op van ruim 550 euro. Dit komt door 2 bezwaarschriften uit 2010 en 
2011 die in 2012 zijn toegekend en waarvoor geld retour is ontvangen. Voor het komende jaar kunnen we een reke-
ning conform het begrote bedrag verwachten.                                                                                                               
6. Het clubblad heeft een stuk minder gekost dan begroot, dit komt door de keuze van een andere drukker. Toch 
moeten we goed letten op de kosten voor het clubblad, deze mogen nooit hoger worden dan de advertentieopbreng-
sten, want dan leggen we er geld op toe. Zolang de kosten van het clubblad lager zijn dan de advertentieopbreng-
sten, kunnen we dit handhaven.                                                                                                                                            
7. Verzekeringen blijven hetzelfde, maar worden hoger begroot vanwege hoger assurrantiebelasting, die gaat naar 
21%  
8. Bankkosten zijn het afgelopen jaar naar een minimum teruggebracht, door minder afschriften te laten komen.  

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTEN       
1240 minder inkomsten dan begroot 
1093 meer inkomsten dan begroot   
147 per saldo minder inkomsten dan begroot 

       
UITGAVEN     

1492 minder kosten dan begroot   
939 meer kosten dan begroot   
553 minder kosten dan begroot   

       
406 positief exploitatieresultaat   
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Samenvattend kan gesteld worden dat we trots mogen zijn op het exploitatieresultaat. Met een contributie van 120 
euro per jaar zijn we nog steeds de goedkoopste tennisvereniging in de omgeving en we zijn als club schuldenvrij. 
Toch zijn we genoodzaakt de contributie te verhogen. Dit komt door het feit dat we minder leden hebben gekregen, 
en daardoor lopen de contributie inkomsten terug. We te maken krijgen van extra kosten voor baanonderhoud 
(1300 euro per jaar). Daarbij vallen de kantineopbrengsten tegen en zullen deze ook komend jaar door 
economisch zware tijden naar alle waarschijnlijkheid niet meer geld opleveren. Dit samen met teruglopende 
advertentie inkomsten maakt een verhoging van de contributie onvermijdelijk. We hebben geprobeerd om dit tot 
een minimum te beperken en moeten aan het eind van het jaar evalueren of het voldoende is geweest of dat we 
toch nog verder moeten verhogen.  

We staan voor een financieel uitdagend jaar, waarin ik iedereen wil oproepen om wanneer men mogelijkheden ziet 
mensen te enthousiasmeren voor een lidmaatschap, advertentiebijdrage of welke bijdrage dan ook om iets voor 
LTC Harten te betekenen, zodat we de club financieel gezond kunnen houden! Ik wens iedereen een sportief en 
gezond tennisjaar toe.  

Het financieel jaarverslag wordt vervolgens goedgekeurd.  

Henk Keus geeft aan blij te zijn dat Marleen penningmeester van onze club is.                                                   
Henk heeft een opmerking over het clubblad en de teruglopende advertentiekosten.                                              
Als het financieel zover komt dat er geen clubblad meer uitkomt, krijgen de leden dan een bevestiging dat het club-
blad wordt beëindigt.                                                                                                                                                   
De leden worden bij beëindiging van het clubblad, persoonlijk hiervan op de hoogte gesteld.  

Fenna vraagt of adverteerders extra moeten betalen omdat de advertenties ook op de site worden vermeld.        
Het antwoord is nee, er wordt één prijs betaald voor zowel clubblad als website.                                                              
Evert vraagt wanneer het clubblad digitaal gaat, dit is voorlopig nog niet aan de orde.                                               
Ook vraagt hij naar de € 1.500,00 voor onderhoud terrein-gebouw. Er moet wel het een en ander vervangen wor-
den, koffiezetapparaat (€ 900,00), eventueel toch een afwasautomaat (horeca), en het gebouw naast het clubhuis 
is nodig aan een opknapbeurt toe.                                                                                                                                        
Dit zal in het bestuur worden besproken.  

Mart Janssen geeft aan dat in de januari-uitgave van het clubblad de advertentie van wasserij Peelen bijna niet te 
lezen is. Ria geeft aan dat door te weinig tijd het clubblad niet goed gedrukt is. Ria gaat met de drukker hierover 
praten, het volle bedrag kan hier zeker niet voor worden betaald. Marleen heeft net de factuur van de drukker ont-
vangen, Ria gaat met Marleen overleggen wat ze hiermee gaan doen.  

5. VERSLAG KASCOMMISSIE                                                                                                                                  
Fenna Onderstal en Janny v/d Langeheem hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.                         
De Kascommissie stelt voor de penningmeester décharge te verlenen voor de door haar verrichte werkzaamheden 
gedurende het boekjaar 2012.                                                                                                                                        
In 2013 bestaat de kascommissie uit Fenna Onderstal en Ineke v.d Tuin met als reserve René Evers.  

6. VERKIEZING BESTUUR                                                                                                                                           
Op de agenda van de algemene ledenvergadering is per abuis geen melding gemaakt dat algemeen lid Bertus 
Jansen herkiesbaar is. De voorzitter vraagt aan de leden om Bertus weer te benoemen tot algemeen lid.                      
Met algemene instemming is Bertus weer benoemd als algemeen lid voor een periode van 2 jaar.                       
Greet Wijnholds is met algemene instemming benoemd tot secretaris voor een periode van 3 jaar.  

 



 

 

Pagina 14 
H A R T S L A G   
M E I  2 0 1 3  

N O T U L E N  A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G  ( V E R V O L G )  

7. VERKIEZING TECHNISCHE COMMISSIE                                                                                                              
De leden van de Technische Commissie, bestaande uit Bertus Jansen (vz), Tonny Peelen, Jan Kluwen, Rinus v/d 
Born en Ineke van den Abeele, stellen zich herkiesbaar. Met algemene instemming van de aanwezigen gaat de 
commissie in deze samenstelling verder, voor een nieuwe periode van één jaar.  

