
  
 
Hallo sportvrienden, 
 
Op 8 april 2020 houdt SVG De Tubanten weer een Algemene Leden Vergadering. Ditmaal niet 
in de Diekmanhal maar bij voetbalvereniging Tubanters. Om een ieder op correcte wijze uit te 
nodigen en te voorzien van de agenda met alle verslagen is er gekozen voor uitgave van het 
clubblad. 
 
2019 was een roerig en moeilijk jaar voor De Tubanten: het stoppen van rolstoeldansen 
vanwege te weinig deelnemers en het wegvallen van de dansinstructrice , het stoppen met 
zwemles voor kinderen op Het Roessingh door te kleine groepen en hoge huurlasten en tot slot 
het ledenaantal dat terugloopt. 
 
Het verminderen van zwemgroepen recreanten op Het Roessingh moest vanwege 
contributieverhoging voor deze zwemmers omdat Het Roessingh de huur heeft verhoogd i.v.m. 
een zwaardere personele bezetting. 
 
Met name de contributie verhoging voor de zwemmers op Het Roessingh deed pijn, niet alleen 
bij de leden waar het bestuur alle begrip voor heeft, maar ook wij als bestuur stonden voor de 
moeilijke keuze. De groepen in z’n geheel afstoten en aan hun lot overlaten of doorgaan met 
een niet te vermijden verhoging van de contributie. We hebben voor het laatste gekozen en 
gelukkig hebben velen besloten te blijven waarvoor ons respect en dank. 
 
Uiteraard zijn er ook leuke mededelingen:  
 
Boccia is licht gegroeid en men doet mee aan diverse toernooien, tafeltennis is gegroeid en 
men heeft weer wedstrijdspelers die meedoen aan diverse toernooien als ook de G-competitie, 
rolstoelhokey is stabiel, er zijn vele zwemdiploma’s uitgereikt en er zijn contacten gelegd met 
misschien een nieuwe tak van sport binnen De Tubanten, namelijk E-Hockey (elektrische 
rolstoel hockey). 
 
U ziet het, het is zeker niet alleen kommer en kwel;  
we zijn nog steeds een vereniging om trots op te zijn en we hopen dit dan ook nog jaren te 
mogen zijn. 
 
Hopelijk zie ik u op de ALV 8 april 2020. 
 
Een sportieve groet, 
Klaas Zwiep 
 
 
 

 
 

Van de voorzitter… 
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Ja hoor… daar zijn we weer. We lijken wel Heintje Davids (de 
oudere leden zullen haar misschien nog wel kennen); zij kondigde 
ook telkens weer haar afscheid aan, maar misschien is dit niet het 
einde maar een nieuw begin…  

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om alle jaarverslagen 
2019 van onze sporten te lezen heeft het bestuur van De Tubanten 
besloten om toch nog een clubblad uit te brengen. Deze keuze is 
gemaakt omdat natuurlijk niet iedereen handig is op het internet of 
omdat sommigen helemaal geen internet hebben.  

Het was weer heerlijk om achter mijn computer te zitten en dit blad 
in elkaar te zetten.  

Verder wil ik Hanneke Messelink weer enorm bedanken voor het 
controleren van alle verslagen. 

Ik wens u allen veel leesplezier toe. 

Ik zeg niet tot ziens, maar misschien tot volgend jaar. 
 

 

 

 
 

 
 
 

Van de redactie… 
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Op de volgende dagen kan er door de verschillende takken van 
sport geen gebruik worden gemaakt van de sportaccommodaties in 
verband met vakanties en/of officiële feestdagen. 
 
