
T.C. Nijmegen-Quick  

Jaarverslag 2020 
 
Voorwoord 

 
Voor jullie ligt het jaarverslag van T.C. Nijmegen-Quick over 2020. Een bizar jaar, vanwege de corona-
pandemie. Niet alleen voor onze tennisclub natuurlijk, maar voor alles en iedereen in Nederland en 
de rest van de wereld. 
  
We begonnen het jaar heel actief, met de nieuwjaarsreceptie en de eerste editie van het Bubbels, 
Babbels & Ballen-toernooi. Dit toernooi trok meteen veel deelnemers, dus lijkt te voorzien in een 
behoefte. In februari werd onze Algemene Ledenvergadering gehouden. We leken op weg naar een 
min of meer normaal tennisjaar met vele activiteiten en de nodige gezelligheid.  
 
Op 12 maart kondigde het kabinet echter de eerste coronamaatregelen aan. Vrij spelen kon in eerste 
instantie nog. Maar een paar dagen later moest ons park al helemaal dicht. Vanaf 29 april mocht 
eerst de jeugd weer gaan tennissen en trainen. Senioren mochten vanaf 12 mei de baan weer op, 
aanvankelijk alleen om te enkelen, twee weken later kon er ook gedubbeld worden. Het was alleen 
mogelijk om banen op afstand te reserveren via de KNLTBclub-app. Ons clubhuis moest nog dicht 
blijven tot 1 juli. Het spelen van toernooien was niet de bedoeling en ondertussen had de KNLTB  
besloten de voorjaarscompetities naar het najaar te verplaatsen. 
 
Onze tennistrainer Patrick de Groot kondigde in april onverwachts aan per direct te stoppen met het 
geven van tennislessen op onze club. Anne-Marie Kirch was in staat de meeste zomertrainingen over 
te nemen. Toch moesten we snel op zoek naar nieuwe trainers. Na een paar gespreksrondes 
besloten we in zee te gaan met tennisschool TSTK. Vanaf het najaar werden trainingen bij Nijmegen-
Quick gegeven door Joep Hofman, Jasper Theunissen en Anne-Marie Kirch. 
 
Al jaren vindt in de eerste week van september ons eigen open toernooi plaats. Dit zou op onze club 
het eerste toernooi worden sinds begin januari. Besloten is om in plaats van het open toernooi onze 
clubkampioenschappen te houden. Deze hadden voor de zomer geen doorgang kunnen vinden. Dit 
werd een geslaagd en gezellig toernooi, natuurlijk met de nodige richtlijnen en aanpassingen. 
 
In september leken we, weliswaar met beperkingen, op weg naar een actief eind van 2020 met o.a. 
competitie, Winterhard(t) en Mini-maxitoernooi. Helaas stak corona opnieuw de kop op. Eerst moest 
ons clubhuis weer dicht. Jeugd- en najaarscompetitie werden na een paar weken stopgezet. Vanaf 
begin november werden de maatregelen weer strenger, konden senioren slechts het enkelspel 
beoefenen en moesten groepstrainingen worden aangepast. 
 
Ondanks alle beperkingen en richtlijnen, hebben we een groot deel van het jaar kunnen tennissen. 
Het weer was ons meestal goedgezind en onze banen lagen er weer prima bij. Ons park is het 
afgelopen jaar zelfs fraaier geworden. Eerst werden we een mooi speeltoestel voor de jongste jeugd 
rijker. In het najaar heeft een graffiti-artiest van onze tennismuur een waar kunstwerk gemaakt.  
 
Tennissen lijkt op dit moment populair, omdat het één van de sporten is, die nog beoefend kunnen 
worden. Ons ledenaantal lag eind 2020 hoger dan een jaar geleden. 
 
 
  



Ik wens jullie, namens het hele bestuur, een sportief en gezellig verenigingsjaar toe. Hopelijk gaan we 
gedurende 2021 weer richting een beoefening van de tennissport en gebruik van ons park zoals we 
dat gewend waren, met diverse activiteiten en gezelligheid. Tot ziens op onze ALV, die we nog even 
uitstellen en waarvoor nu nog geen datum bekend is. 
  
Jan Willem Lutje Schipholt 
Voorzitter T.C. Nijmegen-Quick 
 

 

Bestuur 
 

Tijdens de ALV van 10 februari 2020 zijn Leonieke Palmen, Anaïs Dufour en Karlijn Breunissen 

herkozen. Het bestuur nam afscheid van Astrid Pulles. Ook Roderik van Loon (technische commissie) 

moest helaas het bestuur vaarwel zeggen, omdat hij per begin 2020 geen lid meer was van onze club. 

