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Voorwoord 
Voor jullie ligt het jaarverslag van TC Nijmegen-Quick over 2018. Het was een relatief rustig jaar 
zonder grote speciale evenementen, maar wel met onze min of meer reguliere toernooien:  
clubkampioenschappen, open toernooi, 20/30’ers toernooi, mini-maxitoernooi en paastoernooi. 
Competitie spelen blijft populair. Steeds meer teams spelen in de verschillende competities.  
Het ledenaantal was eind 2018 wat lager dan aan het begin van het jaar. De komende maanden 
denken we, zoals gebruikelijk, weer nieuwe leden te mogen verwelkomen. 
 
Ook in 2018 lagen onze banen er prima bij. De kwaliteit werd tijdens ons open toernooi getest, toen 
hevige regenval gedurende anderhalf uur de banen volledig onder water zette. Na ruim een uur 
wachten waren de banen alweer bespeelbaar. Dat was wellicht mede te danken aan de langdurige 
droogte tijdens de zomer. 
 
Achter de schermen was het soms wat minder rustig. In mei ging een nieuwe privacywet van kracht. 
Dit betekende dat we het gebruik van persoonlijke gegevens onder de loep hebben genomen. 
Bovendien zijn we overgestapt van bank.  
 
Dat we alle activiteiten hebben kunnen organiseren, is te danken aan onze vrijwilligers. Velen van 
ons zijn op de één of andere manier actief voor onze club. Zonder vrijwilligers is onze vereniging 
slechts een achttal banen met een clubhuis. Uiteraard kunnen we altijd extra handen gebruiken. Het 
is jammer, dat bijna 10% van onze leden de bardienst afkoopt. Het gaat hier om gedurende 3 uur per 
jaar actief zijn voor je vereniging. Afkopen betekent bovendien dat de bardiensten door andere leden 
moeten worden ingevuld.    
 
In 2019 bestaat onze club 130 jaar. We gaan dit niet groots vieren, maar jullie gaan hier zeker wat 
van merken. Ik denk dat het belangrijk is onze historie te borgen en gegevens en herinneringen te 
verzamelen en te bundelen. 
 
Ik wens jullie, namens het hele bestuur, een sportief en gezellig verenigingsjaar toe. Tot ziens op 
onze ALV op maandag 11 februari a.s. 
 
Jan Willem Lutje Schipholt 
Voorzitter TC Nijmegen-Quick 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bestuur 
In de ALV van 20 februari 2018 is John Donners afgetreden als voorzitter en opgevolgd door Jan 
Willem Lutje Schipholt. Ab Kruk is toegetreden tot het bestuur. Het bestuur bestond daarmee in 
2018 uit de volgende personen: Jan Willem Lutje Schipholt (voorzitter en communicatiecommissie), 
Leonieke Palmen (secretaris), Anaïs Dufour (penningmeester), Astrid Unlandt (sponsorcommissie), 
Roderik van Loon (technische commissie), Karlijn Breunissen (jeugdcommissie) en Ab Kruk 
(barcommissie). 
 
In 2017 heeft de gemeente aan Nijmegen-Quick een boete ter hoogte van € 1.360,- opgelegd naar 
aanleiding van een overtreding van de drank- en horecawet. Het bezwaar tegen deze boete is door 
de gemeente afgewezen. Op dit moment ligt de zaak voor de rechter en wachten we op een 
uitnodiging voor de mondelinge behandeling. John Donners en Jan van Halder vertegenwoordigen de 
club. 
 

Technische commissie 
De Technische Commissie houdt zich bezig met tennis in competitieverband. De Technische 
Commissie bestond in 2018 uit de volgende personen: Roderik van Loon (voorzitter), Leo Schrijver 
(voorjaarscompetitie), Bas Leempoel (najaarscompetitie) en Esther Boonstra 
(zomeravondcompetitie).  
 
De competitiedeelname in 2018: 
Onze vereniging heeft deelgenomen aan de volgende competities:  
• De voorjaarscompetitie,  
• De zomeravondcompetitie,  
• De najaarscompetitie  
• De Winterhard(t) competitie. 
  