Maandag 13 april (2e Paasdag) 
Alle zaalsporten / zwemmen Roessingh 
 
Maandag 27 april (Koningsdag) 
Alle zaalsporten / zwemmen Roessingh 
 
Maandag 4 mei (Dodenherdenking) 
Alle zaalsporten / zwemmen Roessingh  
 
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
Zwemmen Aquadrome 
 
Donderdag 21 mei (Hemelvaart) 
Alle zaalsporten  
 
Maandag 1 juni (2e Pinksterdag) 
Alle zaalsporten / zwemmen Roessingh 
 
De Zomervakantie 2020 is van zondag 5 juli tot en met 
zondag 16 augustus 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantie De Tubanten 2020... 
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Agenda ALV De Tubanten 2020… 
 
Aan alle leden van SVG De Tubanten tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die 
gehouden zal worden op woensdag 8 april 2020 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in 
het clubgebouw van voetbalvereniging De Tubanters aan de Olympialaan 20 te 
Enschede. 

(Dit is een zijstraat van de J.J. van Deinselaan op het Diekmancomplex.) 

 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Bestuursverkiezing 

- Annie van Baaren (aftredend penningmeester en niet herkiesbaar) 
Ivo Hilgeholt (kandidaat penningmeester) 
Ellen Otten (afgetreden als algemeen lid op 10 december 2019 en niet herkiesbaar) 

4. Notulen algemene ledenvergadering 27 maart 2019 
 
5. Ingekomen stukken 
 
6. Jaarverslagen:  

- verslag bestuur 
- verslag sportcommissies 
- verslag penningmeester 

7. Verslag kascommissie 
 
8. Vaststelling contributie 
 
Pauze 
 
9. Huldiging 25, 40 en 50 jaar jubileum lidmaatschap 
10. Uitreiking bekers 
11. Activiteiten 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
N.B: 
punt 3: Overige kandidaten kunnen zich melden bij info@detubanten.nl. Informatie hierover 
kunt u vinden op www.detubanten.nl 
punt 4 en 6: De notulen van de vorige vergadering en de jaarverslagen kunt u ook terug 
vinden op de website.  
 
Tevens liggen deze ter inzage voor aanvang van de vergadering. 

 
Wij verzoeken u de presentielijst te tekenen. 
 
Het bestuur van SVG De Tubanten 
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 Notulen ALV 2019… 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering de Tubanten op 27 maart 2019 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Diekmanhal in Enschede 
 
Afwezigen met kennisgeving: 
Corma Reinder, Marcel Hogt, John Hilgeholt, Geert de Wilde, Marnix Messelink. 35 leden 
aanwezig (zie presentielijst). 
 

1. Opening 
De voorzitter Klaas Zwiep opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Mededelingen 

De voorzitter wil van de gelegenheid gebruik maken om stil te staan bij leden die ons 
helaas zijn ontvallen. We hebben afscheid moeten nemen van mevrouw Annie Assink, 
die jarenlang de kantine heeft verzorgd bij de tafeltennis. Ook hebben we afscheid 
moeten nemen van Trees van de Bovenkamp, echtgenote van Alex (mooie gedichten 
van het clubblad en steun en toeverlaat voor Alex) en van Henk Beverdam (coach 
trainer rolstoelhockey) Graag even 1 minuut stilte. 

3. Verkiezingen 
Alwie Papenborg stopt i.v.m. ziekte en Marianne Koolenbrander i.v.m. studie. Vacature 
penningmeester blijft open: Annie van Baaren wnd. penningmeester en Daniel van 
Achteren wnd. Ledenadministratie. Els Teussink stelt zich kandidaat voor de functie van 
secretaris. Els is lid van De Tubanten en zwemt bij hydrofitness op het Aquadrome. 
 

 Het nieuwe bestuur wordt dus als volgt: 
 Klaas Zwiep - voorzitter 

Annie van Baaren – penningmeester wnd. 
Ellen Otten – algemeen lid 
Daniel van Achteren –  ledenadministratie wnd. 
Martin van der Laan – technische commissie 
Els Teussink - secretaris 

  
4. Notulen vorige ALV vergadering 

Beker van verdienste naar Ben Venterink en Marnix Messelink. 
 