Het bestuur bestond daarmee in 2020 uit de volgende personen: Jan Willem Lutje Schipholt 

(voorzitter en communicatiecommissie), Leonieke Palmen (secretaris), Anaïs Dufour 

(penningmeester), Karlijn Breunissen (jeugdcommissie) en Ab Kruk (barcommissie). Een vijfkoppig 

bestuur, dat lijkt aan de krappe kant. Gelukkig hebben we in de loop van het jaar bij een aantal 

projecten ondersteuning gekregen van Arie Stroobant.  
 

Het jaar 2020 was ook voor het bestuur een bijzonder jaar. Een paar vergaderingen hebben in de 

zomer buiten op het terras van onze club plaatsgevonden, maar het gros gebeurde uiteraard online.  

Zeker in het voorjaar en najaar hadden de bestuursleden na iedere persconferentie van het kabinet 

intensief contact over wat de nieuwe aangekondigde maatregelen zouden betekenen voor tennis in 

het algemeen en Nijmegen-Quick in het bijzonder. Er werd daarbij geschakeld met de KNLTB en de 

Gemeente Nijmegen.  

 

De selectie van de nieuwe tennisschool en de voorbereiding voor een verandering van de vereniging-

stichting-structuur zijn voorbeelden van andere onderwerpen, waarmee het bestuur zich in 2020 

heeft beziggehouden. 

 

De brassard is tijdens de ALV 2020 uitgereikt aan Willem Peter Leensen voor zijn activiteiten in de 

open toernooi-commissie. Bovendien is Willem Peter altijd beschikbaar voor advies over meer 

technische zaken en reparaties op het park.  

  



Technische commissie 

 
De Technische Commissie houdt zich bezig met tennis in competitieverband voor senioren. In 2020 

bestond de technische commissie uit de volgende personen: Leo Schrijver, Bas Leempoel, Klaas 

Molthof (allen voor- en najaarscompetitie) en Esther Boonstra (zomeravondcompetitie). Daarnaast is 

Arthur van Horssen namens Nijmegen-Quick betrokken bij de Winterhard(t)-competitie.  

Competitiedeelname in 2020: 

Vanwege de coronamaatrgelen is de voorjaarscompetitie komen te vervallen en verplaatst naar het 

het najaar, deze is voor de helft gespeeld. Hierdoor was er dus officieel geen najaarscompetitie. De 

zomeravondcompetitie heeft helemaal geen doorgang gevonden. 

 

Voorjaarscompetitie 2020 

Het was de bedoeling deel te nemen aan de landelijke KNLTB vrijdag-, zaterdag- en 

zondagcompetitie. De belangstelling was weer groot. In totaal zijn 26 seniorenteams ingeschreven. 

 

De verdeling naar speeldag in 2020: 

 10 senioren teams op vrijdagavond 

 14 senioren teams op zaterdag 

 2 senioren teams op zondagmiddag  (bovendien: 6 junioren teams op zondagochtend) 
 
Helaas werd de competitie al voor het begin ervan afgelast door de KNLTB. 
 

Zomeravondcompetitie 2020 

Deze regionale competitie wordt normaliter op woensdagavond vanaf 19.00 uur tot 23.00 gespeeld 

in de periode mei tot eind juni. Het is een dubbel-competitie waarin 4 partijen gespeeld worden. De 

speelsterkte varieert van 7 tot 9. In 2020 is deze niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. 

 

Najaarscompetitie 2020 

De voorjaarscompetitie werd in 2020 in het najaar afgewerkt. Althans dat was de bedoeling. 

Wederom vanwege corona is deze competitie na een paar rondes afgelast. In totaal deden 26 

seniorenteams mee. Er was dus in 2020 officieel geen sprake van een najaarscompetitie.  

 

Voorjaarscompetitie 2021 

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2021 heeft inmiddels plaatsgevonden. De vraag is 

natuurlijk of deze doorgang zal vinden. Als dit zo is, dan  zullen namens Nijmegen-Quick 27 

seniorenteams en 6 jeugdteams aan de voorjaarscompetitie deelnemen. 