8. CONTRIBUTIE 2012                                                                                                                                                 
De contributie voor 2013 wordt verhoogd met € 5,00 per jaar. De ledenvergadering gaat akkoord met deze verho-
ging.                                                                                                                                                                            
Rinus van den Born is als enig lid niet akkoord met deze verhoging.      

 9. GOUDEN BOEK                                                                                                                                                     
Het ‘Gouden Boek’ en de ‘Beker van Verdienste’ zijn dit jaar uitgereikt aan Rinus van den Born als blijk van waarde-
ring voor zijn grote inzet van het geven van tennislessen en zijn enthousiasme bij het trainen en het aanzetten tot het 
spelen van wedstrijden en toernooien.   

10.LEDENBESTAND                                                                                                                                                                                                                                                             
Het ledenaantal stond eind 2012 op 131. Waar het ledenaantal in 2013 op uitkomt is volgens Dita onvoorspelbaar. 
Er zijn veel mutaties, mensen die opzeggen maar ook weer nieuwe aanmeldingen.                                                     
In 2012 is de ledenadministratie ook weer verzorgd door Dita Oosterhuis.                                                                
Janny van de Langeheem vraagt wanneer precies het lidmaatschap wordt beëindigd, dit i.v.m. mededelingen van de 
club betreffende activiteiten die via de mail binnenkomen.                                                                                           
Het antwoord is per 1 februari. Tonny Hagen vraagt hoe het zit met de kosten van de KNLTB-pasjes, hoeveel moet 
er door LTC Harten worden afgedragen aan de KNLTB.                                                                                                                                            
Het antwoord is ongeveer € 20,00.                                                                                                                                              
LTC Harten heeft een overeenkomst met de KNLTB, omdat wij een 45+ vereniging zijn is het niet noodzakelijk om 
alle leden aan te melden bij de KNLTB.                                                                                                                                          
Alleen de mensen die aangeven competitie/toernooien te willen spelen krijgen een KNLTB-pasje.  

11. VERSLAG COMMISSIES                                                                                                                                                   
TC: Bertus Jansen doet verslag van de activiteiten in 2012 en de plannen voor 2013.                                                                        
In 2012 zijn de meeste activiteiten goed bezocht. Door te weinig interesse zijn de introductiedag voor nieuwe leden 
en de Bokkendag niet doorgegaan.                                                                                                                                              
Omdat er de laatste jaren te weinig interesse was voor de Bokkendag is deze ook niet meer opgenomen in de activi-
teiten van 2013.                                                                                                                                                                                   
De Krokuscompetitie wordt verplaatst naar de dinsdagavond i.p.v. zondagmiddag.                                                                               
Het tossen loopt volgens de aanwezige leden niet zoals het zou moeten, onderlinge irritaties zijn merkbaar. Groeps-
vorming en te snel instromen zijn de klachten.                                                                                                                          
De kantinedienst regelt nu het indelen van het tossen. Misschien raadzaam om een regelement op te gaan stellen 
voor het tossen. Bertus zal zich hier verder in verdiepen.                                                                                                            
Kim heeft een stukje geschreven over het tossen en dit is in het clubblad geplaatst.                                                                  
Wil Dijk vond n.a.v. het geschreven stukje niet dat de leden nu wegbleven van het tossen.                                                     
De TC zal in dezelfde samenstelling verder gaan.                                                                                                                        
KNLTB competitie: Een aantal teams hebben ook dit jaar weer meegedaan met diverse KNLTB comp. en regio-
competitie. Dit jaar helaas geen kampioenen.                                                                                                                                     
Er wordt te vrijblijvend opgegeven, het gebeurt dan te vaak dat er niet genoeg mensen zijn die dan mee kunnen spe-
len. De TC gaat hier in de toekomst strakker naar kijken.  



 

 

Open Harten Toernooi: In 2013 is het 10de Open Harten Toernooi 45+ gepland in de week van 28 april t/m 5 mei. 
De Rabobank heeft toegezegd € 400,00 te zullen sponsoren ten bate van het Open Harten Toernooi.                                 
Laddercompetitie: De laddercompetitie loopt nog niet. We proberen het nog een jaar.                                                               
AC: Het functioneren van de AC wordt moeilijk. Mattie is meteen gestopt na het Hartentoernooi. Kim stopt eind 2012 
en ook Tineke Tiggelaar heeft aangegeven te stoppen met de AC. Per 1 januari 2013 bestaat de AC alleen uit Evert 
Overeem. Indien er geen nieuwe leden bijkomen, gaat de AC leden vragen bij te springen per activiteit. Mocht dit 
ook niet lukken zullen er misschien activiteiten geen doorgang vinden.                                                                      
Kim en Tineke worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en krijgen van Wim als dank een mooie handdoek 
van LTC Harten overhandigd.                                                                                                                                                           
Tennislessen: De trainingen verlopen naar wens, Rinus heeft nog wat ruimte om les te geven.                                  
In maart start Rinus weer met de tennislessen.  

KANTINECOMMISSIE                                                                                                                                                                    
Janny doet verslag van de kantinecommissie, ze is heel tevreden met de kantinemedewerkers en hoe ze het afgelo-
pen jaar hebben gedraaid.                                                                                                                                                                   
9 Januari 2013 heeft de kantinecommissie een vergadering gehad waar de nieuwe roosters weer zijn uitgedeeld.                              
Er zijn nu 10 kantinemedewerkers. Jeannette Weber heeft zich aangemeld en wordt door Hetty Overeem ingewerkt.     
Janny geeft aan dat er voor de donderdag nog kantinemedewerkers zich kunnen opgeven.                                                         
De penningmeester (Marleen) heeft het financiële plaatje nagekeken en goed bevonden.  

De inkomsten via de consumpties vallen erg tegen, te weinig omzet bij de toss. Er komen te weinig leden in de kanti-
ne voor een consumptie.                                                                                                                                                                   
Door een oproep van Joop Vos lijkt het erop dat de woensdagmiddag-toss weer goed bezocht wordt, de kantine is 
dan ook geopend. Dit wordt onderling geregeld.  