Besluit: op enkele tekstuele wijzigingen worden de notulen goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 

5. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

6. Jaarverslagen 
 
Verslag bestuur 
Fysiotherapie De Posten: Annie van Baaren neemt contact op met hoofd fysiotherapie. 
Besluit: het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
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Verslagen sport commissies 
Besluit: de verslagen worden goedgekeurd en vastgesteld. Er zijn veel jaarverslagen 
binnengekomen. Het zijn leuke, heldere en duidelijke verslagen. De voorzitter dankt 
alle trainers en vrijwilligers. Geen verslag binnengekomen van boccia. Boccia is 
gegroeid naar acht leden, hiervan komen twee uit Emmen. 
 
Verslag penningmeester 
In verband met ziekte van Alwie is Annie in januari gebeld of zij het 
penningmeesterschap weer op zich wilde nemen. Begroting 2019: vermindering van het 
aantal leden en de moeite om rond te komen. Het probleem is het zwemmen in Het 
Roessingh; er zijn te weinig mensen tegelijk in het water. We moeten per 1 juli bij Het 
Roessingh groepen samenvoegen en daardoor uren afstoten. We kunnen het voor dit 
jaar nog maar voor een halfjaar doen. Met de cijfers is hier rekening mee gehouden. Als 
bestuur geschrokken dat we groot tekort hadden. Voor het kindzwemmen leggen we nu 
300 euro per maand bij. We moeten hier een zweminstructeur bij huren. We hebben 
besloten dat wij met ingang van 31 mei 2019 de zwembadhuur voor het 
kinderzwemmen opzeggen. Nieuwe kinderen kunnen zwemmen op het Aquadrome. 
Geen les meer op Het Roessingh en per dezelfde datum de vrijzwemmers 
onderverdelen in andere groepen zodat in elke groep tien zwemmers zitten. We hebben 
één maand opzegtermijn. Daarnaast houdt het bestuur een optie om het twee keer 
sporten voor één contributiebedrag te stoppen. Je kunt zwemmen en daarnaast een 
andere sport beoefenen. Dit kan niet meer uit. Wil je een tweede sport dan moet je een 
extra bedrag betalen. We willen geleidelijk aan naar een betere verdeling. We zijn 
goedkoop ten opzichte van andere verenigingen. We zitten rond de 330 leden. We 
kunnen het niet meer opbrengen. NPZ moet hiervan op de hoogte worden gebracht. De 
licenties staan op naam van De Tubanten en niet op naam van Het Roessingh. Tussen 
Het Roessingh en Aquadrome zit 20 euro per uur verschil. Temperatuurverschil tussen 
beide zwembaden is 1 graad. Voorzitter geeft vader zwemmer Het Roessingh 
compliment voor zijn inbreng tijdens de vergadering. 
 
Besluit: conform bovenstaande. 
 

7. Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaande uit B. Venterink, E. vd Bovenkamp en reserve N. Magrië-
Eusterbrock verleent decharge aan het bestuur.  
Voor volgend jaar is er een nieuwe kascommissie bestaande uit Ben Venterink, 
Natascha Magrië-Eusterbrock en reserve Remco Nelemans. Controle moet enige tijd 
voor de laatste bestuurscommissie plaatsvinden. 
   

8. Vaststelling contributie 
Iedereen heeft ruim de tijd gehad om te kunnen reageren om de contributieverhoging. 
De contributie wordt verhoogd met € 1,00  per 1 juli 2019. 
Besluit: conform bovenstaande. 

 
9. Pauze 
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10. Huldiging 50- en 25-jarig lidmaatschap 
De heer Hilgeholt is 50 jaar lid van De Tubanten. Helaas kan de heer Hilgeholt niet 
aanwezig zijn bij de ALV. T.z.t. krijgt hij de cadeaubon. De heren Martin van der Laan 
en Marcel Hogt zijn 25 jaar lid van De Tubanten. Zij krijgen een speldje. 

