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Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de T.V. SINT MAARTEN. 

De vergadering zal plaats vinden op:  5 februari 2020 
Plaats:      de kantine van onze tennisvereniging. 
Aanvang:      20.00 uur. 
 

Agenda. 
 
1.  Opening. 
2.  Mededelingen /ingekomen stukken. 
3.  Goedkeuring van de notulen A.L.V. 14-2-2019. 
4.  Verslagen.  
 
-Jaarverslag secretaris. 
-Verslag technische commissie en verloop /indeling werkdagen 2020. 
-Verslag kascommissie 2019 door Jack Groenveld  en Ingrid Poldervaart .  
-Benoeming kascommissie 2020. 
-Financieel verslag   penningmeester Tanja Wezelman-Groot. 
-Begroting 2020 
 
5.Bestuurszaken,rooster van aftreden *en eventueel benoemen van vertrouwens persoon. 
6. Competitie zaken 2020 toegelicht door de VCL Tineke  
7.Indeling  en organisatie van  de eigen toernooien  in 2020 
8.Rondvraag. 
9.Sluiting. 
 
 
 
*Volgens het rooster van aftreden is dat dit jaar Tineke. Zij stelt zichzelf weer herkiesbaar. 
 
*Onze voorzitter heeft aan gegeven dat hij met zijn voorzitters functie wil stoppen……..we 
zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter .Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk 
reglement kunnen leden zich beschikbaar stellen voor de functie van voorzitter. U kunt zich 
tot uiterlijk 1 week voor de vergadering per e mail via info@tvsintmaarten.nl aanmelden bij 
de secretaris van de T.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notulen van de ALV TV Sint Maarten 

Datum, 14-2-2019  Aanvang 20.00 uur in zaal DSP dorpshuis De Klimop. 

Aanwezig gehele bestuur en de leden Ingrid P, Eduard M, Simone de V, Jack/Simone G, 
Nancy T, Jenneke v W, Ineke O ,Anneke J, Gerda K 

Afbericht; Piet P en Karin van der L. 

Opening .Om 20.00 opent Egbert de vergadering en heet een ieder welkom. 

Mededelingen Petra meldt de afberichten en de brief van de gemeente Schagen wb 
aanvragen van festiviteiten en vergunningen ..voor het Keuveltoernooi is het zaak vanaf nu 
een brief daarover naar de gemeente te sturen. Ook moeten we het nazitten na een 
wedstrijd niet langer dan 1 uur na de wedstrijd laten duren een om 24.00 uur moet de 
kantine gesloten zijn. De controles zullen miv 2019 strenger gaan worden. 

Ledenpas KNLTB gaat nu meerjarig worden .Tineke vindt dat voor onze club vreemd 
….iedereen met pas kan  complex op. Jan zal dus beter op moeten gaan letten. 

Er komen 10 stage lopers van het Regius college  in maart om ons complex klaar te maken. 

Ivm hoge energie rekening vraagt Egbert om er extra op te letten dat de baanverlichting na 
afloop van tennis partij zsm uit gaat. Jenneke vraagt of de buiten verlichting dan wel goed 
geregeld is zodat we buiten kunnen zitten indien mogelijk .Ook in de kantine hoeven niet alle 
lampen aan als er geborreld wordt. 

Wederom clubkas brief binnen voor sponsering van onze TV maar we hebben maar 10 leden 
die RABO bankieren dus afgelopen jaar was het geen succes. We gaan dit jaar de leden info 
geven hoe ze onze TV kunnen vinden en hoe te stemmen. 

Goedkeuring van de notulen van 2018 

Verslagen.  De secretaris leest haar verslag  van 2018 voor.  

Tanja licht financieel verslag toe. 1100 euro onderhoudskosten. Kantine opbrengst is  
verhoogd oa door prijsbewuster kopen. Energie rekening fors duurder dit jaar. Anneke 
vraagt nav deze zaak of we een nieuwe meter hebben gekregen die vaak niet goed meten. 
Petra meldt dat we opvraag hebben gedaan en duidelijk te zien is wanneer er pieken zijn. 

