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Jaaroverzicht 2016
Het bestuur werd gevormd door:
Voorzitter:   Wiel Vermeulen
Secretaris:  Illeke Nelis 
Penningmeester:   Huub Melis
Ledenadministratie/PR-commissie:  Marit Sijbers 
Jeugdcommissie:   Edwin Wismans
Recreatiecommissie:   Earl Pooler
Paviljoencommissie:  Harry Muijzers 
Accommodatiecommissie:  Twan van Dijck
Technische commissie:  Vincent Jansen

Commissieleden t/m november 2016

•	 PR-commissie: Marit Sijbers (voorzitter), Anita Claessen, Koos Hussem en 
Britt Nolle

•	 Paviljoencommissie: Harry Muijzers (voorzitter), Ronald Daalmeijer, Leon 
Briels, Annemiek Huberts en Marieke Peeters

•	 Accommodatiecommissie: Twan van Dijck (voorzitter), Theo Schaapveld, 
Rene Vogels en Frans Lintjens

•	 Technische commissie: Robert Jacobs, Roger van Hinsberg, Vincent  
Jansen en Chris Bosch

•	 Recreatiecommissie: Earl Pooler (voorzitter) Nicole Soudant,  
Aryen Swinkels, Irene Willems, Walter Janssens, Erik Metsemakers en  
Chris Waeyen

Het bestuur vlnr: Earl Pooler, Illeke Nelis, Edwin Wismans, Marit Sijbers, Harry 
Muijzers, Wiel Vermeulen, Vincent Jansen, Twan van Dijck en Huub Melis)
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•	 Interne competitie: Chris Bosch, Mart Criens, Marieke Peeters en Eric 
Wismans

•	 Jeugdcommissie: Edwin Wismans (voorzitter), Sharon Lintjens, Martijn 
Groeneveld, Rafke van Dijck, Kirsten Sebregts en Jane Timmermans

•	 Sponsorcommissie: Wiel Vermeulen (voorzitter), Jan Meeuwissen,  
Marlou van Galen en Ton de Bruin

•	 Commissie Molentoernooi: Illeke Nelis, Marga Oosterbosch, 
Eric Stemkens, Marc Reijnen, Will Smeets en Tom Stemkens

•	 Commissie Ooje toernooi:  
Chris Bosch, Eduard Link,  
Annemiek Huberts en Anita Claessen

Interne 16+ Mixed – competitie 2016
De interne competitie wordt sinds 2007 gespeeld en kende daarmee in 2016 
haar 10e editie.  De organisatie is al enkele jaren in handen van Marieke, Eric, 
Mart en Chris.

De eerste ronde werd gespeeld op 3,10,17 en 24 maart.

Er werden 5 speelronden gespeeld, met tussen de 7 en 9 poules (56 tot 72 
deelnemers per ronde). Iedere speelronde worden de teams op basis van 
de uitslag van de vorige ronde dan wel op basis van de speelsterkte op het 
pasje ingedeeld in poules. Alle wedstrijden (op tijd: speelduur een uur en een 
kwartier) worden voorafgaand aan de speelronde ingedeeld op de don-
derdag, de vaste speelavond van de interne competitie, waarbij in beginsel 
de partijen op maximaal 5 banen ingepland worden; naast de banen voor 
de training is er dan ook altijd baancapaciteit voor de andere tennissers van 
Napoleon. Mochten spelers aan de interne competitie onverhoopt niet kun-
nen die avond, dan regelt men onderling een nieuwe afspraak.  Dat geeft 
een bepaalde vrijheid: als het een keer niet lukt, dan wordt er op een ander 
moment gespeeld, al is het natuurlijk het leukste om op de vaste avond te 
spelen; dat blijft ook het streven. Na iedere speeldag worden de uitslagen en 
de rating aan alle deelnemers toegezonden. Na de laatste speeldag is van 
iedere poule de einduitslag bekend en promoveren of degraderen er teams. 
Dit geeft de interne competitie ook een wedstrijdelement;  het gaat om het 
echie, naast natuurlijk ook het  spelplezier en de gezelligheid. 

