
T.C. Nijmegen-Quick  

Jaarverslag 2021 
 
Voorwoord 

 
Voor jullie ligt het jaarverslag van T.C. Nijmegen-Quick over 2021. Wederom een jaar, waarin we te 
maken hadden met de corona-pandemie. We begonnen het jaar met een lockdown en even later een 
avondklok, ongekende maatregelen. We moesten ons daarna verschillende keren aanpassen aan 
nieuwe richtlijnen. In het late voorjaar en zomer waren er versoepelingen, in het najaar weer 
aanscherpingen. Dit betekende, dat ons clubhuis een deel van het jaar dicht was en dat verschillende 
activiteiten niet konden doorgaan. Voor de jeugd was gelukkig meer mogelijk. Bovendien heeft 
iedereen het hele jaar kunnen tennissen.  
  
Gedurende de eerste maanden van 2021 was er weinig mogelijk: geen nieuwjaarsreceptie, 
toernooitjes, voorjaarscompetitie en indeelavonden. De Algemene Ledenvergadering werd uitgesteld 
tot begin juli. Vanaf mei leken we op weg naar min of meer normaal. Clubkampioenschappen, open 
toernooi, najaarscompetitie en mini-maxi toernooi konden doorgaan en Winterhard(t) werd gestart.  
 
Eind september werd het coronatoegangsbewijs ingevoerd. Dit betekende, dat we als club onze 
eigen leden moesten gaan controleren. Dit is over het algemeen goed verlopen mede dankzij de 
houding en hulp van ons allemaal, maar voelde toch ook ongemakkelijk. Vanaf november begonnen 
de aanscherpingen weer. Er kwam een avondlockdown en uiteindelijk moest het clubhuis weer dicht, 
waren wedstrijden in toernooi of competitieverband niet meer toegestaan en werd het aantal 
spelers per baan geminimaliseerd. 
  
Ons ledenaantal is in 2021, na ook al een stijging in 2020, ondanks de beperkingen, of juist dankzij 
beperkingen op andere gebieden, flink gestegen. Het is druk op de banen: veel reserveringen om vrij 
te tennissen, veel inschrijvingen voor de diverse competities en veel animo om te trainen bij onze 
tennisschool TSTK. Het was voor de technische commissie en onze trainers een behoorlijke puzzel om 
zoveel mogelijk leden te plaatsen. Wij houden deze ontwikkelingen in de gaten, omdat er ergens een 
limiet zit op wat onze club met acht banen aankan. 
 
Ondanks alle beperkingen en richtlijnen, hebben we een groot deel van het jaar kunnen tennissen. 
Afgezien van een winterperiode met sneeuw en ijs in februari was het weer ons meestal goedgezind. 
Onze banen lagen er weer prima bij. Ze kunnen nog een paar jaar mee. Ondertussen kijken we wel 
naar vervanging op termijn.  
 
Ik wens jullie, namens het hele bestuur, een sportief en gezellig verenigingsjaar toe. We weten 
inmiddels, dat de coronamaatregelen eind maart 2022 worden losgelaten. Hopelijk kunnen we dan 
voor langere tijd onze mooie tennissport beoefenen zoals we dat gewend waren, inclusief diverse 
activiteiten en gezelligheid. 
  
Jan Willem Lutje Schipholt 
Voorzitter T.C. Nijmegen-Quick 

 
 
  



Bestuur 
 

Onze ALV vond in 2021 bij uitzondering plaats in de zomer, en wel op 5 juli. We gaven de voorkeur 

aan een vergadering waarbij iedereen fysiek aanwezig kon zijn. Ab Kruk en Jan Willem Lutje Schipholt 

werden herkozen, Max Maassen trad toe. Het bestuur bestond daarmee in 2021 uit de volgende 

personen: Jan Willem Lutje Schipholt (voorzitter en communicatiecommissie), Leonieke Palmen 

(secretaris), Anaïs Dufour (penningmeester), Karlijn Breunissen (jeugdcommissie),  Ab Kruk 

(barcommissie) en Max Maassen (algemeen bestuurslid).  
 