Banengeld is aangesproken voor verbouwing en zal na 4 jaar afgekocht  zijn door 
opbrengsten van het Keuveltoernooi. Verbouw zaken hadden ook op de balans gezet kunnen 
worden maar eens heeft bestuur voor deze optie  gekozen met als aantekening dat er niet 
meer geld dan 10.000 euro uitgegeven gaat worden. 

De verbouw kosten tot 31.12 2018 zijn nu extra op papier gezet. We hopen op 1-3 klaar te 
zijn ……10.000 euro is bereikt als Tineke alles mee rekent. Maar door zaken als Latex , verf  
Senseo apparaat ,bar lampjes Ikea ,magnetron en nog wat plinten op onderhoud te zetten 



 

 

 

gaan we niet over de 10.000 euro heen .Als laatste dromen we nog van wat stalen 
wandrekken en  kast…… 

Begroting voor 2019 geeft aan dat er 12 leden afgezegd hebben. Er zijn diverse leden die lid 
willen worden zonder pasje.17,50 euro gaat naar de bond van de 85 euro contributie De  
KNLTB wil dat ieder lid een pas heeft. Wij doen daar niet aan mee bij sommige leden. 
Zomerleden kunnen komen zonder pas en  betalen 45 euro na de hemelvaart vakantie. We 
stemmen in met de bedragen voor 2019. 

Na uitleg keuren we het fin rapport goed  .  De kascommissie  Jack G en Gerard T geeft 
verslag en stelt voor decharge te verlenen aan Tanja en bestuur. Ook de aanwezigen van de 
ALV stemmen in met het geven van decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel 
beleid in 2018 .Kascommissie 2019 zal bestaan uit  Jack  G en  Ingrid P. Reserve Simone de V. 

Tineke leest competitie verslag voor….donderdag avond is een geslaagde toss avond. Ze 
vertelt over de jeugdleden ,10 ,en de tennis tijgers. Positief over Janneke als tennis lerares 
.Op de maandag en woensdag ook lessers uit Petten, die 2 ,50 euro pp  per les extra voor 
gebruik banen betalen , om 2 avonden vol te krijgen met mensen die les willen. Gaat niet ten 
koste van onze leden ,is er plaats dan mensen van buiten op de baan. Ook dit jaar spelen er 
weer verschillende competitie teams voor onze TV. 

Verslag Keuveltoernooi we raken er aan gewend dus het liep als een trein. Hapjes dit jaar 
wat minder en de bierman komt dit jaar weer maar staat eerder op het programma .Er 
komen  10 nieuwe sponsoren bij voor het toernooi  2019 

Indeling  toernooien. 

Keuveltoernooi              15 t/m 23 juni en uitloop mogelijk van 2 dagen eerder. 

 Openings toernooi       7-4-2019     Jack G en Simone G 

Thuisblijvers toernooi  7-7-2019              Joop v W en Egbert O 

Eind toernooi                 29-9-2019             Jenneke v W/Simone de V     
                          Gerda K als reserve  

Voor toernooi betalen  leden 2.50 inschrijf geld en eventueel prijsgeld is 30 euro wat 
vereniging betaald. 

Rondvraag. Nancy T wil dat de betalingen van consumpties miv nu beter gedaan 
worden…..er wordt  uiteindelijk soms gewoon niet altijd betaald. Er moeten duidelijke regels 
komen bij betalen ,niet meer opschrijven  of uit een gezamenlijke pot maar per consumptie 
betalen of pinnen. 

Kunnen we geen hoodfsponser voor Keuveltoernooi vinden  eventueel per sociale media. 
Zou heel fijn zijn voor ons en sponsor. Sponsor bedrag 300 a 400 euro. 