Uitslagen hoogste poule 2016:

2016-01: Thom en Esmée
2016-02: Ruud en Illeke
2016-03: Ruud en Illeke
2016-04: Chris en Janet
2016-05: Marcel en Inge
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20 maart

Nieuwe trainer

Omdat Anouk een nieuwe baan heeft gekregen, 
komt er vanaf april een nieuwe hoofdtrainer bij  
TV Napoleon.
Dit is Jean Swagers en hij zal de trainingen voor de 
jeugd en de senioren gaan verzorgen.

Hij stelt zich hier aan ons voor.

Mijn naam is Jean Swagers, geboren 25 augustus 1972 te Landgraaf, thans woon-
achtig te Nijmegen. Als geboren Landgravenaar ken ik Limburg natuurlijk goed 
en in mijn jeugd heb ik hier heel wat uren getraind, toernooien en competitie 
gespeeld. Begonnen op mijn 12e wist ik vier jaar later speelsterkte 3 te behalen. 
Naast al dat getennis moest er ook gestudeerd worden. Na mijn VWO diploma 
te hebben gehaald heb ik een aantal jaren Rechten en Engels gestudeerd.  
Ik besloot echter van mijn passie mijn beroep te maken en heb vervolgens mijn 
KNLTB A en B licentie gehaald. Inmiddels geef ik zo’n twintig jaar training en heb ik 
ruime ervaring aan het geven van training aan spelers op elk niveau (van 9 tm 1). 
Belangrijk uitgangspunt tijdens mijn trainingen is dat alle facetten van het spel aan 
bod komen. Techniek, tactiek, conditie en mentale vaardigheden. Vaak horen 
spelers wat ze niet goed doen, wat anders moet. Wat ik heel belangrijk vind is dat 
de aandacht ook gericht is op de dingen die wél goed gaan. Kijken naar moge- 
lijkheden dus. Sinds februari heb ik mijn eigen bedrijf Eye2Coach. Eye2Coach 
biedt tennistraining aan en daarnaast ben ik ook beschikbaar voor ondersteun-
ing en coaching op persoonlijk vlak. Tenslotte voorzie ik ook clubs/bedrijven en 
organisaties van advies. Heel blij ben ik dat ik aan mijn eerste opdracht kan begin-
nen middels Tennis Time Academy, die mij zal inhuren om het komende seizoen 
lessen te gaan geven voor jullie vereniging TV Napoleon. Ik kijk er naar uit om de 
samenwerking aan te gaan en zie jullie ongetwijfeld terug op de tennisbaan. 

Met sportieve groet, Jean Swagers

Rabobank Clubkas Campagne

Van 14 tot en met 27 maart 2016 mochten leden van 
Rabobank Peel, Maas en Leudal vijf stemmen uit- 
brengen op hun favoriete clubs, waarvan maxi-
maal twee op dezelfde club. Het is voor TV Napoleon  
belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. 
Elke stem is geld waard! 
Het resultaat van deze actie heeft voor onze vereni-
ging het mooie bedrag van € 635,00 opgeleverd!   

Bedankt! iedereen die op ons gestemd heeft.	  
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2 april

Open dag:  

Maak kennis met tennis!

Op zaterdag 2 April is het zomerseizoen geopend 
met een aantal tennisclinics voor de jeugd. Deze 
clinics waren niet alleen voor onze jeugdleden, maar 
iedereen die kennis met de tennissport wilde maken 
was welkom. 
Alle kinderen mochten raden hoeveel tennisballen 
er in het tennisracket bij de ingang van ons park  
zitten. Daan Pouls zat er het dichtst bij en heeft een 
gloednieuw tennisracket gewonnen. 