De voorjaarscompetitie 
Er is deelgenomen aan de regionale vrijdag- en zaterdagcompetitie en de landelijke 
zondagcompetitie. In totaal deden 27 seniorenteams mee. De afgelopen jaren is het aantal 
competitieteams licht toegenomen, mede als gevolg van de nieuwe 8&9 competitie op de 
zondagmiddag. Wel neemt het aantal jeugdteams al een aantal jaar af. In 2018 hebben er geen 
jeugdteams deelgenomen aan één van de competitievormen. Wel hebben een aantal van onze 
jeugdleden in een gecombineerd team bij Rapiditas deelgenomen aan de competitie.  
 
De verdeling naar speeldag in 2018: 

 6 senioren teams op vrijdagavond 

 14 senioren teams op zaterdag 

 7 senioren teams op zondag   
Het spelen van competitie op vrijdagavond en zaterdag is de afgelopen jaren in populariteit 
toegenomen. Door te werken met variabele aanvangstijden is er meer baancapaciteit beschikbaar en 
hebben we tot op heden teams altijd kunnen inschrijven.  
 
De zomeravondcompetitie op woensdag 
Deze regionale competitie werd 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 2018 hebben 1 gemengd team en 4 dames teams aan de zomeravond 
competitie deelgenomen. 
 
De najaarscompetitie 
De competitie wordt gespeeld vanaf half september tot eind oktober. Omdat het animo voor de 
najaarscompetitie groot is, is ervoor gekozen alleen in te schrijven voor de competitievorm dubbel. 



Per team worden dan 4 partijen gespeeld in plaats van 6. Hierdoor kunnen we meer teams 
inschrijven. Door daarnaast te werken met variabele aanvangstijden is er meer baancapaciteit 
beschikbaar en hebben we tot op heden teams altijd kunnen inschrijven. 
 
In 2018 heeft onze vereniging deelgenomen aan de vrijdagavond, zaterdag en zondagcompetitie. In 
totaal deden 24 seniorenteams mee. De afgelopen jaren is het aantal competitieteams licht 
toegenomen. De toename van het aantal teams op de vrijdagavond in 2018, is toe te schrijven aan 
een proef met het beschikbaar stellen van extra banen per speelavond. De proef is goed verlopen. 
Het aantal teams dat op vrijdagavond competitie wil spelen is de afgelopen twee jaar sterk gestegen, 
een ontwikkeling die bij meer verenigingen in de regio waarneembaar is. 
De verdeling naar speeldag in 2018: 

 10 senioren teams op vrijdagavond 

 12 senioren teams op zaterdag 

 2 senioren teams op zondag   
 
De Winterhard(t)competitie 2018-2019 
De Winterhard(t)competitie is een dubbelcompetitie (DD, HD, GD) waaraan de leden van 8 
verenigingen, Lindenholt, Tachys, Union, Avanti, Nijmegen-Quick, Lent, Berg en Dal en de Oorsprong 
uit Beek deelnemen. De speelsterkte varieert van 6 tot en met 8 en de dubbels worden op sterkte 
ingedeeld in poules. De wedstrijden vinden plaats op zaterdag en zondag in de periode van begin 
november 2018 tot en met begin maart 2019. Er wordt afwisselend op de parken van de 
deelnemende verenigingen gespeeld. Deze winter nemen circa 50 leden van Nijmegen-Quick aan 
deze competitie deel (in totaal ruim 200 deelnemers). 
 
Inschrijving voor competities (spelregels) 
Vanwege de grote belangstelling voor het spelen van competitiewedstrijden zijn 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 teveel inschrijvingen 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. Zijn er bij de najaarscompetitie (ook) teveel inschrijvingen, 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.  