Net zoals in 2020 hadden de bestuursleden ook in 2021 na iedere persconferentie van het kabinet 

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 soms 

met de Gemeente Nijmegen en natuurlijk overlegd met onze parkmanager Fabienne Lansink. Onze 

bestuursvergaderingen waren deels online, maar in de zomer konden ze op het terras plaatsvinden.  

 

Het bestuur heeft zich verder verdiept in de mogelijkheden voor een verandering van onze 

vereniging-stichting-structuur. Op de volgende ALV praten we de leden hierover bij.  

 

De brassard is tijdens de ALV 2021 uitgereikt aan Fabienne Lansink. Buiten haar rol als onze 

parkmanager, is ze vaak beschikbaar om andere activiteiten te begeleiden. Zo toonde ze bij elke 

aanpassing van de corona-richtlijnen weer een enorme betrokkenheid en flexibiliteit. 

  



Technische commissie 

 
De Technische Commissie houdt zich bezig met tennis in competitieverband voor senioren. In 2021 

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 2021: 

Vanwege de coronamaatregelen is de voorjaarscompetitie wederom komen te vervallen. De 

najaarscompetitie heeft geheel kunnen plaatsvinden. De zomeravondcompetitie heeft geen 

doorgang gevonden. Winterhard(t) is eind 2021 wel gestart, maar in december gestopt in verband 

met de zogenoemde harde lockdown. 

 

Voorjaarscompetitie 2021 

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

zondagcompetitie. De belangstelling was weer groot. Helaas werd de competitie al voor het begin 

ervan afgelast door de KNLTB. 

 

Zomeravondcompetitie 2021 

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 2021 is deze niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen. 

 

Najaarscompetitie 2021 

Deze heeft geheel kunnen plaatsvinden. De belangstelling was weer groot, zeker op vrijdagvond en 

zaterdag. 

 

Voorjaarscompetitie 2022 

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2022 heeft inmiddels plaatsgevonden.  

 

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 2020-2021 is helaas niet doorgegaan, die van 2021-2022 moest in december 2021 

beëindigd worden 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 2021 is het een paar keer mogelijk geweest te ‘ladderen’. 

  



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. 

 

Toernooien 
 

Claudius Open T.C. Nijmegen-Quick 2021 

 

Met maar liefst 293 deelnemers in 22 verschillende categorieën, was het Claudius Open T.C. 

Nijmegen-Quick 2021 een groot succes. Nadat er door de Corona pandemie in 2020 geen Open 

Toernooi plaatsvond, was iedereen des te enthousiaster om in 2021 weer een succesvolle editie neer 

te zetten. 

 

Er is een nieuwe hoofdsponsor gevonden, tevens naamgever van het toernooi: Restaurant Claudius. 

Samen met de baansponsoren kon er weer een volwaardig Open Toernooi georganiseerd worden. Er 

werd fel gestreden om de kampioenstitels en na afloop van de wedstrijden werden de deelnemers 

getrakteerd op een lekker borrelplankje. Ook de weergoden waren ons gunstig gezind; op een paar 

buien na was het tijdens de gehele toernooiweek mooi nazomerweer. 

De organisatie van het Claudius Open kijkt terug op een mooi toernooi en nodigt iedereen uit om in 

2022 weer deel te nemen door je tijdig in te schrijven. 

 

 

 

 
 

  



Barcommissie 
 
Commissie 
De barcommissie bestond bij aanvang van het jaar uit Marion Peters, Fransje Engbers en Ab Kruk. Er 

heeft halverwege een wisseling plaats gevonden: Lucas Brans en Willem-Peter Leensen hebben de 

plekken van Marion en Fransje overgenomen. Lucas heeft het plannen van de bardiensten  op zich 

genomen en doet dit verve. 

Het was wederom een zeer vreemd jaar voor de barcommissie, vele maanden is ons clubhuis dicht 

geweest en een aantal maanden was het beperkt open. Veel activiteiten zijn afgelast, maar gelukkig 

konden de clubkampioenschappen en het Nijmegen Quick Open Toernooi wel doorgaan.  