 

 

 

Terras aan zijkant van de kantine is erg slecht  zeker als het regent komen er vocht 
problemen …..samen met Nico wil Rob dat wel aanpakken. We zijn daar blij mee en  de Stage 
lopers kunnen we dan wel hebben als sjouwers van de stenen. 

Ook wil Nancy graag bij begin  van het openings toernooi een minuut stilte ter ere van 
Frans….hij heeft voor onze TV toch heel veel arbeid verzet .We stemmen daarmee in. 

Anneke J vindt dat er ook wat gedaan moet worden aan heengaan van Frans…foto in de 
kantine ….bestuur gaat er over nadenken. 

Tineke  D heeft de gravel man gesproken .Er zal 3 ton voor 605 euro gebracht gaan worden. 
We gaan daar  mee akkoord en hebben dan voor volgend jaar  niets nodig. 

 Wat gaan we  doen met de stage lopers ?? Jan en Egbert gaan ze begeleiden en aan werk 
zetten. Er gaat een brief uit via mij en Egbert  dat de dagen gaan starten  begin maart en 
degenen die opgehaald moeten worden vanaf het station moeten dat aan  geven. 

Tanja gaat ons aanmelden voor de clubactie. 

Jan meldt dat in 2019 ook overleden  zijn ons ere lid  Annie Rippen  en ook oud lid Frans 
Buissink is 2 weken geleden overleden. 

Sluiting om21.45 sluit Egbert de vergadering af en wens ieder een goed seizoen toe op ons 
mooie complex ..Stelt voor om een ieder een drankje te serveren op kosten van de TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hierbij een kort overzicht 2019 van de voorzitter. 

Het was weer een geweldig tennis jaar. Het aantal leden is stabiel maar ondanks dat feit  
heeft onze tennis lerares weer een lessen cyclus gegeven aan verschillende leden van onze 
club die het spel nog moeten leren of hun techniek willen bijschaven. 

Ook in september keken we al vooruit in het jaar 2020 ; we zijn naar  de maatschappelijke 
stage middag geweest  van het  REGIUS COLLEGE en gelukkig hebben er zich weer een aantal 
scholieren opgegeven om ons te helpen bij de werkzaamheden in het komende voorjaar om 
de banen weer tennis klaar te maken. We zijn blij met deze stagiaires, zeker nu de 
werkzaamheden van de leden achterblijven . Ik roep hierbij dan ook leden op om ons helpen 
bij de werkzaamheden want vele handen maken licht werk!!! 

De vernieuwde kleedkamers/toiletgroepen en de kantine oogsten veel lof . Alles ziet er dan 
ook piekfijn uit aan de binnenkant en dat te danken aan veel vrijwilligerswerk! 

Ook dit jaar, inmiddels voor de zesde keer, is het keuvel toernooi georganiseerd . Er waren 
180 inschrijvingen , het weer was goed , alhoewel we wel uit moesten wijken naar de 
sporthal in Tuitjenhorn vanwege een dag slecht weer, maar verder was het een groot feest 
ook mede door de leden die kantine dienst hebben gedraaid. Hulde voor de Keuveltoernooi 
commissie die wederom weer veel werk verzet hebben om een en ander weer goed te laten 
verlopen.  

Dan hadden we ook nog het openingstoernooi , met 37 deelnemers  was dit een  heel goed 
begin van het seizoen. Aan het thuisblijvers toernooi deden  weinig deelnemers  mee maar 
mede door goed weer toch een succes en dan als laatste het eind toernooi, met 8 
deelnemers  is het toch doorgegaan er is nog wel getennist  maar de regen hield er geen 
rekening met ons  uiteindelijk hebben we geklaverjast en het bordspel Keezen  gespeeld , 
ondanks de regen was het een geslaagde afsluitingsmiddag alleen jammer dat er weinig 
belangstelling was. 

We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter…… wie zou het stokje de komende jaren willen 
overnemen? Meld je aan bij het bestuur zij kunnen je natuurlijk ook info over de functie 
geven. 