 
Voorjaarscompetitie 2019 
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2019 heeft inmiddels plaats gevonden. De belangstelling 
om deel te nemen aan deze competitie blijft onverminderd groot. Met name de vrijdagavond en 
zaterdag zijn populair, het aantal teams dat op deze dagen wil spelen neemt nog steeds toe. 
Vanwege het aantal aanmeldingen van teams voor de vrijdagavond, wordt de proef tijdens de 
afgelopen najaarscompetitie met het beschikbaar stellen van extra banen per speelavond voortgezet. 
Dit betekent dat er dit voorjaar op de vrijdagavond 4 extra teams kunnen deelnemen (in totaal 10).  
  
In 2019 zullen namens Nijmegen-Quick 30 seniorenteams en 2 jeugdteams aan de 
voorjaarscompetitie deelnemen. 
 



Barcommissie  
De barcommissie bestond in 2018 uit Marion Peters, Fransje Engbers en Ab Kruk. We doen dit nu 

ruim een jaar en zijn inmiddels zeer goed ingewerkt. We hebben de nodige activiteiten van extra’s 

voorzien, zoals de Nieuwjaarsreceptie, afsluiting Winterhard(t), clubkampioenschappen (met de 

fameuze loempia’s á la Epyng) en natuurlijk het Quik Open toernooi. 

Er is afgelopen jaar een 3e biertapkraan bij gekomen op kosten van onze leverancier. 

Goede opkomst op ‘pasjeszittingen’  
Inmiddels weet iedereen dat het verstrekken van het pasje en het inschrijven voor een bardienst op 
verschillende avonden en een aantal zaterdagochtenden in maart en april geregeld wordt.  
Komend jaar (voorjaar 2019) gaan we de mogelijkheid bieden om de leden thuis zelf een bardienst in 
te laten plannen gedurende de maand maart. We gaan hiervoor de bardienstplanner van de KNLTB 
gebruiken, nadere informatie hier over volgt nog.  
De ‘pasjeszittingen’ blijven ook bestaan en dan worden ook de pasjes verstrekt (sneller) aan degene 
die zelf al een bardienst ingeroosterd hebben. 
 
Bardienst afkopen 
Het blijft jammer dat er nog steeds een groei is in het aantal mensen dat de bardienst afkoopt. 
Afgelopen jaar hebben 61 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 2019 (weer) op u te mogen 
rekenen voor een bardienst en natuurlijk heel veel dank voor alle bardiensten in 2018. 
 
Verantwoord alcohol schenken  
Het blijft belangrijk dat er geen alcohol geschonken wordt aan personen onder de 18 jaar. Vraag bij 
geringe twijfel altijd om een identiteitsbewijs. Vorig jaar zijn we door de gemeente beboet op het 
niet verifiëren van de leeftijd van een jongere bij het schenken van bier in ons clubhuis.  
Er is een test die je kunt (eigenlijk 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, waarvoor dank. 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 een bardienst hebben gedraaid!  
- 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 2019!  
 

Jeugdcommissie  
Het was weer een leuk jaar! Ondanks dat er landelijk steeds minder kinderen gaan tennissen, zijn we 
bij Nijmegen Quick positief. We zijn continue aan het kijken naar mogelijkheden om nieuwe 
jeugdleden te werven en zoeken de samenwerking met andere verenigingen.  
De afgelopen jaren hebben we als jeugdcommissie ons best gedaan om nieuwe jonge jeugdleden te 
werven en dit heeft gewerkt! We hebben een leuke groep nieuwe jonge jeugdleden mogen 
verwelkomen. We denken dat bouwen vanaf de allerjongste jeugd de beste aanpak is. Als er 
meerdere kinderen van dezelfde leeftijd zijn, kunnen ze gezellig tijdens toernooitjes tegen elkaar 
spelen. De jeugdtrainingen worden al jaren naar alle tevredenheid volledig verzorgd door Patrick de 
Groot en Anne-Marie Kirch. Ondanks dat er niet altijd veel jeugdleden meedoen met de activiteiten, 
is het wel altijd heel gezellig. We zoeken naar mogelijkheden om activiteiten samen te organiseren 
met andere tennisverenigingen en met de senioren van onze club. We zien dat door deze 



samenwerking de opkomst bij activiteiten groter is, wat zorgt voor meer gezelligheid. We vinden het 
belangrijk dat elk jeugdlid het leuk vindt om te tennissen!  
 