 

Winterhard(t)competitie 
De Winterhard(t)competitie is een dubbelcompetitie (DD, HD, GD) waaraan leden van verschillende 

verenigingen uit Nijmegen, Berg en Dal, Beek, Malden, Weurt en Groesbeek meedoen. De 

wedstrijden vinden plaats op zaterdag en zondag in de periode van begin november tot en met begin 

maart. Er wordt afwisselend op de parken van de deelnemende verenigingen gespeeld.  

 

De editie van 2019-2020 kon begin maart nog net beëindigd worden. De editie 2020-2021 is helaas 

niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen en daaruit voortkomende beperkingen. 



Interne laddercompetitie 

Via de Scala Sports app kun je je regelmatig opgeven voor een interne laddercompetitie. Dit is een 

enkelcompetitie van 8 weken. In 2020 is dit wederom vanwege de coronamaatregelen maar twee 

keer mogelijk geweest. 

Inschrijving voor competities (spelregels) 

Vanwege de grote belangstelling voor het spelen van competitiewedstrijden is een aantal spelregels 

opgesteld voor de toewijzing van beschikbare plekken. Omdat de ervaring leert dat met name in het 

voorjaar de ‘druk’ hoog is, vormt dit de basis van waaruit de spelregels zijn opgesteld. Uitgangspunt 

is dat iedereen gedurende één kalenderjaar de mogelijkheid heeft om competitie te spelen. In het 

geval van overinschrijving voor een bepaalde competitiesoort of dag, zijn de volgende spelregels van 

toepassing: 

1. Teams die in het voorgaande jaar voorjaars- of zomeravondcompetitie hebben gespeeld en 

in het nieuwe jaar doorgaan, hebben de garantie dat zij hun plek behouden. 

2. Op het moment dat een team geen voorjaars- of zomeravondcompetitie heeft 

gespeeld/kunnen spelen, krijgen zij voorrang bij de najaarscompetitie (lees: garantie dat zij 

kunnen spelen). 

3. Is er bij de najaarscompetitie (ook) sprake van overinschrijving dan hebben, zoals hiervoor 

aangegeven, de teams die nog geen competitie hadden gespeeld garantie op een plek. Voor 

de teams die al voorjaars- of zomeravondcompetitie hebben gespeeld, geldt dat er tussen 

deze teams (per speeldag) geloot wordt voor de nog beschikbare plekken. 

 
 

  



Barcommissie 
 
Commissie 
De Barcommissie bestond het afgelopen jaar uit, Marion Peters, Fransje Engbers en Ab Kruk. 
Het was een zeer vreemd jaar voor de Barcommissie: vele maanden is ons clubhuis dicht geweest en 
zijn er geen bardiensten geweest. Enkel in de maanden juni t/m medio november is het clubhuis 
deels open geweest. 
 
Veel activiteiten zijn dan ook afgelast, begin januari is wel de Nieuwjaarsreceptie geweest en onze 
clubkampioenschappen zijn van het voorjaar naar het najaar verplaatst.  
 
Digitale ‘pasjeszittingen’ 
Voor het eerst moesten de bardiensten dit jaar via de digitale weg worden ingepland. Na een wat 
stroef begin met aanmeldingen ging dit in de maanden april, mei en juni een stuk beter. Helaas 
moest er veel gecanceld worden door corona. Nu de tennispasjes voor meerdere jaren geldig zijn, zal 
ook komend jaar weer digitaal aangemeld moeten worden voor het inplannen van een bardienst. 
 
Bardienst afkopen  
Het blijft jammer dat er nog steeds veel leden hun bardienst afkoopt, afgelopen jaar hebben circa 33 
leden hun bardienst afgekocht. Bij dezen toch maar weer een oproep om vooral een bardienst te 
draaien. Vrijwilligers zijn namelijk onmisbaar voor onze vereniging. Het is gezellig én het wordt erg op 
prijs gesteld. Daarom hopen we ook in 2021 (weer) op u te mogen rekenen voor een bardienst en 
natuurlijk heel veel dank voor alle bardiensten die wel zijn door gegaan in 2020. 
 