COMMISSIE ONDERHOUD                                                                                                                                                        
Henk Onderstal geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2012 en van de plannen in 2013.                                              
Wat is er gerealiseerd in 2012:                                                                                                                                               
Alle meterkasten zijn vervangen en/of aangepast volgens de huidige regels.                                                                                      
Er is een nieuwe aardpen geslagen, de oorspronkelijke aarde was niet correct aangesloten.                                                        
Er is een hoge kraan gemonteerd in het herentoilet.                                                                                                                          
Op advies van Oranjewoud is een grove driehoek hark aangeschaft. Deze hark moet maandelijks worden gebruikt 
om alg- en mosvorming te voorkomen.                                                                                                                                            
De achterkant van het bijgebouw/keuken is geschilderd.                                                                                                            
Baanonderhoud: Bram van Ommeren heeft ook dit jaar weer de banen onderhouden, met ondersteuning van Henk 
van Holland.                                                                                                                                                                            
Groenonderhoud: Henk van Holland heeft het hele jaar door weer de tuin onderhouden. Dit kan niet zo blijven. 
Plannen voor 2013:                                                                                                                                                       
De luiken aan de achterkant (uitkijk parkeerplaats golfbaan) van het clubhuis moeten worden vervangen door een 
rolluik. Er lopen gesprekken met de firma Baal voor een gebruikt rolluik, deze wacht op een sloopvergunning om het 
betreffende rolluik te kunnen verwijderen.                                                                                                                                 
Windscherm/glazenwand plaatsen. Fundering storten en een aluminiumframe maken, kosten ongeveer € 550,00.  
Het bijgebouw/keuken opknappen, afvoer en keukenblok. Bijgebouw/keuken opnieuw indelen en aanpassen!!!  

Tonny Hagen vraagt of je de zijkant van het clubhuis niet kunt uitbreiden, zodat je daar een uitgifte luik zou krijgen. 
Volgens Henk Onderstal zou dit vele malen duurder uitvallen dan het bijgebouw/keuken te moderniseren.  
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REDACTIECOMMISSIE                                                                                                                                                               
Ria heeft geen bijzonderheden te melden wat betreft de redactie. 

Mart Janssen heeft kritiek op het clubblad van januari 2013. De advertentie van wasserij Peelen is bijna onleesbaar 
en her en der in het clubblad is de tekst ook niet duidelijk. 

Het bestuur vraagt Ria om met de drukker deze problemen te bespreken. 
Volgens Ria heeft zij al contact met de drukker gehad.  
I.v.m. personele problemen was de drukker wat achterop geraakt met zijn opdrachten en was er geen tijd meer om correc-
ties aan te brengen.                                                                                                                                                                        
Marion van Holland en Jeannette Weber willen het clubblad ook gaan rondbrengen. Evert zal met beide contact op-
nemen.                                                                                                                                                                                    
Fenna wil elke keer als het clubblad rond moeten worden gebracht een geüpdatete- lijst van ledenmutaties ontvan-
gen, zodat het rondbrengen van de clubbladen een stuk makkelijker gaat. 

SCHOONMAAKCOMMISSIE 

Hennie Bäcker doet verslag van de kantinecommissie.                                                                                                                   
Dit jaar bestond de schoonmaakcommissie uit 23 vrijwilligers.                                                                                                  
Wekelijks werd het clubhuis schoongemaakt. In onderling overleg is er gewerkt volgens een halfjaarlijks werksche-
ma. In januari en juni hebben we met elkaar dit werkschema samengesteld. De grote schoonmaak werd gehouden 
op 25 april.                                                                                                                                                                                           
In januari 2003 zijn we gestart met de schoonmaakcommissie dat betekent dat we al 10 jaar bestaan. Vanwege dit 
feit wil ik even stilstaan bij de dames die al die jaren hebben meegewerkt: Gerrie Overmars, Joke Smith, Wietske 
Keus, Mieke de Bakker, Tonnie Peelen, Corrie van Ee, Janny Smedes en Hennie Bäcker. Heel bijzonder!                                
7 Januari 2013 komen we weer bij elkaar om het werkschema in te delen, wie ons wil komen versterken is altijd wel-
kom!                                                                                                                                                                                             
Alle deelnemers willen we bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar!                                                                              
Namens deze commissie, Hennie en Janny Smedes 

13. RONDVRAAG                                                                                                                                                                             
- Marion van Holland heeft een voorstel om samen met de leden een aantal data vast te leggen om Henk van Hol-
land mee te helpen met het tuinonderhoud etc.                                                                                                                           
Henk krijgt het dan een stuk makkelijker, en hoeft het alleen maar bij te houden.                                                                                
De leden geven aan dit een goed voorstel te vinden en gezamenlijk worden er 3 data genoteerd. Zaterdag 13 april, 
zaterdag 6 juli en woensdag 30 oktober.                                                                                                                                       
Henk Onderstal noteert de namen van de leden die mee willen helpen.                                                                                                 
Er wordt gevraagd om zelf tuingereedschap mee te nemen.                                                                                                               
-Lisa Böll is blij dat ze lid is geworden bij LTC Harten, het is een ontzettend leuke club. Wil op dit moment nog geen 
commissielid worden maar zou het wel leuk vinden om iets voor de club te willen doen in samenwerking met het 
Filmhuis in Oosterbeek.                                                                                                                                                                     
Bertus gaat dit met Lisa bespreken.                                                                                                                                                         
-Evert Overeem wil weten hoe het zit met de 2 banken buiten het hek. Het bestuur verteld dat deze van de gemeen-
te zijn.                                                                                                                                                                                                   
-Janny v/d Langeheem vraagt of het toch mogelijk is dat er een afwasmachine komt, vooral met het Hartentoernooi 
zou dit een uitkomst zijn. Dit is een taak voor de kantinecommissie om hierover te beslissen.  