	  

5 april

Voorjaarscompetitie

TV Napoleon heeft in het voorjaar met 20 teams deelgenomen aan de KNLTB 
districts competitie en met 3 teams aan de KNLTB landelijke competitie. Deze 
competities worden in 7 speelrondes op de dinsdagmorgen, vrijdagavond, zater-
dagmiddag of zondag gespeeld. De winnaars in de poule promoveren naar een 
hogere klasse. De 2 laatste teams degraderen naar een klasse lager.
Dit voorjaar was de voorjaarscompetitie voor TV Napoleon zeer succesvol. Bij de 
senioren zijn er 5 teams kampioen geworden. Bij de jeugd is er 1 team kampioen 
geworden.

Naast de kampioenen is het goed om te zien dat de teams die in de hoofdk-
lasse spelen zich hebben gehandhaafd. Ook is er één team gedegradeerd,  
TV Napoleon 1, spelende in de 1e klasse herendubbel 35+. 
Gedurende de competitie was het een gezellige drukte op de competitiedagen. 

Rest ons de kampioensteams te benoemen.
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TV Napoleon 2, Vrijdag avond 2e klasse 
gemengd dubbel 17+
Jack Sanders, Anita Verheijden, Jerome 
Sendar, Jennifer Pooler, Gertie Lenaers en 
Ronald Daalmeijer

TV Napoleon 1, Zaterdag 1e klasse  
gemengd 17+
Monique Rutten, Patrick Rutten, Reinier 
Grimbergen, Josine de Wild en Noes 
Noya

TV Napoleon 1, Vrijdag avond 2e klasse  
gemengd dubbel 17+
Marc Budé, Marit Sijbers, Rene Vogels, Ester 
Gravesteyn, Mariet Criens, Eric Wismans en 
Thijs Verstappen (invaller: Marlies Cremers)

TV Napoleon 1, Vrijdag avond 3e klasse Heren 
Dubbel 35+
Antal Kremers, Frank Poels, Marcel Heymans, 
Dennis Meeuwissen, Ralph Bongaerts en Luc 
Simons

TV Napoleon 1, Dinsdag morgen 2e 
klasse dames dubbel 35+
Truus Huijskens, Rosemarie Jansen,  
Annelies Mooren en Annemiek Huberts 
(invallers: Wia Zijp, Marij Olivier, Wil  
Huntjens, Attie van Zeben, Tilly Slabbers)

TV Napoleon 1, Zondag 3e klasse  
Gemengd 11 t/m 17 jaar
Lonneke Thomas, Cheyenne Houkes, Lotte 
Splinters, Youri van Bladel, Gijs Grimbergen en 
Alec Heuijerjans (invaller: Jasper Wismans)

Kampioenen gehuldigd
De huldiging van de kampioenen vond plaats op zondag 19 juni.
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World Tour Kids
Worldtour kids hebben 7 wedstrijden gespeeld:
•	 Oranje team 1 (Rick, Oliver, Raf, Cilio, Sanne, Myrthe, Eline, Chenna), heeft 6x 

goud en 1x zilver gehaald
•	 Oranje team 2 (Guusje, Meike, Vian, Noa, Sophie, Liv, Zoe en Renee), heeft 

1x goud, 3x zilver en 3x brons gehaald
•	 Bij Rood (Charlotte, Britt, Evi, Jelmer, Jasmijn, Ymke, Sien, Diana en Sophie) 

worden de resultaten niet vastgelegd, maar ze hebben vaak mooie wed-
strijden gespeeld en gewonnen ook.