  
11. Uitreiking Bekers 

Beker van verdienste: wordt dit jaar niet uitgereikt. 
Aanmoedigingsbeker: Corma Reinders. Heeft zich extra ingezet voor de rolstoeldansers. 
Ze heeft zich afgemeld wegens ziekte. Klaas en Martin gaan bij haar op bezoek en 
zullen dan een boeket en beker overhandigen. 
Sportprestatiebeker: waterbasketbal team 1 
(de niet aanwezige leden krijgen op een later tijdstip de attenties). 
 

 
12. Activiteiten 

Dit jaar is er niets georganiseerd. Geen bowling, sinterklaas etc. 
Vorig jaar gevraagd of er iemand activiteiten wil ontplooien en een commissie te willen 
vormen. Ook dit jaar weer de vraag of er mensen zijn die een activiteitencommissie 
willen vormen. Bestuur is bereid om een enquête te maken en deze lijsten neer te 
leggen bij de trainers om uit te delen, zodat het bestuur kan inventariseren. 
 

13. Rondvraag 
a. Beker van verdienste: Remco heeft al veel gedaan, maar je moet je sporen 

verdienen. 
b. Zouden de trainers aan hun sporters kunnen vragen om te stemmen bij de 

Rabobank clubactie op De Tubanten. Je moet wel een kaart krijgen van de 
Rabobank Enschede-Haaksbergen. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn komst en wenst iedereen 
wel thuis.   
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 Jaarverslag bestuur 2019… 
                 door Els Teussink – secretaresse De Tubanten 

 
Sinds de vorige Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2019 is het bestuur 9 keer bijeen 
gekomen. Hierbij zijn o.a. de volgende punten besproken: 
 
Gezien de stijgende huurprijs almede de grote terugloop van het ledenaantal zijn de 
zwemlessen voor kinderen op de donderdag bij het Roessingh per 1 juli gestopt. Deze vinden 
doorgang in het Aquadrome. Merel de Bruin is toegevoegd als gediplomeerd zweminstructeur.  
 
Tevens is het zwemmen voor volwassenen op de donderdag bij het Roessingh per 1 juli 
gestopt. Als gevolg hiervan is de groepenindeling gewijzigd. De oorzaak van het stoppen van 
het zwemmen op de donderdag is de verhoogde veiligheidseis door het Roessingh waardoor de 
Tubanten extra personeel moet inhuren en genoodzaakt is de contributie voor het zwemmen 
bij het Roessingh te verhogen met € 6,-. Hierdoor hebben 24 leden hun lidmaatschap 
opgezegd. 
 
Tara Bron is na de zomervakantie gestopt als trainer voor het rolstoeldansen. Omdat er geen 
adequate vervanging voor haar aanwezig was, was het bestuur genoodzaakt het 
rolstoeldansen te beëindigen. Deze maatregel heeft 7 leden gekost.  
 
Naar aanleiding van de koninklijke onderscheiding voor Klaas Zwiep en zijn vrouw Ineke en ter 
promotie van de vereniging is er in juni 2019 een artikel verschenen in de huis-aan-huis 
bladen en wijkkranten van Enschede.  
 
Eveneens ter promotie hebben we mee gedaan aan de verkiezing van Club van het jaar 2019 
waarbij De Tubanten als 2de zijn geëindigd in Enschede (89 stemmen van 320 leden). 
 
Ter bevordering van het ledenaantal  is een bonusregeling  ingesteld waarbij mensen die een 
nieuw lid aanbrengen een eenmalige korting op het lidmaatschap krijgen van € 15,50. 
Voorwaarde is dat het nieuwe lid 1 jaar blijft sporten. 
 
De jaarlijkse collecte heeft dankzij de inzet van 24 collectanten een bedrag opgeleverd van  € 
1403,66. 
 
Tukkers United, een groep mensen die bij het Roessingh elektrisch rolstoelhockey speelt, heeft 
verzocht om aansluiting bij de Tubanten. Het Roessingh stopt met deze sport. Het bestuur is 
met hen in onderhandeling. Dit zou 16 nieuwe leden kunnen opleveren. 
 