 

 

-Janny v/d Langemheem vind het fijn dat bij bijzondere omstandigheden zoals kort geleden het overlijden van Berry 
Peelen er via Ineke een mail aan de leden wordt verzonden van overlijden.                                                                                
-Janny v/d Langeheem heeft een idee wat betreft het uitdelen van de clubbladen aan de leden. Zou het mogelijk 
zijn om een lijst per wijk aan te leveren voor de leden die de clubbladen rondbrengen. Dit zal door Evert worden be-
keken.                                                                                                                                                                                                  
-Henk Keus vraagt of het mogelijk is om relevante mail in het hokje buiten op te hangen.                                                               
-Evert Overeem verteld in het kort dat hij het rondbrengen van de clubbladen per wijk goed heeft ingedeeld. Toen hij 
het over heeft genomen was het minder overzichtelijk.                                                                                                                        
-Marion van Holland vraagt of het mogelijk is om een soort afscheiding te plaatsen tussen baan 1 en baan 2 om de 
ballen van de andere baan tegen te houden.                                                                                                                                    
Het is volgens de regels van de KNLTB niet toegestaan hindernissen tussen de banen te plaatsen i.v.m. blessures. 
Het is te gevaarlijk.                                                                                                                                                                                       
-Marion van Holland vraagt het bestuur of de AC nog wel bestaat nu ook Tineke Tiggelaar de AC heeft verlaten. 
Bertus verteld dat de AC nog wel bestaat en dat Evert Overeem de eindverantwoording heeft. Bertus gaat alsnog 
een mail verzenden aan alle leden met het dringende verzoek om de AC te komen versterken.                                                   
Ineke v/d Abeele denkt dat dit niet zinvol is omdat er al verschillende pogingen via de mail zijn ondernomen om de 
leden te vragen.                                                                                                                                                                                 
Bertus gaat toch eerst deze mail verzenden, daarna kan er altijd per activiteit een beroep op de leden worden ge-
daan om mee te helpen, zo niet dan gaat de betreffende activiteit niet door.                                                                                
René geeft aan dat hij wel mee wil helpen.                                                                                                                                         
-Fenna Onderstal vraagt of de woensdagmiddag toss weer officieel is. Joop Vos (initiatiefnemer) verteld dat er ge-
middeld zo’n 16 leden komen en voor de kantine is er altijd iemand aanwezig.                                                                                    
-Wally Huijbregts heeft via de mail laten weten dat hij wat punten heeft voor de rondvraag waaronder dat het be-
stuur te weinig mededelingen doet via de site betreffende de bestuursvergaderingen.                                                                  
Deze zullen in de eerstkomende bestuursvergadering worden besproken.  

14. SLUITING                                                                                                                                                                                
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22:00 uur.  
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             Activiteitenrooster 2013    (wijzigingen voorbehouden) 

 

-  Nieuwjaarsreceptie   zondag 6 jan. van 15.00 uur tot 17.00 uur 

- Stamppottoernooi   zaterdag 26 jan. van 13.00 uur tot 17.00 uur in Bennekom
      daarna eten in clubhuis 

- Krokuscompetitie   26 febr. t/m 26 maart (di.avond ) vanaf 19.00 uur 

- Introductie nieuwe leden   zaterdag 23 maart vanaf 11.00 uur 

- Open Harten Toernooi 45+  zondag 28 april t/m zondag 5 mei 

- Voorjaarscomp.KNLTB   di.morgen 9 april t/m 4 juni (incl. inhaaldagen) 2 teams  

- Zomeravondcomp. KNLTB  wo.avond 15 mei t/m 26 juni (info KNLTB volgt nog) 

- Ladiesday    zaterdag 29 juni vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur 

- Regiocompetitie    juni, juli, aug. (di. ochtend) max. 3 teams 

- Kennistennistoernooi   zaterdag 24 aug. vanaf 10.00 uur 

- Najaarscompetitie KNLTB  14 sept. t/m 26 okt. (info KNLTB volgt nog) 

- Herfstcompetitie intern   17 sept. t/m 22 okt. (di avond) vanaf 19.00 uur 

- Koek-en Soeptoernooi   zaterdag 23 nov. van 15.00 uur tot 21.00 uur  

- Kerstinstuif    zaterdag 14 dec. van 10.30 uur tot 15.00 uur 

- Laddercompetitie HE en DE  maart t/m/ november  

              

 

 

             Tosstijden 

 

- Dinsdagmiddag    toss gemengd  13.30  -  15.30  

- Woensdagmiddag   toss gemengd  13.30  -  15.30  

- Donderdagmiddag   toss gemengd  13.30  -  15.30 

- Donderdagavond   toss gemengd  19.00  -  21.00 

- Zondagmorgen    toss gemengd  10.00  -  13.00  

 

 Tijdens competitiedagen kan er na afloop van de wedstrijden pas gespeeld worden. 
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Iedere vrijdag, zaterdag en zondag 
vanaf 17.00 uur 

Chinees-Indisch  
“Lopend Buffet” 

20 gerechten en soep naar  
keuze. Onbeperkt eten!! 

 

Utrechtseweg 76 a – 6866 CM  Heelsum 
Telefoon / Fax 0317-317100 
www.kotaradja-heelsum.nl 

 

Wij danken onze adverteerders van HARTE(N) 

 

 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan 
 

T E L .  0 3 1 7 - 4 1 8 3 8 9  



 

 

Bovenstaand bericht ontvingen wij van onze  
penningmeester, Marleen de Vries 

Bron: NRC 

Neemt u ook eens een kijkje op onze site! 

Hier vindt u het laatste nieuws, de toestand van de banen, foto’s, een blog, 
kortom, alles wat van belang is voor het reilen en zeilen van onze club. 

www.ltcharten.nl 
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K R O K U S C O M P E T I T I E  

 
Net als zo vele anderen had ik mij ook ingeschre-
ven voor de interne krokuscompetite, die werd ge-
houden van 26 februari tot en met 26 maart. Heel 
fijn was dat er in het programma ook wat speling 
zat en dat je niet op elke dinsdagavond hoefde te 
spelen. 

Nadat ik mij via de mail had opgeven was het 
wachten of de krokussen ook gingen bloeien, een 
voorwaarde voor goede speelomstandigheden. 
Wel, dat viel wel een beetje tegen en dan bedoel ik 
de temperatuur. Want voor de rest kon er gelukkig 
op elke avond worden gespeeld, al was soms jae-
ger ondergoed wel nodig om het een beetje warm 
te houden. 