6 april

Midweek Play-in
Vanaf woensdag 6 april ging de wekelijkse midweek Play-in van start. Deze 
Play-in is bedoeld voor zowel startende als gevorderde spelers. Iedereen is 
welkom. Zeker voor beginnende c.q. nieuwe leden is dit een ideale gelegen-
heid om te ervaren hoe leuk het is om een echt wedstrijdje te spelen.
Ook leer je hierdoor snel andere tennissers kennen, waardoor het afspreken 
om samen te tennissen alleen maar makkelijker wordt. 
De recreatiecommissie zal deze Play-in begeleiden.
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13 april 

Overlijden Ger Verschuuren
Ons bereikte het droeve bericht van het onverwachte overlijden van ons 

zeer gewaardeerd lid van verdienste van Tennis 
Vereniging Napoleon 
Ger Verschuuren

We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn 
inzet als bestuurslid van de voormalige tennis- 
vereniging Aldenghoor, als voorzitter van de  
fusiecommissie en als lid van het werkbestuur dat 

tot doel had om de bouw van een nieuw tennispark te begeleiden en een 
juridische fusie te realiseren. We zullen zijn toewijding, vriendschap, warmte en 
humor missen. Met respect en waardering zal hij in onze herinnering blijven.

13 t/m 19 juni

Clubkampioenschappen enkelspel 
In tegenstelling tot de laatste jaren is dit jaar gekozen voor een actievere 
benadering van de clubkampioenschappen. Hierdoor is de deelname 
fors gestegen waardoor wij mooie kampioenschappen hebben kunnen  
orga-niseren. De week is afgesloten met een gezellige barbecue. Voor de 
club singel hadden wij 34 deelnemers waarvan 6 dames en 28 heren.

	  

Bij de dames heeft Marieke 
Peeters gewonnen.

Bij de heren categorie B heeft 
Jerome Sendar gewonnen.

Bij de heren categorie A heeft 
John Teeuwen gewonnen.
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Categorie Rood: 
Evi Bertholet

Categorie Oranje:
Rick Kooiman 

Categorie 11 t/m 17 jaar: 
Alec Heuijerjans

In deze week zijn ook de clubkampioenschappen voor de jeugd gespeeld, 
met als winnaars:

Juli

Nieuw speeltoestel
De jeugdcommissie heeft na veel zoekwerk een geschikt speeltoestel bij Re-
play Speeltoestellen gevonden. Dit is in week 31 geplaatst.
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19 en 20 juli

Perforeren tennisbanen
De ontwatering van de tennisbanen in 
kooi 3 verliep moeizaam. 
Onderzoek door van Kessel Sport en  
Cultuurtechniek, samen met gemeente-
lijk toezichthouder en TV Napoleon heeft 
de vermoedens van TV Napoleon be-
vestigd. Derhalve heeft van Kessel  op 
19 en 20 juli 2016 het bedrijf Ubink-sport-
velden uit Dalfsen alle 8 SmashCourt 
tennisbanen laten perforeren.
Het perforeren van het tapijt wordt uitgevoerd door tegelijkertijd machinaal 
24 gaatjes te boren met een diameter van 6 mm. Het hele karwij heeft 16 uur 
in beslag genomen (zie foto).

25 juli

Groot onderhoud
Maandag 25 juli zijn de tennisbanen overdag niet beschikbaar in verband 
met groot onderhoud van de banen. ’s Avonds kan weer gewoon getennist 
worden.

13 juli

Zonnepanelen op clubgebouw
Met het plaatsen van 94 zonnepanelen op het dak van het clubgebouw 
heeft TV Napoleon weer een stukje van de weg naar verdere verduur- 

zaming van het  
tennispark afgelegd. 
Sinds begin mei zijn 
de op het dak van 
de accommodatie 
geplaatste panelen 
operationeel.

* Foto: Peter Hamans



11

14 t/m 21 augustus

Molentoernooi
Dit jaar heeft het Molentoer-
nooi voor de 42e keer plaats-
gevonden en wel in week 33  
(14 tot en met 21 augustus 
2016). De toernooicommissie 
bestond dit seizoen uit:
•	 Marga	Oosterbosch
•	 Eric	Stemkens
•	 Thom	Stemkens
•	 Marc	Reijnen
•	 Will	Smeets
•	 Illeke	Nelis

Verloop toernooi
De weergoden waren ons goed gezind de gehele week van het Molen- 
toernooi	 met	 uitzondering	 van	 de	 finalezondag.	 Als	 gevolg	 van	 een	 luxe-
probleem, een geweldig groot aantal inschrijvingen, is het toernooi op de 
zondag voorafgaande aan de toernooiweek gestart. 