Annie van Baaren treedt af tijdens de ALV als wnd. penningmeester. Haar opvolger Ivo 
Hilgeholt richt zich op de financiële administratie terwijl Daniel van Achteren de 
ledenadministratie voor zijn rekening neemt.  
 
Ellen Otten heeft in december haar lidmaatschap om persoonlijke redenen opgezegd en is 
derhalve afgetreden als algemeen bestuurslid. 
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 Jaarverslag Badminton 2019… 
                           door Gerrit Hagreis en Trijnie van Holten 

 
Leden 
Dit jaar is voor onze leden afwisselend geweest; dan was er een goede opkomst, dan waren er 
veel ziektes en blessures. Bij de een was dat langdurig en anderen kwamen weer snel terug. 
De leden die om deze redenen moesten stoppen, wensen wij beterschap en sterkte. Jullie zijn 
altijd weer welkom. 
Er kwamen ook weer nieuwe leden bij. Op deze manier blijft het mogelijk om gezellig te blijven 
spelen op de maandagavond. 
 
Stagiaire 
Er was dit jaar weer een stagiaire op de maandagavond. 
Het is voor een stagiaire belangrijk om te ervaren hoe het is om met mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking te sporten. Dit geeft de stagiaire een beeld van wat 
mensen kunnen en hoe zij met hun handicap omgaan. 
 
Toernooi 
Het jaarlijkse Tubanten-Roessingh toernooi is ook dit jaar weer gespeeld en was weer een 
groot succes. 
Er was ook een aantal mensen van Fyon uit Nijverdal aanwezig. Van onze leden zijn er weer 
enkelen naar Nijverdal geweest voor hun toernooi. Dit zal ook in 2020 weer gaan plaatsvinden. 
 
Afsluiting van het seizoen 
Als traditie was er weer het bekende spelletje jeu de boules met als afsluiting de barbecue in 
het prachtige Van Heekpark. 
Het was weer goed geregeld door Marion en haar vrijwilligers en de mensen van de jeu de 
boules-vereniging. Het weer was goed en we konden lekker buiten zitten. 
 
Afscheid 
Helaas moesten wij dit jaar van onze Marion van Osnabrugge afscheid nemen. Vele jaren heeft 
zij samen met Gerrit de trainingen, de barbecue en het toernooi verzorgd, maar door een 
lange blessure en haar werk, heeft zij besloten om te stoppen. 
Marion, bedankt voor jouw geweldige en gezellige inzet, ook namens onze leden en 
vrijwilligers. 
 
Bedankt 
Ook willen wij alle leden en vrijwilligers die ons altijd willen helpen en ondersteunen bedanken. 
Ze staan altijd klaar bij het organiseren van het toernooi, de barbecue en elke maandagavond 
bij het opzetten en afbreken van de velden. Zonder hen zou alles veel minder goed verlopen. 
 
Heel Hartelijk Dank Allemaal 
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 Jaarverslag "Diabetes en Sport" 2019… 
       door Alex van den Bovenkamp 

 
Evenals voorgaande jaren hebben zich geen nieuwe mannelijke leden aangemeld. Men moet 
weten, dat  een ieder voor zichzelf bezig is, en dus onafhankelijk van anderen kan sporten. 
Vooral Diabeten hebben lichaamsbewegingen nodig, waardoor de waarden van de bloedsuikers 
verlagen.  
 
Tegenwoordig komt het vaker voor dat mensen, zowel jong als oud, minder bewegen en 
slecht(er)eten, hetgeen in beide gevallen slecht is voor de gezondheid. Door te gaan sporten 
kunnen eventuele ziektekosten ook omlaag/nihil worden. 
 
Gelukkig konden we eindelijk terecht in de grote Sporthal, hetgeen de mogelijkheden 
vergrootte. Het blijft daarom van groot belang dat de betreffende trainers inspraak hebben bij 
het zoeken naar geschikte ruimtes. 
 
Begin januari werd er weer de enige echte, gezellige Nieuw-Jaarsborrel gehouden in de 
koffiekamer van de fysio.  
 