En heel spannend is het natuurlijk wanneer je het 
speelschema binnenkrijgt. Want met wie en vooral 
ook tegen wie je moet uitkomen. Wat een gepuzzel 
moet dat zijn geweest om iedereen aan bod te la-
ten komen en om ploegen met zoveel mogelijk 
gelijke sterkte samen te stellen. Petje af!! 

Ik persoonlijk vond het schema helemaal geslaagd 
en vond het ook erg leuk om met mensen te ten-
nissen waarmee ik nog nooit op de baan had ge-
staan. Wat wel opviel is dat de meeste mannen en 
een enkele vrouw meer belangstelling hadden voor 
het kijken naar voetbal op een piepklein Tv’tje, 
waarop je de bal nauwelijks kon zien, dan voor de 
leuke partijen die buiten werden gespeeld. Voor de 
mensen die buiten zo hun best deden was het na-
tuurlijk wel sneu dat zij zich niet op Wimbledon 
waanden. 

Maar gelukkig kon dat de pret in het spel niet be-
derven en wanneer je dan vermoeid en hongerig 
de warme kantine (of heet het bedrijfsrestau-
rant?) weer binnenkwam stonden de bitterballen, 
ho, ik bedoel de halve croquetten, al klaar. 

Helaas was het voor mij na twee competitie avon-
den afgelopen met de pret. Op de dag voor mijn 
volgende competitie avond, kreeg ik een onge-
wenste innige relatie met de WC en spuugbak en 
lag ik binnen een uur plat. Zelden heb ik het zo 
koud gehad. Gelukkig kon Bertus die avond voor 
mij invallen, waarvoor ik hem nog heel erg wil 
bedanken! 

Uit de tweede hand heb ik vernomen dat de com-
petitie verder heel goed is verlopen en dat op de 
laatste competitie avond het feestelijk is afgeslo-
ten. 

Graag wil ik, en ik denk dat ik dat wel voor allen 
die aan deze competitie hebben deelgenomen 
spreek, de mensen die dit hebben georganiseerd 
heel erg bedanken! Dit is zeker voor herhaling 
vatbaar! 

 

Harm Wezel 

Wat een leuke krokuscompetitie 

Sneu dat de spelers buiten zich niet op Wimbledon      
waanden 
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Vanaf 9 april zijn de wedstrijden weer begonnen. 
Harten 1 heeft haar eerste wedstrijden gewonnen 
met 3-1. Het was een spannende dag met niet altijd 
goed tennisspel. Het was ook een heel gezellige 
dag, Greet was namelijk deze dag jarig en werd 
door haar team verrast met een mooi boeket rozen.  

Gelukkig hebben we de eerste wedstrijden met 
winst kunnen afsluiten en hopen dat we de volgen-
de wedstrijden iets minder nerveus zijn.  

We waren er weer aan toe (Jeannette, Hetty, Greet, 
Dita en Marion) want wat is er leuker om met een 
heel gezellig team competitietennis  te spelen. Wij 
zijn ingedeeld met 7 andere teams in de 3de klasse. 
Er zijn 3 uitwedstrijden en 4 thuiswedstrijden.  

 

Ons team heeft een andere samenstelling dan vorig 
seizoen, Janny v/d Langeheem en Wil v Manen 
mogen beide op doktersadvies voorlopig niet meer 
tennissen. Jammer dat het zo gelopen is, we heb-
ben samen met jullie altijd heel veel tennisplezier 
gehad.  

Wij zijn blij dat Dita Oosterhuis ons team is komen 
versterken.  Eind mei wordt de voorjaarscompetitie 
weer afgesloten en in juni gaan de meeste dames 
weer verder met de regiocompetitie.  

Het 1ste  dinsdagteam van Harten wenst het 2de 
dinsdagteam van Harten heel veel succes! 

Greet 

V.l.n.r. Marion van Holland, Hetty Overeem, Dita Oosterhuis, Jeanette Weber, Greet Wijnholds 

Voorjaarscompetitie 2013 
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Verzoek van de TC 

Beste Hartenleden, 

Mocht u tot op heden nog niet uw e-mailadres hebben doorgegeven, dan verzoek ik u vriendelijk dit 
alsnog te doen aan ondergetekende. 

De praktijk heeft inmiddels al uitgewezen dat het reuze praktisch is om u op korte termijn op de hoogte te 
kunnen brengen over wijzigingen, uitnodigingen, afzeggingen of andere belangrijke informatie, kortom 
berichten die niet kunnen wachten op publicatie in De Hartslag. 

Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en de berichten worden onder BCC verzon-
den, zodat uw e-mailadres bij anderen onbekend blijft. 

Tevens wil ik u verzoeken, wanneer u van e-mailadres verandert, dit aan mij door te geven zodat ik 
het aan kan passen.  

Ineke van den Abeele TC     e-mail: Ineke@van-den-abeele.nl 

Graag wil ik Wally Huijgts eens in het zonnetje zetten. Zoals u wellicht weet verzorgt Wally onze website. 
We vinden het allemaal heel vanzelfsprekend om eens op de site te kijken en  alles omtrent onze         
tennisclub te lezen. Om echter een website te ontwerpen, nauwgezet bij te houden en er ook nog         

eens aantrekkelijk uit te laten zien komt er heel wat bij kijken. 

Wally doet dit alles bijna geruisloos en achter de schermen. Zijn naam wordt niet zo heel vaak genoemd, 
maar als Wally dit werk niet zou doen zouden we een belangrijk deel van onze communicatie               

moeten  missen. 

Dus Wally, bij deze (en ik spreek waarschijnlijk namens heel veel Hartenleden):  

Ontzettend bedankt voor je inzet en de mooie site. 

www.ltcharten.nl 

                                                                                                                                                  Ria Hendriks 
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G R O T E  S C H O O N M A A K  /  V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L  

                                                                                               
Ja, we hadden weer de kriebels!! 

Voor het Open Hartentoernooi willen we ons club-
huis “puik” eruit laten zien.  