Het aantal inschrijvingen bedroeg 
215 met 231 spelers, verdeeld over 42  
categorieën met 352 te spelen  
partijen. Het was een zeer geslaagd 
toernooi met een uitstekende wissel-
werking en samenwerking met alle 
commissies.
Op woensdag stond Wok on Tour op 
ons park met heerlijke hapjes. 
De sponsoravond was gepland op 
donderdagavond. De feestavond op 
vrijdag was zeer geslaagd. DJ Rico viel 
zowel bij oud(er) als jong in de smaak. 
Dat de feestavond ook door aan-
zienlijk wat jeugdigen bezocht werd, 
was een mooie aanvulling. Ook de 
campinggasten waren dit jaar weer 
zeer enthousiast. Nieuw  dit jaar was 
het speeltoestel dat nog kort voor het  
Molentoernooi op het park geplaatst 

was. Verder was er weer een springkussen voor onze kids en de  pingpong-
tafel. Hiervan werd volop gebruik gemaakt. 
De tombola, die werd gehouden aan de start van de feestavond heeft veel 
mensen getrokken. Prachtige prijzen werden tijdens deze tombola verloot, 
waaronder	een	 fiets,	 tennisrackets,	 eetbonnen,	 sauna-arrangementen	enz.	
enz., te veel om op te noemen.
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Dames dubbel A:  
Inge Briels en Illeke Nelis

Gemengd dubbel A:  
Illeke Nelis en Amir Khodaie

Gemengd dubbel C:
Esther Gravesteijn en Dennis 
Joosten

Gemengd dubbel B:  
Rosemarie Jansen 
en Wil Smeets

Dames dubbel B:  
Marion Barten en 
Anita Verheijden

5 t/m 11 september

Clubkampioenschappen 
dubbel en mix
In de week van 5 t/m 11 september zijn 
de clubkampioenschappen dubbel en 
gemengd dubbel gespeeld. 
Met 70 deelnemers in 7 verschillende cat-
egorieën (ingedeeld op sterkte) was het 
een geslaagde week, die op zondagmid-
dag met een BBQ afgesloten werd.

Winnaars:
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17 september

Ouder/kind toernooi
Op 17 september gingen in totaal 20 jeugdleden samen met vader, moeder, 
oma of kennis de strijd met elkaar aan. Dit leverde voor iedereen spannende 
en sportieve wedstrijden op, met de volgende winnaars:

Categorie rood:
1) Sien Kremers met vader Antal Kremers

Categorie oranje:
1) Liv Meeuwissen met vader Dennis Meeuwissen
2) Meike Kremers met moeder Marlies Cremers
3) Sanne Reijnen met vader Marc Reijnen

Categorie grootveld:
1) Jasper Wismans met vader Edwin Wismans

* Deelnemers* Winnaars

Heren dubbel B:
Robert Cupers en Rian Overdevest

Heren dubbel A: 
John Teeuwen en Amir Khodaie
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9 oktober

Test-periode baan-reserveren via KNLTB ClubApp
Vanaf deze week is het  
mogelijk om via de ClubApp 
een baan te reserveren.  
Tijdens deze testfase gelden 
de volgende spelregels:

Najaarscompetitie

In september nam TV Napoleon weer deel aan de najaarscompetitie. Met 
7 teams op de vrijdagavond, 1 op de zaterdagmiddag en 2 teams op de 
zondag. De KNLTB heeft voor het afgelopen jaar de indeling van de na-
jaarscompetitie weer veranderd. Zo is er weer een 35+ competitie toege-
voegd. Deze was voorheen afgeschaft om er voor te zorgen dat de reis-
afstanden kleiner zouden worden. Vanwege de protesten van verschillende 
verenigingen over het missen van de indeling op leeftijd is er dit jaar weer 
gekozen om de 35+ competitie weer toe te voegen. Hierdoor zijn alle teams 
weer opnieuw ingedeeld op ploegsterkte. 