Verantwoord alcohol schenken  
Het blijft een belangrijk item, zoals bekend geen alcohol verstrekken aan personen onder de 18 jaar, 
vraag daarom altijd bij geringe twijfel om een identiteitsbewijs. Afgelopen jaar zijn we door de 
gemeente hiervoor beboet, ze hadden een ‘lok’ jongere op pad gestuurd om een pilsje te bestellen in 
ons clubhuis.  
Het is van groot belang voor onze verenigging dat zoveel mogelijk leden het certificaat 
Verantwoordelijk alcohol schenken behalen, de verwachting is dat de gemeente in 2020 weer vaker 
Mistery Quests naar de clubhuizen gaat sturen. Afgelopen jaar zijn er maar weinig nieuwe 
certificaten binnen gekomen, het moet toch mogelijk zijn dat we 50% van onze leden het certificaat 
gaat behalen. Dus kom op leden haal het certificaat. 
Er is een test die je kunt (moet) maken om een certificaat van Verantwoord alcohol schenken te 
behalen. Je kunt dit thuis achter je pc doen, maar ook in ons clubhuis waar hiervoor een laptop klaar 
staat. Inmiddels hebben al heel wat leden dit gedaan, Dank hiervoor. Een dringend beroep aan 
degenen die dit nog niet gedaan hebben, om dit als nog te doen. Ook naar de gemeente toe is dit 
een goed signaal.  
 
Bedankt!  
- Alle leden die toch een bardienst gedraaid hebben in het coronajaar!  
- Alle leden op wie we altijd een beroep kunnen doen als we omhoog zitten met de bardienst.  
- Leden die zich spontaan hebben aangemeld om in te vallen.  
- Alle leden die zelf de bardienst geruild hebben omdat ze niet konden.  
We hopen jullie allemaal weer te zien in 2021!  
 
Franje, Marion en Ab 
  



Sponsorcommissie  

 
In 2020 is de bezetting van de sponsorcommissie wederom aangesterkt. 

Enkele sponsoren hebben er voor gekozen om hun sponsorschap een andere draai te geven. 

Gelukkig zijn er ook weer nieuwe sponsoren bij gekomen. Dit was best een uitdaging in een jaar waar 

Corona niet alleen veel gezondheidsproblemen heeft veroorzaakt, maar ook zijn weerslag heeft 

gehad op de bereidheid om na te denken over een eventueel sponsorschap van enthousiaste 

ondernemers. Bijkomstig nadeel was het ontbreken van toernooien en competities. Maar elk nadeel 

heeft zijn voordeel. Dit betekent dat we met nog meer creativiteit hebben nagedacht om alsnog het 

beoogde sponsor-budget binnen te halen. Zo hebben we de aan te bieden sponsorpakketten nog 

meer versimpeld. Ook is de drempel om toe te treden verlaagd. We steven naar lagere pakket-

bedragen maar tevens voor meer volume qua aantal deelnemers. Dit zal pas in 2021 duidelijk tot 

uiting komen langs de banen met meer maar kleinere uitingen. Het is en wordt steeds belangrijker 

om te laten zien wat je als vereniging als prestatie levert voor de bijdrage van de sponsor. We 

hebben nu een tweetal sponsorpakketten met verschillende waarden. Verder wordt er gedacht aan 

het opstarten van de “Club-van100”.  Deze deelnemers zullen hun naam (met toestemming) terug 

gaan zien op het bord aan de rechterkant bij binnenkomst van de kantine. Het bedrag van 100 euro 

zal voor de helft (50 euro dus) naar de club gaan en de andere helft gaat naar een goed doel. Elk jaar 

zullen de deelnemers zelf gaan “stemmen” welk goed doel dat zal gaan worden. 

Met een goede bezetting van de sponsorcommissie streven we ernaar om in 2021 veel nieuwe 

sponsoren te werven om met extra financiële middelen concrete doelstellingen van de vereniging 

verder in te vullen. Mochten er leden zijn die interesse hebben om ons team te versterken en zo een 

positieve bijdrage te leveren aan onze vereniging dan kunnen ze contact opnemen met Arie 

Stroobant (arie_stroobant@hotmail.com) (mob 0629540175) . Dit geldt uiteraard ook voor leden die 

met hun eigen bedrijf of met hun werkgever interesse hebben om de vereniging te sponsoren.  

Wij danken alle sponsoren die hun bedrijfsnaam hebben gekoppeld aan onze tennisvereniging:  

· Nico de Witt, PLUS markt Beek-Ubbergen 

· Sanadome  

· Tennissupplies  

· DPN - Leo Schrijver  

· Coffee@Work  

· Grol, Groeien in Organisaties 

· COM1 

 

 

Namens de sponsorcommissie  

Ingrid Blom  

Arie Stroobant  

  



Jeugdcommissie 
 

Ook voor de jeugdcommissie is het jaar 2020 overschaduwd door het coronavirus. Hierdoor heeft 

een deel van de geplande activiteiten helaas geen doorgang kunnen vinden. Maar door creatief na te 

denken hoe we toch nog binnen de beperkingen activiteiten konden organiseren, flexibel te zijn door 

op het laatste moment te verplaatsen of wat anders te gaan doen hebben we toch nog een mooi jaar 

met leuke activiteiten achter de rug. 