Activiteiten 
Helaas hebben we besloten om het Whoznext team door tijdgebrek van de leden op te heffen.  
Desondanks zijn er afgelopen jaar weer een hoop activiteiten georganiseerd. Zo heeft Anne-Marie 
samen met enkele vrijwilligers op meerdere basisscholen in Nijmegen-Oost het schooltennis 
verzorgd. Hier zijn een hoop leuke reacties op gekomen. Door flyers uit te delen hebben we de 
kinderen uitgenodigd voor een clinic bij ons op de club. Dit jaar zijn we ook druk bezig contact te 
leggen met basisscholen in andere wijken van Nijmegen. Ook doen we mee aan het initiatief Sjors 
Sportief, waarbij kinderen zich kunnen aanmelden voor proeflessen en de eerdergenoemde clinic. De 
jeugdcommissie en ook het bestuur vinden het belangrijk dat kinderen kunnen bewegen en sporten 
en kennis kunnen maken met de tennissport. We zijn dan blij dat we als vereniging hier een bijdrage 
in kunnen leveren. Tevens wordt op deze manier de zichtbaarheid van Nijmegen Quick in de 
omgeving vergroot. 
 
Clubkampioenschappen 
Net als vorig jaar zijn de jeugdclubkampioenschappen (Quick Classics Junior) weer gecombineerd met 
de clubkampioenschappen van de senioren. Dit was weer een groot succes! Er was veel publiek 
aanwezig en de kinderen mochten af en toe zelfs wedstrijden op centercourt spelen! Vooral de 
jongste jeugd had zich in grote getalen ingeschreven. Waar ze vorig jaar nog niet zo goed durfden, 
hebben ze dit jaar met groot plezier meegedaan. De samenwerking met de senioren 
clubkampioenschappen wordt komend jaar zeker doorgezet.  
Een ander geslaagd evenement was het Mini Maxi toernooi. Het was prachtig weer, er deden meer 
dan 20 duo’s mee, iedereen was ‘gek’ verkleed, de kinderen kregen gekleurde veters voor in hun 
tennisschoenen en het was in zijn geheel een groot succes.  
 
Competitie 
Als laatste willen we graag nog de jeugdcompetitie benoemen. We zijn afgelopen jaar de 
samenwerking aan gegaan met Rapiditas, waardoor we samen teams konden formeren. Dit was een 
groot succes. Meerdere kinderen van onze club hebben hierdoor deelgenomen aan de competitie in 
zowel het voorjaar als het najaar, waarbij ze uitkwamen voor Rapiditas. Zoals we hoopten en 
verwachtten, vergroot deelname aan de competitie het tennisplezier enorm. De kids die competitie 
hebben gespeeld, kregen veel plezier in het spelen van wedstrijdjes en hun spel is er erg op vooruit 
gegaan. Hierdoor durfden ze ook mee te doen aan bijvoorbeeld de clubkampioenschappen en 
andere toernooien. En nog leuker om te vermelden is dat inmiddels zoveel kinderen zich hebben 
aangemeld dat we het komende voorjaar weer met twee teams voor onze eigen club uitkomen! We 
hopen dat deze trend zich door gaat zetten en de kinderen elkaar enthousiast blijven maken. Ze gaan 
spelen op de zondagochtenden, dus kom ze aanmoedigen! 
 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie is continue aan het bekijken wat de beste aanpak en strategie is. Voor 2019 
liggen al een hoop ideeën op de plank die uitgewerkt gaan worden. Het afgelopen jaar heeft Peggy 
van Boldrik afscheid genoemen van de jeugdcommissie. Peggy, bedankt voor je inzet voor de jeugd!  

Als je een tip, idee of advies hebt, horen wij dat graag. Wil je een bijdrage leveren aan het 
jeugdtennis en/of je aansluiten van de jeugdcommissie, laat het ons weten! Wij zijn te 

bereiken op : jcnijmegenquick@gmail.com 
 
Wij kijken terug op een goed, sportief en gezellig tennisseizoen. Wij hopen, u ook! 
 