Hanneke Bult was weer onze steun en toeverlaat door o.a. in te vallen bij afwezigheid van de 
trainer. Hiervoor wederom onze dank. 
 
Dit jaarverslag is kort, vanwege het niet deelnemen aan wedstrijden. 
 
De trainingen vonden elke maandagavond in de grote Sporthal van Het Roessingh plaats, van 
18.30 - 19.30uur. 
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 Jaarverslag redactie / PR 2019… 
                door Martin van der Laan 

 
Het clubblad verscheen voor het laatst in maart 2019. Gezien de lage inbreng van geschreven 
tekst werden we genoodzaakt om met het clubblad te stoppen. Natuurlijk willen we wel 
doorgaan met informatie geven maar dan wel op de digitale snelweg.  
 
Een nieuwsbrief is dan waar we aan zitten te denken. Ook hebben we een eigen app, deze kun 
je downloaden (instructies vinden jullie op onze internetpagina). Maar ook hier geldt: bij veel 
aanmeldingen worden deze projecten verder in gang gezet. Dat is tot op heden helaas niet het 
geval.  
 
We zitten wel te denken om rond de ALV van De Tubanten een clubblad uit te geven om zoveel 
mogelijk leden de kans te geven om alle jaarverslagen van onze sporten te lezen.  
 
Uiteraard zullen deze ook op onze website staan www.detubanten.nl  
 
Wat betreft de PR. Dit jaar hebben eigenlijk een beetje in het teken gestaan van de 
lintjesregen. Klaas en Ineke Zwiep hebben, zoals jullie misschien wel weten, een lintje 
gekregen.  
 
Naar aanleiding van dit heugelijke feit heeft er in de Huis aan Huis-krant een mooi artikel 
gestaan met daarin een interview met Klaas Zwiep. Dit heeft vele mensen bereikt.  
 
Als u het artikel nog eens wilt nalezen: 
https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/toerisme/741770/svg-de-tubanten-een-
sportclub-met-voor-elk-wat-wils-  
 
 

 
2e rij links- Klaas en Ineke Zwiep 
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 Jaarverslag rolstoelhockey 2019… 
                    door Mark Spoelstra 

 
2019 was voor de hockeyers een bewogen jaar.  
 
Het zeer onverwachte afscheid van Henk Beverdam is bij niemand ongemerkt voorbij 
gegaan. Als groep zijn we hierdoor sterker en hechter geworden en zijn er op 
bepaalde vlakken mensen opgestaan om dingen over te nemen.  
 
Gelukkig zijn er ook positieve dingen te melden.  
 
Meerdere bekende spelers kwamen of komen terug dit en komend seizoen. H1 heeft 
zich knap kunnen handhaven in de hoofdklasse en H2 is door goed wedstrijdwerk en 
wat geluk met het wegvallen van tegenstanders gepromoveerd naar de 2e klasse.  
 
Voor komend seizoen staat voor beide teams handhaving als doel op de planning en 
zoals het er naar uitziet gaat dit ook zeker lukken.  
 
Op 4 april 2020 staat onze eigen competitiedag op het programma. In de Diekmanhal 
zal H2 meerdere wedstrijden spelen.  
 
U bent hier allen bij deze uitgenodigd om te komen kijken, te helpen of te 
supporteren. 
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 Jaarverslag tafeltennis 2019… 
        door Fiori Brockhuis  

 
We hebben weer een druk jaar achter de rug.  
 
Zo hebben weer een paar mooie bekers gewonnen. Zo werd Mark eerste 
en behaalden Renate, Diane en Samantha hele mooie prijzen. 
 
We zijn dit jaar ook voor het eerst mee gaan doen met de competitie, en 
dat vonden we allemaal zo leuk dat we dat dit jaar weer gaan doen. 
 
Maar dat is niet alles: Mark heeft één toernooi meegedaan in de 6de en is 
gelijk naar de 5de klasse gegaan. 
 