Ook in de najaarscompetitie kunnen we ons ook weer verheugen op 2 
teams die kampioen zijn geworden. De kampioenen zijn:

TV Napoleon 1, Zaterdag 2e klasse heren 17+
Mark Reijnen, Patrick Rutten, John Teeuwen, Roger van Hinsberg en Frank 
Janssen.

TV Napoleon 1, Vrijdagavond 3e klasse heren dubbel 17+
Erik Thomas, Robert Cupers, Dennis Joosten, Edwin Wismans, Karel van der 
Velden en Sander Janssen.
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12 oktober 

Overlijden Jan Breuer
Ons bereikte het droeve bericht van het onver- 
wachte overlijden van ons zeer gewaardeerd lid van 
verdienste van Tennis Vereniging Napoleon.
Jan Breuer 
We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet als 
bestuurslid van de voormalige Horner Tennis Club en 
als ontwerper en constructeur van ons nieuw tennis-
park Galgenberg van Tennis Vereniging Napoleon.
We zullen zijn toewijding, vriendschap, warmte, sport-
iviteit en humor missen. 
Met respect en waardering zal hij in onze herinnering 
blijven.

25 oktober

Prijswinnaars Ma/Do-ochtend tennis
De deelnemers van de maandag- en donderdag-ochtendcompetitie 
werden onthaald op spek met eieren.Tevens werden de winnaars  
gehuldigd.

1: Sef Hofman; 2: Louis Aerts; 3: Francien van Horne; 4: Theo Schaapveld
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7 t/m 13 november

Oojetoernooi
Het Oojetoernooi 2016, het 31e op rij, is gespeeld in de week van 7 t/m 13 
november. 

In totaal waren er 28 deelnemers bij het Oojetoernooi, 14 vrouwen en 14 
mannen. Er is gespeeld in twee poules van 5 en in één poule van 4. Daarna 
is er in afvalschema’s	 gespeeld,	 hoofdtoernooi	 A,B,C,	 en	 D,	 met	 finales	 in	
alle	categorieën alsook wedstrijden om de derde en vierde plaats. 

Voor de winnaars waren er weer Ooje-handdoeken!

Organisatie was in handen van Eduard, Annemiek, Anita en Chris, terwijl 
de hapjes en de drankjes verzorgd werden door Annemiek en Anita, de 
mensen van de kantinecommissie en vrijwilligers. Iedereen heel veel dank 
daarvoor.

26/27 oktober

Herfstkamp voor de jeugd
In totaal 25 jeugdleden hebben zich heerlijk kunnen uitleven tijdens 
het herfst-kamp. Onder een stralend zonnetje werd hun tennis-
kennis getest tijdens het Ren Je Rot spel en gaf Remko Rierink een 
tennis-clinic. ’s Avonds streden groepen tegen elkaar om zoveel 
mogelijk dol-dwaze	 opdrachten	 op	 video	 vast	 te	 leggen.	 Na	 een	 film	
en	 korte	 nacht	 werd iedereen ’s ochtends weer langzaam wakker 
voor de ochtend-gymnastiek en een afsluitend tennisspel. Moe maar 
voldaan kon daarna  iedereen naar huis.
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Winnaars poule A:
Chris Bosch - Marion Barten

Winnaars poule C: Ronald 
Daalmeijer - Anke van den Doel

Winnaars poule B:
Henk Aelmans - Susan Baptist

Winnaars poule D:
Paul Kessels - Daphne Link

* Deelnemers Oojetoernooi
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26 november

Snerttoernooi
Op zaterdag 26 november werd met 24 deelnemers het Snerttoernooi 
gespeeld. Na 4 wedstrijden was Susan Baptist de nummer 1 van de dames 
en bij de heren was dit  Frans Lintjens. De poedelprijs was voor Mariet en Wiel 
Vermeulen.