Op woensdag 24 april zijn we met 6 dames aan de 
slag gegaan om het hele clubhuis van binnen en 
buiten onder handen te nemen. 

Nou, dat liep gesmeerd! 

Het weer was ons gunstig gezind en we konden de 
stoelen e.d. buiten zetten om een sopbeurt te ge-
ven. 

Met de ragebol haalden we de nok en werkten we 
heel wat spinnenrag weg! 

Een passende uitspraak van één van de dames 
was:”als de engeltjes werken dan lacht de hemel je 
toe”…….! Wat een stralende zon  met je kan 
doen!!! 

Een schoon  clubhuis met een verzorgde tuin erom 
heen gaf ons een heel trots gevoel!! 

Bedankt, Corrie, Gerrie, Janny, Nancy, en Hetty 
voor jullie inzet ! 

Met een gezamenlijk lunchje hebben we deze och-
tend afgesloten. 

Het schoonmaakrooster is t/m juni al bekend. 

Op maandag 1 juli komen we weer bij elkaar om het 
2e half jaar te bespreken. 

De koffie zal vanaf 09.30 uur klaar staan!  

(Wil je ons team komen versterken kom dan ook op 
die maandag!) 

Namens de schoonmaak-
groep,  

Hennie Bäcker 

 

 

                                                                             
Bestuursvergadering 16 april 2013. 

Belangrijkste punten van deze vergadering zijn: 

In overleg met de kantinecommissie heeft het be-
stuur besloten om de consumptieprijzen te verho-
gen.  

Koffie, espresso en choco                     € 1.10 

Cappuccino                                                           - 1.35 

Thee                                                                          - 0.85 

Bier                                                                           - 1.70  

Frisdrank                                                                  - 1.00 

Wijn, sherry en port                                                  - 1.75 

AA                                                                            - 2.00 

Wam water                                                               - 0.50      

De oude consumptiekaarten blijven geldig. Er zijn 
inmiddels nieuwe consumptiekaarten gedrukt. De 
korting op de consumptiekaarten blijft gehandhaafd. 

LTC Harten heeft voor de Koningsspelen haar ba-
nen beschikbaar gesteld.  

Van 24 t/m 28 juni doet onze vereniging mee met 
Renkum in Beweging.  

Leden met een KNLTB-pasje krijgen bij Intersport 
een korting van 10%. 

Er zijn weer een aantal nieuwe adverteerders bijge-
komen.  

Greet Wijnholds 

 

Grote schoonmaak! Van de bestuurstafel 

Een schoon clubhuis met een verzorgde tuin erom heen 
gaf ons een heel trots gevoel!!! 
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Het Dorpsplatform Renkum/Heelsum  wil de Renku-
mers in Beweging brengen, op het Europaplein op 
26,27 en 28 juni. 

De slotdag, 29 juni ,zal op Bakkershaag worden 
gehouden! 

Alle sportverenigingen zijn benaderd om hieraan 
mee te doen. 

Deze activiteit is bedoeld voor alle leeftijden. 

Zo zullen zelfs competities gehouden worden door 
o.a. RVW, Redichem en DKOD. 

Voor woensdag 26 juni is er ruimte gemaakt voor 
de Seniorensport! 

Van 19.00 – 21.00 uur houdt HARTEN een soort 
clinic! 

Er zal een veldje uitgezet worden om belangstellen-
den te laten tennissen. 

Onze tennisleraar, Rinus.v.d.Born, zal erbij aanwe-
zig zijn. 

Hierbij vraag ik  Hartenleden om ook een  balletje te 
komen slaan! 

Niets werkt aanstekelijker als actieve leeftijdsgeno-
ten die nog tennissen!!  

Vanuit het bestuur zal een aantrekkelijk aanbod 
gedaan worden aan  serieus geïnteresseerden! 

In de kantine hangt een affiche van dit Sportevene-
ment waarop alle deelnemende verenigingen staan. 

Kom onze activiteit steunen……tot woensdag 26 
juni!!! 

 

Namens Harten, Hennie Bäcker 

 

Dit jaar werd voor de 10e keer  het Hartentoernooi  
georganiseerd. 

We mogen wel zeggen dat het een koninklijk toer-
nooi was, want in deze week kregen we een koning 
en een koningin. 
Uit vele plaatsen -Arnhem-Doorwerth-Elst-Heteren- 
Lienden-Lunteren-Maurik-Renkum-Rhenen-Tiel-
Veenendaal-Wageningen-Wolfheze-Zoelen komen 
de deelnemers naar ons Hartenpark om tegen ons 
te tennissen. Sommigen komen  al vele jaren en  

dan mag je ook wel spreken van een reünie. We 
hadden drie wandelaars uit Lunteren en men kwam 
gefietst uit Veenendaal  om de tennissers aan te 
moedigen. 
Het weer was de hele week fantastisch en steeds 
kregen we  complimenten over de mooie, fijn be-
speelbare banen op zo’n prachtige locatie. 
Op het terras was het overdag in het weekend goed 
toeven met veel  publiek. 
Er waren spannende partijen met mooi tennis en er 
was veel vooruitgang bij onze eigen Hartenleden, 
wat bleek uit een aantal  zenuwslopende 3-setters, 
waardoor het programma nogal uitliep en we nog 
laat op de baan stonden. 
Natuurlijk ontbraken de bar en de bak- en braad-
dienst niet om de inwendige mens te versterken. 
Complimenten voor Marion van Holland  als maître 
de cuisine; met name de pannenkoeken waren een 
groot succes. Niet alleen de saté werd in de olie 
gezet, maar ook menig kaal  50-plus hoofd werd 
ingesmeerd met factor 50! 
Op de laatste slotdag  zie je al die genoemde plaat-
sen weer samenkomen bij de finale. 
Vóór de prijsuitreiking overhandigde onze voorzitter  
€ 300 aan Karin, die namens de Hartstichting 
haar dank uitsprak voor dit mooie bedrag. 
Als echtgenote van een niet-tennisser kreeg ik de 
volgende  opmerkingen te horen:  
Zo, heb je je werkkleding weer aan?  Alweer een 3-
setter,  je moet in 2 sets winnen! 
Neem je  pyjamaatje mee en weet je nog waar ons 
huis staat? 
Maar af en toe een mars als zoethoudertje deed 
wonderen. 
Nu maar weer uitkijken naar 
dit mooie toernooi  volgend 
jaar. 
 