Ook Renate is naar de 5de klasse gegaan. 
Dus al met al weer een heel goed jaar. 
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 Jaarverslag waterbasketbal 2019… 
           door Natascha Magrië-Eusterbrock 

 
Na een enerverend NK zijn wij in augustus 2019 met frisse moed gestart.  
 
Het eerste team heeft het NK met een vijfdeplaats afgesloten daar waar ze verwacht hadden 
hoger te scoren. Helaas is hen dat niet gelukt. Er werd toch een heel “ander spelletje 
gespeeld”. Ze waren niet opgewassen tegen het fysieke van de andere teams. Hier ligt dus een 
schone taak voor de trainers, zodat ze hier wegwijs in worden voor het komende NK.  
 
Momenteel staat het eerste team in de regionale competitie bovenaan. André Buitink is hun 
trainer/coach en doet het goed. Inger Venterink en Natascha Magrië trainen het tweede team. 
Het tweede team heeft helaas wegens omstandigheden twee spelers moeten laten gaan. Dat is 
wel heel jammer want er zat één speler bij die het team goed coachte vanuit het water en 
vooral een goed voorbeeld was voor de jeugd.  
 
Sean Williams traint dit jaar ook met het eerst mee en zal dit jaar ook meegaan naar het NK. 
Het tweede team is een heel jong team. We hebben ook vanuit het C-diploma een nieuwe 
speler erbij en dat is Noah. Hij vindt het helemaal geweldig en hij wordt enorm gesteund door 
Finn van Achteren en Wouter van Schip.  
 
Dit seizoen is ook het seizoen dat het waterbasketbal digitaal zou gaan. Helaas zitten hier te 
veel haken en ogen aan dat wij het gewoon nog op papier doen.  
 
We zijn nu druk met de voorbereiding voor komende twee regiotoernooien en natuurlijk met 
het NK.   
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 Jaarverslag Zwemmen Aquadrome 2019… 
                                door Klaas Zwiep 
 
Vrijwilligers: 
De huidige bezetting op het Aquadrome bestaat nu uit Klaas Zwiep, Ineke Zwiep, Martin van 
der Laan, Gerhard Heinink, Natascha Magrië-Eusterbrock, Merrel de Bruijn, Wouter van het 
Schip, Saskia Wesseler en Sari de Bruijn. Merrel en Sari zijn in november bij ons gestart en 
een zeer waardevolle aanvulling. 
 
Helaas heeft Frederique Simons door haar drukke werkzaamheden als docente in het 
voortgezet onderwijs het lesgeven bij De Tubanten moeten stopzetten. Ook Ria Sanders is 
door ziekte gestopt. Gehard Heinink is door een operatie langere tijd afwezig geweest maar 
goed herstellende en hopelijk snel weer aanwezig. 
 
Het was weer een goed jaar voor de zwemlesgroep kinderen:  
er hebben 23 kinderen een A-diploma, negentien kinderen een B-diploma en tien kinderen een 
C- diploma gehaald. 
We zijn om financiële redenen (te kleine groepen en een hoge huur) gestopt met zwemles op 
Het Roessingh. 
 
De hydrofit groepen zijn gegroeid en er was zelfs een wachtlijst maar nu is het stabiel. We 
kunnen in de recreanten groep van  17:00 uur en 20:00 uur nog zwemmers plaatsen, ook 
deze groepen zij onderbezet. 
 
Na het laatste diplomazwemmen op 4 februari 2020 hebben veel kinderen besloten om te 
stoppen met zwemles, reden hiervoor zijn divers zoals over naar een andere sport (voetbal, 
paardrijden) maar ook geen tijd van ouders of na het behalen van het B-diploma geen zin 
meer hebben. 
 
Dit betekent dat we voor het eerst hele kleine groepen in het diepe gedeelte hebben waar voor 
het A-,B- of het C-diploma wordt opgeleid. De wachtlijst word opgeschoond en is nu dus leeg, 
uiteraard hopen we op voldoende aanvulling. 
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 Jaarverslag zwemmen Roessingh 2019… 
                            door Trijnie van Holten 

 
Afgelopen jaar waren er voor ons veel veranderingen in Het Roessingh. De kinderen zwemmen 
nu in het Aquadrome of op woensdagmiddag bij Het Roessingh.  
 