Namens de Jeugdcommissie,  
Karlijn Breunissen en Marlies Spithoven 
 

mailto:jcnijmegenquick@gmail.com


Sponsorcommissie 
In 2018 is de bezetting van de sponsorcommissie op volle sterkte gekomen en hebben we diverse 
nieuwe sponsoren naar binnen gehaald. Middels verschillende arrangementen proberen we 
potentiele sponsors aan ons te binden waarbij we meedenken en ons flexibel op te stellen waar 
mogelijk.;  in het algemeen zien wij dat het “ouderwets” geld ophalen niet meer aan de orde is. Het is 
en wordt steeds belangrijker om te laten zien wat je als vereniging als prestatie levert voor de 
bijdrage van de sponsor. Om dit zo goed mogelijk duidelijk te maken hebben we dit jaar een 
presentatie gemaakt voor onze (potentiële) sponsoren waarin duidelijk omschreven staat wie wij als 
vereniging zijn en welke bijdrage daar tegen over staat. We hebben nu een viertal sponsorpakketten 
met verschillende waarden. 
 
Met een goede bezetting van de sponsorcommissie streven we ernaar om in 2019 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 Fabienne via 
leden@nijmegenquick.nl . 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: 
 

 Pulles Makelaardij 

 De Hypotheekadviseur Nijmegen 

 Sanadome 

 Tennissupplies 

 DPN - Leo Schrijver 

 Studio Sky 

 Bloemisterij ’t Molentje 

 Coffee@Work 

 KW Verhuizingen 

 Straatman Installaties 

 Elmont Financieel Advies 
 
Namens de sponsorcommissie 
Maarten Muller 
Astrid Unlandt 
 

Communicatiecommissie 

De communicatiecommisie is adviseur en aanjager op het gebied van communicatie. De commissie 
geeft de Nieuwsbrief uit en is eindverantwoordelijk voor de website, Facebook en de 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 2018 uit Ruben van Vugt, Martijn Arts en Jan Willem Lutje Schipholt (bestuur). 
 
Nieuwsbrief 
Ook in 2018 heeft de communicatiecommissie zich beziggehouden met de berichtgeving namens de 
club richting de leden. De nieuwsbrief, waarmee we in 2017 zijn begonnen, is op dit moment het 
belangrijkste interne communicatiemiddel. We hebben er in 2018 15 verstuurd: 14 reguliere en één 
special in verband met de clubkampioenschappen. Nieuwsbrieven worden per mail aan de leden 
verzonden. Ze verschijnen ook op de website. Bovendien wordt daar indien nodig nog af en toe een 
nieuwbericht geplaatst. In uitzonderingsgevallen kan nog steeds een losse mail aan de leden worden 
verstuurd. Dit is in 2018 een paar keer gebeurd. 



 
Clubapp 
In 2018 hebben we de KNLTB clubapp gelanceerd. Ruim 100 leden hebben deze inmiddels 
gedownload. De app is verbonden aan de omgeving knltb.club, ons webbased 
ledeninformatiesysteem, waarmee clubs o.a. ledenadministratie, communicatie en facturatie kunnen 
organiseren. De app kan het gemakkelijker maken te communiceren en leden aan de club te binden. 
In de app kun je contactgegevens van leden vinden, maar ook verenigingsnieuws, je actuele ranking 
en informatie over competities en toernooien staan erin. Communicatie via de app komt nog niet 
helemaal uit de verf en behoeft aandacht in 2019.  
 
Privacywet 
In verband met de nieuwe privacywet (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan, hebben we de website 
nagelopen. Bestanden met persoonlijke gegevens zijn zoveel mogelijk van de website gehaald en uit 
het content management systeem verwijderd. Ook hebben we de foto’s op de website verborgen. 
Op Facebook staan wel foto’s van Clubkampioenschappen en Open Toernooi. Hiervan is voorafgaand 
bij inschrijving melding gemaakt. 