 
Digitale ‘pasjeszittingen’ 
Sinds 2020 worden de bardiensten online ingepland en is de clubpas voor meerdere jaren te 

gebruiken. Inmiddels zijn de leden goed op de hoogte hoe ze hun bardienst kunnen inplannen. Door 

Corona zijn er veel bardiensten geannuleerd en hebben we veel moeten sturen hierin. De Corona 

check werd een verplichting voor degenen die in het clubhuis plaats namen, er werd een mobieltje 

voor de Corona-check aangeschaft en de bardienstmedewerker zorgde voor de controle. Dit is alles is 

goed opgepakt en uitgevoerd.   

Bardienst afkopen  
Het blijft jammer dat er nog steeds veel leden hun bardienst afkopen, afgelopen jaar hebben ruim 40 

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 2022 (weer) op u te mogen rekenen voor een bardienst en 

natuurlijk heel veel dank voor alle bardiensten die wel zijn door gegaan in 2021. 

Verantwoord alcohol schenken  
Het blijft een belangrijk item: zoals bekend geen alcohol verstrekken aan personen onder de 18 jaar. 

Vraag altijd bij geringe twijfel om een identiteitsbewijs. Een paar jaar geleden zijn we door de 

gemeente hiervoor beboet: er is toen een ‘lok’ jongere op pad gestuurd om een pilsje te bestellen in 

ons clubhuis.  

Het is van groot belang voor onze vereniging dat zoveel mogelijk leden het certificaat Verantwoord 

alcohol schenken behalen. De verwachting is dat de gemeente in 2022 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.  

Er is een test die je kunt (moet) maken om een certificaat ‘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 2021!  

- 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 2022!  

Lucas, Willem-Peter en Ab  



Sponsorcommissie  

 
In 2021 bestond de sponsorcommissie uit Ingrid Blom en Arie Stroobant.  

Het was voor de sponsorcommissie wederom een uitdagend jaar, gezien Corona niet alleen invloed 

had op het open zijn van het clubhuis, maar ook op de bereidheid van ondernemers om na te denken 

over een eventueel sponsorschap.  

We hebben het jaar gebruikt om de aan te bieden sponsorpakketten te versimpelen. Ook is de 

drempel om toe te treden verlaagd. We steven naar lagere pakket-bedragen maar tevens voor meer 

volume qua aantal deelnemers. Het is en wordt steeds belangrijker om te laten zien wat je als 

vereniging als prestatie levert voor de bijdrage van de sponsor. Er zijn nieuwe winddoeken van 

sponsoren geplaatst langs de banen, zoals jullie ongetwijfeld hebben kunnen zien.  

 

We hopen in het jaar 2022, waarin ‘alles hopelijk weer opengaat’ weer vol goede moed aan de slag 

te gaan om nieuwe enthousiaste ondernemers te werven als sponsor. Mochten 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 het bestuur. 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 in 2021 hun bedrijfsnaam hebben gekoppeld aan onze 

tennisvereniging:  

· Nico de Witt, PLUS markt Beek-Ubbergen 

· DPN - Leo Schrijver 

· COM1 

· Tennissupplies  

· Redbeans  

· Grol, Groeien in Organisaties 

 

Namens de sponsorcommissie  

Ingrid Blom  

Arie Stroobant  

  



Jeugdcommissie 
 

Hoewel we hadden gehoopt op een jaar met minder impact van de coronamaatregelen, hebben we 

toch ook in 2021 veelvuldig aanpassingen moeten doen in het programma. Ondanks dat hebben wij 

dit jaar een leuk en gevarieerd programma voor onze tenniskids kunnen neerzetten. Ook hebben wij 

twee nieuwe jeugdcommissieleden mogen verwelkomen. Wij zijn erg blij dat Liana Thijssen en Mieke 

Hendriks ons gaan helpen met het bedenken en organiseren van leuke jeugdactiviteiten.   