 
 
 
 
 
Jeannette Weber 
 
                                  

Renkum in beweging 

Rabo Harten Open toernooi 2013 
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Finales zondag 5 mei 2013 

 

10.00  HD7 Jan Appelman         _ Piet Bos   7-6  6-7  4-6 
                          Rene Evers                    Henk Schreuder 

10.00 DD8 Dini ten Bhomer      _ Rianne Overeem  6-2  4-6  4-6 
                          Hetty Overeem              Jeanette Weber 

11.30 GD6 Rinus v.d. Born       _ Richard van Zeist  5-7  6-3  4-6 
  Marian v.d. Kleut  Margot v.d. Hagen 

11.30 DD7 Marion v. Holland   _ Gerrie v.d. Berg               6-1  6-4 
  Nancy Jansen  Elly de Kock 

13.00 DD6 Febi Muller       _     Nel Stavinga   6-0  7-5 
  Ineke Wilmer  Sophie van Zijl 

13.00 GD8 Piet Bos       _     Tineke Tigchelaar  7-5  6-3 
  Wil van Ginkel              Jos van Megen 

14.30 HD6 Rinus v.d. Born      _ Richard van Zeist  5-7  7-5  6-4 
  Bart v. Roest  Cor Veer 

14.30 GD7 Krijn de Kock           _ Henk Schreuder  3-6  4-6 
  Thea Stolk  Gerda van Ee 

15.30 HD8 Henk Geurts       _    Henk Onderstal               6-4   7-6 
  Henk v. Holland           Joop Vos 

 

Alle winnaars: Van Harte Gefeliciteerd  

                                                            

Uitslagen Rabo Harten Open Toernooi 2013 
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HARTENTOERNOOI 2013 

Foto’s: Hung Luong / Janny v.d. Langemheen                                        Meer foto’s kunt u zien op www.ltcharten.nl 
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K O N I N G S S P E L E N  /  K N L T B  N A J A A R S C O M P E T I T I E  

Op 30 april 2013 kregen wij een nieuwe koning.  Dit 
was een geweldig moment om ons met elkaar te 
verbinden en samen een mooie dag te vieren. Voor 
deze troonwisseling was er een Nationaal Comité in 
het leven geroepen dat  inspireert om samen met 
elkaar stil te staan bij dit heugelijke feit. Dit resul-
teerde o.a. in de Koningsspelen voor alle basis-
schoolkinderen op vrijdag 26 april 2013. 

De KoningsSpelen   
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De gemeen-
te Renkum en Sportbuurtwerk Solidez hebben de 
krachten gebundeld voor de Renkumse jeugd om 
samen met de basisscholen een onvergetelijke dag 
te organiseren voor de groepen 3 t/m 8. Een dag 
waar sport en spel centraal staat, voor, door en met 
elkaar, uiteraard met een extra feestelijk tintje. 

Deelname basisscholen 
De basisscholen hebben positief gereageerd op het 
initiatief van de gemeente en Sportbuurtwerk.    
 
Hulp van de sportvereniging  
Deze Koningsspelen zijn gehouden op het Wilhel-
minapark. Ook wij hebben een uitnodiging ontvan-
gen om hulp, m.n. om onze banen beschikbaar te 
stellen. De “tennislessen” werden verzorgd door 
enkele leden van Bakkershaag en een tennisleraar. 
Wij hebben hier positief op geantwoord met de kans 
om leden te werven. 
Enkele leden van ons club waren deze dag aanwe-
zig om alles te begeleiden en hopelijk wat omzet te 
halen. 
Ook realiseerden wij ons dat er dat er controle 
moest zijn op het baangebruik met zoveel kinderen. 
Hiervoor kregen wij hulp van enkele leden van Bak-
kershaag. 

De dag zelf 
Het begon met zon en er was veel activiteit. Kinde-
ren waren enthousiast en werden met groepen ver-
deeld op het sportterrein. Ook bij ons kwamen er 
om het kwartier een zestigtal kinderen om de 
kneepjes van het tennis te leren.  

 ‘Samen sportief verbinden in Renkum’2013 Om onze banen niet te laten beschadigen hebben 
wij ieder kind gecontroleerd op goed en schoon 
schoeisel. Een vermoeiende, maar nuttige bezig-
heid.  
Hoewel wij dachten veel publiek, ouders, te trekken 
en snoep e.d. te verkopen is hier niets van terecht 
gekomen.  

Een uur eerder dan gepland is het feest beëindigd 
door het slechte weer. Iedereen was moe, tot op 
het bot verkleumd en door en door nat. 

Deze dag heeft ons financieel en ledenwervend 
niets opgeleverd. Toch is het goed om met deze 
activiteiten mee te doen en ons als tennisvereniging 
LTC Harten te laten zien in de 
Gemeente Renkum. 

Met dank aan de inzet van on-
ze mensen. 

Bertus Jansen                  

                                                                                        

 

                                                                                
Er kan weer worden ingeschreven voor de najaars-
competitie van de KNLTB 

Speeldagen en aanvangstijden. 

Zaterdag Senioren 17+ en 35+ 

Aanvangstijd: tussen 10.00 en 13.30 uur * 

Speeldagen: 14-9, 21-9, 28-9, 5-10 en 12-10 

19-10* en  26-10**  eventuele inhaaldagen en af-
hankelijk van de grootte van de poule kan er op 
deze dag ook worden gespeeld. 

Het inschrijvingsformulier en de voorwaarden ont-
vangen de leden per mail. 