17 november

Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering werd bijgewoond door 55 leden.  
Earl Pooler en Twan van Dijck treden af als bestuurslid. De voltallige recreatie-
commissie bestaande uit Earl Pooler, Nicole Soudant, Aryan Swinkels, Irene 
Willems, Walter Janssens, Erik Metsemakers en Chris Waeyen, treedt af.
Verder verlaten Marlou van Galen en Jan Meeuwissen de sponsorcommissie 
en Sharon Schmaehl verlaat de jeugdcommissie. 

De algemene ledenvergadering heeft op 17 november 2016 besloten om 
Chris Bosch te benoemen tot lid van verdienste. De benoeming is onder  
andere gebaseerd op zijn sturende werkzaamheden in het werkbestuur wat 
de fusie betreft en in 
de projectgroep betre-
ffende de bouw van 
tennispark Galgenberg 
tijdens zijn voorzitter- 
schap van Tennis Vereni-
ging Aldenghoor en zijn 
leidende rol in de tech-
nische commissie van TV 
Napoleon.
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30 november en 4 december

Geen tennis vanwege bevroren smashcourt-tapijt
De huidige weersomstandig-heden 
laten niet toe dat er getennist wordt 
op onze SmashCourt tennisbanen.
Bij droog weer kan principieel tot 
- 15° vorst getennist worden. Ech-
ter, omdat nu  -vanwege rijp - het 
natte tapijt bevroren is kan door 
het betreden ervan breuk van het 
tapijt optreden. Het bevroren tapijt 
ligt momenteel op vele plaatsen los 
van de ondergrond.

Slotwoord jaarboekje 2016
Allereerst wil ik graag in dit jaarboekje de drie leden die ons in het tennis-
seizoen 2015/2016 ontvallen zijn gedenken. Mart Walraven, Ger Verschuuren 
en Jan Breuer. Deze tennisleden hebben veel betekend voor onze vereniging. 
De laatste twee zijn zelfs benoemd tot Lid van Verdienste. 

We mogen allen trots zijn dat de tennisleden van Haelen en Horn drie jaar 
geleden de enige juiste weg hebben ingeslagen om juridisch te fuseren. Ten-
nis Vereniging Napoleon bestaat inmiddels al drie jaar.  Een vereniging om 
trots op te zijn.

Gebleken is dat ons tennispaviljoen qua omvang en inrichting van alle ge-
makken is voorzien. Het is lovenswaardig te ervaren op welke wijze de digi-
tale wereld zich heeft gemanifesteerd in ons tenniscomplex. De SmashCourt  
tennisbanen zijn bij iedereen goed in de smaak gevallen; ook tijdens ons Mo-
lentoernooi. Gebleken is dat er relatief weinig onderhoud nodig is ten opzichte 
van de traditionele gravelbanen. Jammer dat soms in de winter niet gespeeld 
kan worden (sneeuw, opdooi, bevroren ondergrond).

Er is in afgelopen jaren veel geïnvesteerd (in 2016 zonnepanelen en een 
speeltoestel) in onze club zodat er geen kapitaalsinvesteringen begroot zijn 
voor 2017.

Ten gevolge van de vele prestatieve en recreatieve toernooien, maar vooral 
dankzij de tomeloze inzet van onze bestuursleden en commissieleden, bloeit 
onze vereniging. Met trots wil ik jullie allen bedanken voor de inzet in afgelo-
pen jaren. We mogen allen blij zijn dat door de zelfwerkzaamheid van de ten-
nisleden	onze	vereniging	financieel	gezond	is	en	blijft.

Verheugd is het bestuur dat de PR commissie het initiatief heeft genomen 
om een jaarboekje 2016 uit te geven. Hopelijk kan dit initiatief gecontinueerd 
worden.

Tot slot wil ik jullie allen een gezond, sportief, plezierig en blessurevrij tennisjaar 
2017 toewensen. 

Wiel
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