Net als in 2020, hebben onze jeugdleden in 2021 training gehad van Jasper en Joep van TSTK. In 

aanvulling op de trainingen, hebben zij in de eerste week van de zomervakantie de TSTK Tennis & 

Fundagen georganiseerd. Al onze jeugdleden, maar ook hun vriendjes en kids van omringende 

tennisclubs waren welkom. Het programma bestond uit vier ochtenden, waarin werd getraind, 

wedstrijdjes werden gespeeld en allerlei leuke andere activiteiten werden gedaan. Zo werd er 

bijvoorbeeld een bezoekje gebracht aan een speeltuin in de buurt, werden er ook wedstrijdjes 

gedaan in andere sporten en is er levend Stratego gespeeld.  

De proeflessen via Sjors Sportief en de aansluitende kennismakingsclinic hebben, met wat 

aanpassingen in verband met de coronamaatregelen en het weer, gelukkig toch hun doorgang 

kunnen vinden. Er was veel animo en dit heeft vervolgens ook weer nieuwe enthousiaste jeugdleden 

opgeleverd. Ook kwamen er verder gedurende het jaar regelmatig aanvragen voor proeflessen. Het 

aantal jeugdleden is dan ook het afgelopen jaar weer verder gestegen. Aan het begin van 2021 

begonnen we met 60 jeugdleden, het jeugdledenaantal liep op tot 104 leden en we zullen 2022 

beginnen met ongeveer 88 jeugdleden vertegenwoordigd in alle categorieën van het 

tenniskidsprincipe. Het grootste deel van deze jeugdleden heeft een “Smash” lidmaatschap, waarbij 

ze in principe meedoen met alle activiteiten, toernooien en competitie.  

Activiteiten 

De winteractiviteit die we begin van het jaar gepland hadden, kon als gevolg van de 

coronamaatregelen helaas niet doorgaan. We hebben vervolgens een poging gedaan om het Mini-

Maxi Toernooi, na twee eerdere pogingen in het voorjaar te organiseren. Maar helaas was ook dit 

niet mogelijk door de destijds geldende coronamaatregelen. In plaats daarvan hebben we het ‘K-EI-

GAAF Paastoernooi’ georganiseerd. Ondanks dat het gek genoeg die dag (5 april) sneeuwde, was het 

een groot succes. De kinderen hebben leuke wedstrijdjes gespeeld, paaseieren gezocht en eier-lepel-

races gelopen. De winnaars van de tenniswedstrijdjes en de vinder van het gouden ei gingen naar 

huis met een leuk prijsje.  

Driemaal is scheepsrecht, dus in november hebben we opnieuw ons ingezet om dan toch eindelijk 

het Mini-Maxi Toernooi te organiseren. En net op tijd, voordat de coronamaatregelen weer werden 

aangescherpt, is dit gelukt! De dag nadat Sinterklaas in ons land is aangekomen, dus werd het het 

’Mini Maxi Pepernoten Toernooi’. Met een record aantal deelnemers (rond de 30 duo’s) was het 

puzzelen, maar konden we leuke, gelijkwaardige poules maken. Omdat niet iedereen tegelijk op de 

baan kan staan, waren er ook naast de baan allerlei leuke spelletjes en knutselactiviteiten om te 

doen. Voor tussen de wedstrijden door, was er een heerlijke lunch voorbereid in het 

sinterklaasthema, die goed in de smaak viel. Verder waren er een aantal leuk verkleed in het 

sinterklaasthema en was er een fotowand waarop (tennis)foto’s van vroeger te bewonderen waren 

van de deelnemers (veelal van de maxi’s).  

Als klap op de vuurpijl hebben alle duo’s een leuke foto kunnen laten maken in onze photobooth, die 

ze na afloop mooi ingelijst mee naar huis mochten nemen als aandenken aan dit altijd erg leuke 

toernooi.  



Competitie 

In tegenstelling tot de senioren, hadden onze jeugdleden het geluk dat, na uitstellen, de 

voorjaarscompetitie (weliswaar verkort) voor hen nog net voor de zomervakantie door is gegaan. 