Wanneer dit niet mogelijk is info en opgave bij   
Bertus Jansen.                                         

KNLTB najaarscompetitie 
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Het gaat voorspoedig in de voorjaarscompetitie, na 
3 gewonnen en 1 verloren wedstrijd staan wij mo-
menteel op de 2de plaats. De laatste 3 wedstrijden 
worden dus heel spannend. 14 Mei nog een uitwed-
strijd tegen Gelenberg. De nummer 1 speelt op 14 
mei tegen de nummer 3 van de ranglijst, wij wach-
ten in spanning af wat het resultaat zal zijn. Op 21 
en 28 mei zijn onze laatste wedstrijden tegen De 
Stuw en Herveld die we thuis in Heelsum spelen. 
Wij hopen dat onze supporters ons massaal komen 
aanmoedigen. 
 
Greet 
 
 
Voorjaarscompetitie Midden Voorjaar 2013 
7244 dinsdag morgen 3e klasse Dames dubbel 17+  
 

 

1 ANGEREN 1 4 13 

2 HARTEN 1 4 11 

3 DUNO 4 4 10 

4 DE STUW 1 4 9 

5 GELENBERG 1 4 7 

6 GROOTVEN 3 4 6 

7 BRAKKENSTEIN 3 4 4 

8 HERVELD 1 4 4 

 

Uit recent onderzoek van het Mulier Instituut naar 
de imago’s van vijftien sporten blijkt dat tennis door 
Nederlanders wordt beschouwd als een sport met 
een elitair karakter.                                              
Bijna tweederde (64%) van de Nederlanders van 15 
tot en met 80 jaar vindt het elitaire aspect passen 
bij tennis. Belangrijke opmerking hierbij is dat het 
gaat om het beeld dat mensen hebben die zelf niet 
tennissen. Het elitaire imago wordt met name pas-
send gevonden bij de golfsport (82%) en, in minde-
re mate, bij hockey (68%). Ter vergelijking: voetbal 
wordt met 13% als minst elitair beschouwd.         

Een minder uitgesproken imago heeft de tennis-
sport wat betreft de andere onderzochte aspecten: 
tennis behoort dan grosso modo tot de midden-
moot. Zo vindt 37% van de Nederlanders (die zelf 
dus niet tennissen) tennis een spannende actie-
sport en vindt 35% het een gezellige sport.            
Dit geldt ook voor de aspecten moeilijk aan te leren 
(34%), ouderwets (33%), goed voor de gezondheid 
(31%), individualistisch (29%), blessuregevoelig 
(28%), goed voor het doorzettingsvermogen (24%), 
een fysiek harde sport (23%) en een typische man-
nensport (21%).                                                           
Opvallend is dat mannen en vrouwen niet verschil-
len van mening, terwijl dat bij veel andere sporten 
wel het geval is. De meningen van jong en oud lo-
pen daarentegen wel uiteen. Nog geen drie op de 
tien jongere mensen (15-34 jaar) vinden bijvoor-
beeld dat tennis goed is voor de gezondheid, tegen-
over ruim vier op de tien 55-plussers. Verder acht 
ruim vier op de tien jongeren tennis blessuregevoe-
lig, terwijl dat aandeel bij de 55-plussers nog niet 
een derde is. Hoger opgeleiden associëren tennis 
vaker met een spannende actiesport dan lager op-
geleiden (47% versus 31%). Wat betreft het aspect 
elitair zijn er geen verschillen tussen de geslachten, 
leeftijds- en opleidingsgroepen. 

Bron: KNLTB Centre Court                                            

 Wedstrijdverslag Harten 1 Het imago van tennis 

Tennis wordt door Nederlanders beschouwd als een sport 
met een elitair karakter 
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T U I N D A G  /  T E N N I S L E S  

 
Zaterdag 13 april 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Op de oproep die Ineke van den Abeele via de mail 
heeft rondgestuurd is goed gereageerd.             
Plusminus 11 enthousiaste Hartenleden zijn gewa-
pend met schoffels, harken en bladblazer op komen 
draven.                                                                  
We zijn om 9.00 uur gestart met een kopje koffie, 
waarna iedereen in groepjes aan de slag is gegaan. 
Er werd volop geschoffeld, geharkt en de keet is 
opgeruimd en schoongeveegd.                                       
Tussendoor nogmaals koffie, nu met een gevulde 
koek. 

Om 12.00 uur waren we klaar en is eenieder weer 
huiswaarts gekeerd. Het park lag er weer netjes bij. 

Tenslotte wil ik iedereen die heeft meegeholpen 
nogmaals bedanken. 

 

Henk Onderstal 

 

Via dit stukje in ons clubblad wil ik graag even rea-
geren op het geven van tennislessen. 

Dit is begonnen met 5 weken les geven in het voor-
jaar en 5 weken in het najaar. 

Maar doordat de lessers soms wegens omstandig-
heden niet kunnen geef ik ze de gelegenheid om dit 
in te halen.  Zodoende loopt het soms uit van 5 we-
ken naar 7 weken. 

En als er dan een week uitvalt door regen, een toer-
nooitje of als ik zelf een keer niet kan, maar toch 
voor mijn vakantie klaar wil zijn, lukt het mij niet al-
tijd om op de vaste lesuren,  vrijdagavond of zater-
dagmorgen, de lessen in te plannen.  

Vandaar dat ik dan op andere dagen dit probeer in 
te halen. 

Dit kan soms wel eens lastig zijn voor de niet-
lessers die op vaste tijden tennissen en dan denken 
dat ze recht hebben op een baan. 

Maar ik houd mij op die tijden aan het reglementaire 
afhangsysteem en zorg dan dat ze niet langer dan 
een half uurtje hoeven te wachten. 

Wegens de opbrengst van de lessen waarvan        
€ 25,00 naar de vereniging gaat vind ik het niet fair 
dat ik dan nare opmerkingen krijg over het feit dat 
mensen dan soms een half uurtje moeten wachten. 

Ik zou graag wat meer be-
grip en geduld  van onze 
leden willen vragen. 

Ik vraag dit niet alleen na-
mens mijzelf maar ook na-
mens de lessers die zich 
niet prettig voelen vanwege 
bepaalde opmerkingen. 

Groet, Rinus. 

 Tuindag bij Harten  Tennisles 
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