Rest mij nog U en de Uwen een 
gezond en vrolijk 2020 toe te 
wensen in wellicht tot het nieuwe 
seizoen 2020.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019. 

Al weer een jaar voorbij… en wederom kunnen we vaststellen dat het jaar 2019 voor onze 
tennisvereniging goed verlopen is. Het jaar begon toch wel verdrietig; volkomen onverwacht 
moesten we op nieuwjaarsdag vernemen dat ons gewaardeerde lid Frans van der Lei was 
overleden. Daar waren we toch wel stil van… met verschillende zaken was hij bezig bij onze 
vereniging. Om hem te herdenken is bij een van zijn laatste klussen een herinneringsbord 
geplaatst langs het wandelpad naar de ingang van de tennisbanen. 

Op 1-4 was ons complex, mede door de vele maatschappelijke stage leerlingen van her 
REGIUS college, weer klaar om gebruikt te worden. Dat hebben we afgelopen jaar goed 
gedaan… soms moest men wel eens wachten om te gaan spelen op onze mooie gravel banen 
.Ook het Keuveltoernooi, wat dit jaar voor de vijfde keer gespeeld werd met succes, heeft 
weer voor veel reuring gezorgd waar we als bestuur natuurlijk erg blij mee zijn. Onze 
vernieuwde kantine heeft  op alle fronten de drukte doorstaan en oogstte veel lof…..we 
konden zelfs nog dit jaar het terras rondom de kantine aanpakken. Wil niet zeggen dat we nu 
klaar zijn met alles……nee onderhoud aan hele complex geeft toch nog aanleiding voor 
andere klussen die zijn blijven liggen. 

We hebben als bestuur dit jaar naast de ALV op 14-2 nog twee keer vergaderd op 23-5 en 4-
10. Een van de zaken waar we over gesproken hebben en die we ook voor willen leggen in de 
ALV is of we er behoefte aan hebben om een vertrouwens persoon aan te stellen in onze 
tennis vereniging .Op 5-2 verwelkomen we u dan ook graag in onze kantine om 20.00 uur en 
we hopen dan ook een nieuwe voorzitter te kunnen presenteren. 

Deze keer als laatste een gedicht dat ik tegen kwam dit jaar …….gedicht door Jan Boerstoel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Competitie  

De voorjaarscompetitie van 2019 is goed verlopen, we speelden mee met vier teams, twee 
gemengde teams op de vrijdagavond en op de woensdag en donderdagochtend elk een 
damesteam. Het woensdagteam werd knap tweede in de poule, uitkomende in de tweede 
klasse.  Aan de zomeravondcompetitie, die half mei van start ging, deed ook een team mee, 
helaas vielen de eerste twee speeldagen gelijk met de laatste twee dagen van de 
voorjaarscompetitie. Aangezien het team wat blessureleed te verduren had moesten 
speelsters noodgedwongen en s’morgens en in de avond aan de bak, dit viel niet mee, de 
allerjongsten zijn we ook niet meer. Voor volgende keer maar wat extra speelsters zoeken 
voor deze woensdagavondcompetitie, die overigens wel heel leuk was. Heerlijk weer in de 
avond en niet al te ver reizen naar de clubs en wat kortere partijen door nieuw  
puntensysteem.  Gezellig zijn de avonden van de vrijdagavondteams, menig keer ging het 
kantinelicht na middernacht  pas uit. De vernieuwde kantine bevalt dan ook prima, je zit er 
heerlijk met z’n allen aan de lange tafels. In het najaar heeft ook een team meegedaan aan 
de competitie. 

Op de donderdagavonden hebben we een tosavond proberen op te starten die wisselend 
succesvol en  soms te rustig was, terwijl het weer aldoor zo heerlijk was om te tennissen. Er 
is inmiddels een app groep gestart zodat je weet wie en hoeveel er komen op de tosavond. 
Komend seizoen willen we weer starten met een interne competitie op de donderdagavond 
en wellicht ook op de dinsdagavond. Dit plan wordt nog nader bekendgemaakt, terwijl ik dit 
schrijf nog niet alles rond. 