Aan de voorjaarscompetitie hebben 3 rode teams, 2 oranje teams, 1 groen team en 1 junioren team 

deelgenomen. Ook voor de najaarscompetitie was er veel animo om deel te nemen. Er waren zes 

goed gevulde teams (1 rode, 3 oranje, 1 groene, 1 junioren), die acht weken lang met veel 

enthousiasme hebben deelgenomen. Beide de competities hebben we traditiegetrouw afgetrapt met 

een oefenmiddag voor de competitie. Hierbij worden de spelregels uitgelegd, leren ze hun team 

kennen, worden er oefenpartijtjes gespeeld en wordt er gewerkt aan de teamspirit door middel van 

een teamactiviteit.  Dit jaar heeft elk team in het voorjaar het T-shirt van hun mascotte-beer versierd 

met leuke tekeningen. Deze mascotte met versierd T-shirt en logo van Nijmegen-Quick ging 

vervolgens mee naar elke wedstrijd. In het najaar heeft elk team een eigen schaal versierd met 

allerlei leuke tekeningen. In deze schaal konden de teams tijdens de hostdagen hun tussendoortjes 

sfeervol presenteren.  

Gezien de groei van het aantal teams dat jeugdcompetitie is gaan spelen, hebben we ervoor gekozen 

om de organisatie van de hostdagen voor de rode en oranje teams vanaf het najaar meer bij teams 

zelf te leggen. Om dit mogelijk te maken, hebben we in het najaar tijdens de oefenmiddag voor de 

competitie ook een uitgebreide presentatie gegeven aan de ouders. Hierin hebben we per 

competitiekleur alle stappen van de organisatie van een hostdag toegelicht en vragen beantwoord. 

Best een spannende nieuwe stap, maar mede door de inzet en het enthousiasme van een grote 

groep ouders, kijken wij hier op een positieve manier op terug en gaan we dit het komende jaar 

voortzetten. 

Voor de eerste maanden van 2022 hebben we alweer een aantal mooie activiteiten op de planning 

staan. Wij hopen dat we hierbij met minder beperkingen rekening hoeven te houden en dat we weer 

zo snel mogelijk in normale omstandigheden onze jeugdactiviteiten kunnen organiseren.  

Namens de jeugdcommissie, 

Karlijn Breunissen, Mieke Hendriks, Liana Thijssen, 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 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 2021 uit Ruben van Vugt, Sophie Delleman en Jan Willem Lutje Schipholt (bestuur).  

 

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

leden in 2021 erg belangrijk. 

 

Nieuwsbrief  

In 2021 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 veertien reguliere nieuwsbrieven.  De nieuwsbrief is het belangrijkste interne 

communicatiemiddel. Nieuwsbrieven worden per mail aan de leden verzonden. Hopelijk lukt het ons 

om komend jaar te onderzoeken hoe goed de nieuwsbrief wordt gelezen. 

  

Website 

Begin oktober 2021 werd onze nieuwe website gelanceerd. De nieuwe website is gekoppeld aan 

knltb.club en dus aan onze clubapp en de ledenadministratie. Het is een website die eigentijdser 

aandoet en meer mogelijkheden heeft. We liften bovendien mee op de toekomstige digitale 

ontwikkelingen binnen de tennisbond. Het nieuws over tennis en onze club is prominenter en met 

foto’s aanwezig. Ook is het mogelijk de clubagenda en de beschikbaarheid van de banen te 

raadplegen. Daarnaast kunnen nieuwe leden zich aanmelden via een online inschrijfformulier, dat 

rechtstreeks bij de ledenadministratie uitkomt.  

 

Clubapp 

De KNLTB clubapp bleef in 2021 belangrijk voor het afhangen van banen. Daarnaast wordt het 

nieuws uit nieuwsbrief en website ook in de app geplaatst. In de app bestaat ook de mogelijkheid om 

een pushbericht te plaatsen. Hiervan hebben we een paar keer gebruik gemaakt.  

Social media 

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

evenementen en informatie daarover. Bovendien maken verschillende toernooien gebruik van 

Facebook. 

 