 

Onze jeugdleden hebben in 2020 allemaal een nieuwe trainer gekregen door de komst van Jasper en 

Joep van TSTK, die na de zomer alle jeugdtrainingen voor hun rekening hebben genomen. De 

proeflessen vanuit Sjors Sportief en de kennismakingsclinic hebben dit voorjaar helaas geen 

doorgang kunnen vinden, omdat er toen helemaal niet getennist mocht worden. Maar in het najaar 

zijn in lijn met de toegenomen populariteit van tennis, door Joep extra proeftrainingen gegeven om 

de jeugd kennis te laten maken met tennis. Mede hierdoor hebben we ondanks dit moeilijke jaar 

toch weer een stijging van het aantal jeugdleden kunnen laten zien. Er is een mooie bezetting van de 

verschillende kleuren vanuit het tenniskidsprincipe. 

 

Daarnaast is dit het eerste jaar volle jaar geweest waarin onze nieuwe lidmaatschapspakketten voor 

de jeugd zijn toegepast. Met succes. Het grootste gedeelte van de jeugd kiest voor het “Smash” 

lidmaatschap, waarbij actief meegedaan wordt aan activiteiten, toernooien en competitie. Hierdoor 

spelen ze meer wedstrijdjes wat het tennis leuker maakt. 

 

Activiteiten 

Begin dit jaar hebben we voor het eerst de winteractiviteit geïntroduceerd. Het idee is dat we in de 

wintermaanden een activiteit aanbieden, die niet in de vorm is van tenniswedstijdjes. Deze activiteit 

kan ook niet tennis gerelateerd zijn. In 2020 hebben we zelf een enveloppenspel ontwikkeld, waarbij 

de kinderen allerlei spelletjes hebben gespeeld, uitdagingen aan moesten gaan, creatieve opdrachten 

uit moesten voeren, quizvragen hebben beantwoord en puzzels hebben opgelost. Dit was op en rond 

de club en gedeeltelijk tennis gerelateerd. De middag is afgesloten met frietjes, warme chocomel en 

het roosteren van marshmallows boven een kampvuurtje. Een zeer geslaagde dag. 

 

Door de nieuwe tennisschool TSTK is in september een leuke clinic aangeboden om de jeugdleden 

kennis te laten maken met de nieuwe trainers. 

 

Het Mini Maxi toernooi in november, kon door de coronamaatregelen op het geplande moment 

helaas geen doorgang vinden. Ook na verplaatsing bleek dit niet mogelijk. Als alternatief is toen 

razendsnel het Alternatieve Knotsgekke Corona Kids Kampioenschap georganiseerd. Dit was een 

groot succes! Het was een middag waarin de kinderen van jong tot oud met allerlei gekke handicaps 

tennisspelletjes moesten spelen. Denk aan afgeplakte brillen, ballonnen aan je racket, plastic zak om 

je racket, je polsen aan elkaar vast, starten met achterstand, met 1 hand op je hoofd spelen of gekke 

dingen roepen als je slaat. Andere onderdelen waren wedstrijdjes spelen met koekenpannen en blind 

tennis waarbij ze door een hoog ondoorzichtig doek de overkant van de baan niet konden zien. Doe 

het maar eens na! Ze zijn vanaf nu dus goed voorbereid op alle omstandigheden! 

 

Verder is er in de periode dat we helemaal niet mochten tennissen een Tennis Corona Bingo 

ontwikkeld voor elke kleur vanuit het tenniskidsprincipe. Hierop staan allerlei uitdagingen en vragen 

die de kids zelf uit kunnen voeren, ook ten tijde van het coronavirus. Bij een volle rij verdienen ze een 



prijsje en bij een volle kaart ook. Deze bingo is, net als het coronavirus helaas, nog steeds van kracht 

en er zijn al een aantal enthousiastelingen die bingo hebben. 