De tosochtend op de woensdagmorgen , sowieso  een vaste groep van ongeveer 6 spelers, 
zowel heren en dames, altijd  gezellig, leuk als er mensen bij komen, start 9.30 

Jeugdzaken 

De jeugdleden die we hebben, het zijn er niet veel al teveel, 8 maar, doen erg hun best er 
wat leuks van te maken, Janneke, de tennislerares organiseert , buiten de tennislessen om, 
drie keer de tennistijgers, hierbij komen kinderen van andere verenigingen een potje tennis 
spelen, altijd druk en veel ouders mee. Komend jaar gaan we ook weer een schooltennisdag 
organiseren , wellicht nog wat meer kinderen op de baan. Het idee leeft om meer kinderen 
actiever aan het sporten/bewegen te krijgen en op onze vereniging naast tennis ook een 
andere vorm van bewegingslessen aan te bieden  

Op de maandag en woensdag gaat Janneke en/of Erik  de tennislessen weer verzorgen, op de 
site kun je hier alles over vinden www.tvsintmaarten.nl 

Keuveltoernooi 

Dit jaar werd de 6e editie van het Keuveltoernooi gehouden in juni. Nagenoeg evenveel 
inschrijvingen als de voorgaande jaren dus hier waren we heel content mee. Het begon de 
zaterdag met bar slecht weer, het had de hele nacht gehoost  en de banen stonden compleet 
blank de eerste dag van het toernooi. De eerste wedstrijden hebben we allemaal in de hal 

http://www.tvsintmaarten.nl/


 

 

 

laten spelen in Tuitjenhorn. Een enorme klus om alles weer droog te krijgen, met man en 
macht in de weer geweest met vrijwilligers, dompelpompen en de waterzuigmachine, om  

s ’middags weer op de eigen banen te kunnen spelen. Gelukkig bleef het hierna droog en 
waren de banen weer bespeelbaar, de hele week nagenoeg geen regen meer gelukkig en het 
speelschema daardoor niet al teveel in de war geschopt. Het werd weer een heel gezellige 
drukke week met meestal tevreden deelnemers. Het Keuvelteam kan terugkijken op een 
goede week, die na al die jaren qua organisatie goed op de rit staat zonder al teveel 
problemen. Het valt niet altijd mee 180 deelnemers tevreden te houden, maar we doen ons 
best.  

 

Vanwege het 40 jarig bestaan van de club werd er dit jaar wat extra activiteiten 
georganiseerd, een bierproeverij van onze sponsor in combinatie met een zalmrokerij, acht 
vers gerookte zalmzijdes werden er ter plekke bereid en opgegeten of verkocht om mee te 
nemen. Zeker voor herhaling. De bierproeverij had drie heerlijke soorten bier mee van de 
tap, ook de winnaars van het toernooi kregen deze bieren mee naar huis als prijs. In  het 
finaleweekend werd een barbecue nog even door de commissieleden georganiseerd als 
extraatje, met mooi weer lijkt alles ook wel makkelijker te gaan. Al met al weer een prima 
week voor de promotie van de club geweest en op naar alweer de 7e editie. 

Op naar weer een prachtig sportief seizoen, groetjes Tineke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      NEW BALLS PLEASE  

Toch  is de aanvang een belevenis: 

Beschaafd publiek, een drankje en een hapje, 

Een man roept “love” vanaf een keukentrapje, 

De spelers ogen hagelwit en fris. 

 

Maar spoedig valt het eerste harde woord, 

Om beurten wordt een jonge god een kinkel, 

Terwijl je al maar luider het gerinkel 

 de reeds welvoorziene kassa’s  hoort. 

 

En gaandeweg verandert er dan iets. 

Tsja……”love” betekent in het tennis  “niets”. 

 

 

 

 

 

 

 