Het zwemmen op de donderdag is helemaal gestopt omdat er dan te weinig leden wilden 
zwemmen. De zwemmers van de donderdag zijn verdeeld over de maandagavond, de 
vrijdagavond en de zaterdagmorgen. Een aantal leden is gestopt omdat ze op de veranderde 
tijden niet konden komen. 
 
Het vakantiezwemmen is weer prima verlopen. Wij zullen, samen met Het Roessingh, bekijken 
of er hiervoor ook in 2020 mogelijkheden zijn. 
 
In oktober kwam de mededeling van Het Roessingh, dat er vanaf 1 november naast de trainer 
een extra begeleider aan het bad moest staan in verband met de veiligheid. Dit veroorzaakte 
een contributieverhoging van € 6,00 per maand. Als gevolg daarvan hebben zo’n 30 leden hun 
lidmaatschap opgezegd. 
 
Gelukkig hebben wij in middels weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Nieuwe leden 
zijn nog van harte welkom! Denk aan mond-tot-mondreclame. Bovendien: er is een 
bonusregeling! Zie de Tubantengids. 
 
Op deze manier zal het zwemmen voor De Tubanten in Het Roessingh mogelijk blijven. 
 
Samen met alle vrijwilligers wensen wij iedereen een sportief en gezond 2020 toe. Wij zullen ook 
het komende jaar voor u allen klaarstaan.  
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 Formulieren… 
 
Mutatieformulier 
Heeft u een wijziging in adres en/of telefoonnummer, vult u dan het mutatieformulier 
in en geef het af aan uw trainer of stuur het aan de ledenadministratie. Het 
mutatieformulier kunt u ook downloaden op www.detubanten.nl/leden/#lidopzeggen 
 
Adresgegevens ledenadministratie 
 
Dhr. Daniël van Achteren 
ledenadministratie@detubanten.nl 
Fugastraat 5 
7534 GA – Glanerbrug 
053-4785556 
 
Calamiteitenformulier 
Het calamiteitenformulier is bedoeld om mogelijke gevaren van sportende leden 
zodanig in kaart te brengen dat een trainer/arts onmiddellijk kan reageren bij 
calamiteiten aangaande de leden. Een formulier waarin, in het kort gezegd, 
belangrijke gegevens staan van de leden die bij ons sporten.  
 
Deze gegevens zijn bij calamiteiten alleen door een aanwezige trainer / arts 
in te zien.   
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S.V.G. De Tubanten –  Enschede 
 

Naam : ……………………………………………………………………… 

Adres : 

…………………………………………....………………………………….. 

Postcode / Plaats : ………………………………………………………… 

Deelt u het volgende mede : 
 
……..……………………………………………………………….…. 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………... 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Dat kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van 1 maand.  
 

 
INLEVEREN BIJ UW TRAINER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTATIE FORMULIER… 
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Collecte S.V.G. De Tubanten… 
                                                                               

Elk jaar vragen wij een eigen collecte week aan bij de 
Gemeente Enschede.  
 
De opbrengst is bestemd voor onze vereniging.  
Het grootste deel van de contributies gaat op aan huren 
van sportaccommodaties, zodat alle andere kosten betaald 
moeten worden uit extra inkomsten.  
 
U begrijpt dat wij de extra inkomsten uit deze collecte erg 
goed kunnen gebruiken. 
 
Om de contributies laag te kunnen houden, hebben wij een 
goede opbrengst nodig.  
 
Wij roepen u (onze leden) dan ook op om één of meer 
straten voor uw rekening te nemen en zo te helpen de 
opbrengst zo hoog mogelijk te maken. 
 
Wilt u helpen? Geeft u dan op bij onderstaande mail: 
 
sponsorcommissie@detubanten.nl 

 
 
 
 
 