 

Competitie 

In 2020 hebben we zowel voor de voorjaarscompetitie als voor de najaarscompetitie vijf jeugdteams 

ingeschreven. Dat is een flinke groei ten opzichte van vorig jaar. De teams waren ook goed bezet. De 

voorjaarscompetitie is helaas afgelast door het coronavirus, maar de najaarscompetitie, door de 

KNLTB omgetoverd tot competitie 2020, heeft gelukkig wel doorgang kunnen vinden. 

 

Hoewel de spelregels voor elke categorie tijdens de trainingen natuurlijk ook aan bod komen, is zo’n 

competitiedag toch anders: nieuw en voor sommigen voor de eerste keer spannend. Daarbij kennen 

ook niet alle ouders de regels en willen zij die natuurlijk ook kennen. Daarom hebben we, zoals 

inmiddels gebruikelijk, net als in voorgaande jaren ter voorbereiding op elke competitie, een 

oefenmiddag georganiseerd. 

 

Elk team heeft die middag zijn eigen teamvlag gemaakt en versierd. Goed voor het teamgevoel en 

met mooie resultaten. De teamvlag hebben zij gedurende de competitie wekelijks meegenomen en 

opgehangen aan het hek. (Behalve de jongens van de juniorencompetitie, die hebben hem thuis snel 

weggestopt . Een teamvlag hebben zij niet meer nodig, ze zijn al jaren een vast team.) Vervolgens 

hebben we kort de spelregels uitgelegd aan zowel ouders als de jeugdleden. Daarna konden de 

tenniskids onder begeleiding oefenwedstrijdjes spelen om de regels goed onder de knie te krijgen. 

 

We zijn deze competitie drie keer "host" geweest voor de rode tenniskids. De drie rode teams 

hebben de competitie af kunnen spelen, het groene en juniorenteam door de aangescherpte 

maatregelen helaas net niet helemaal. 

 

Voor de eerste maanden van 2021 hebben we alweer een aantal mooie activiteiten op de planning 

staan. Wij hopen dat we komend jaar minder beperkingen hebben en we weer zo snel mogelijk in 

normale omstandigheden onze jeugdactiviteiten kunnen aanbieden. 

 

Namens de jeugdcommissie, 

 

Karlijn Breunissen, Leonore van Knippenberg en Iris Kuiper 

  



Communicatiecommissie 

 
De communicatiecommissie is adviseur en aanjager op het gebied van communicatie. De commissie 

geeft de Nieuwsbrief uit en is eindverantwoordelijk voor de website, Facebook en de KNLTB clubapp. 

Andere commissies kunnen hulp en advies inroepen bij de communicatiecommissie, maar blijven zelf 

verantwoordelijk voor de communicatie rond hun evenementen. De communicatiecommissie 

bestond in 2020 uit Ruben van Vugt en Jan Willem Lutje Schipholt (bestuur).  

 

In verband met de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen was communicatie naar de 

leden in 2020 erg belangrijk. De belangrijkste kanalen waren nieuwsbrief, website en clubapp.  

 

Nieuwsbrief en website 

In 2020 heeft de communicatiecommissie regelmatig nieuwsbrieven verstuurd. Dit gebeurde in het 

afgelopen jaar vaak na persconferenties van het kabinet over de coronamaatregelen. Daarnaast 

maakte de commissie twaalf reguliere nieuwsbrieven en een stuk of vijf specials.  De nieuwsbrief  is 

op dit moment het belangrijkste interne communicatiemiddel. Nieuwsbrieven worden per mail aan 

de leden verzonden. Ze verschijnen op hetzelfde moment ook op de website. Bovendien wordt daar 

indien nodig nog af en toe een nieuwsbericht geplaatst, over bijvoorbeeld trainingen of de 

gesteldheid van de banen. Het is onduidelijk hoe goed de nieuwsbrief door onze leden wordt 

gelezen. Het is nuttig dat in 2021 te onderzoeken. 

 

Clubapp 

De KNLTB clubapp werd in 2020 vooral belangrijk voor het afhangen van banen. Verband houdende 

met de coronarichtlijnen was fysiek banen afhangen op de club niet langer de bedoeling. Dit 

afhangen via de app lijkt goed te zijn verlopen, hoewel mensen af en toe vergaten hun banen weer 

vrij te geven als ze onverhoopt niet konden komen tennissen. Half september was er sprake van een 

korte technische storing. De app is ook een paar keer gebruikt voor een push- of nieuwsbericht.  

Social media 

Met name de jeugdcommissie maakt gebruik van Facebook en Instagram voor het aankondigen van 

evenementen en informatie daarover.  

 


