Januari 2018

Berichten van de voorzitter.
Het tennis seizoen 2017 is alweer afgelopen.
De lijnen en netten zijn verwijderd, de banken
opgeruimd . De banen zijn aan het begin van
het seizoen dit jaar klaar gemaakt door
vrijwilligers en leden van onze TV maar ook
door 10 stage lopers van het Regius College.
Zij hebben door dit te doen hun
maatschappelijke stage afgerond.
Ons ledenaantal is dit jaar gegroeid vooral in
de wat jongere leeftijden wat weer goed is
voor de toekomst. De tennis lessen zijn goed
bezocht en er is zelfs een avond
georganiseerd door Janneke Vis waar
nagenoeg alle mensen die les hadden gehad
aanwezig waren .
We hebben voor de vierde keer het
keuveltoernooi georganiseerd. Het aantal deelnemers bedroeg 158. Het weer was in
vergelijking met 2016 geweldig , zelfs soms te warm om te tennissen!
2018 is een jubileum jaar voor de vereniging; we bestaan 40 jaar en het Keuveltoernooi gaat
dit jaar aan zijn 5de keer beginnen.
Onze nieuwe website is gelanceerd en ziet er prima uit . Klaar voor de toekomst.
Buiten het openings, thuisblijvers en eind toernooi zijn er nog twee toernooien
georganiseerd ; het Smiths toernooi en het vriendentoernooi. Dit laatste werd georganiseerd
door Jack en Simone. Er waren 30 aanwezigen waarvan er veel lid waren maar ook op de
avond zelf hebben zich nieuwe leden opgegeven mede door actie van Jack.
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we besloten om de kantine ,keuken,
kleedkamers en toiletten te gaan verbouwen . Om deze beslissing uit te voeren hebben we
een leden vergadering belegd om de goedkeuring van de leden te verkrijgen .
45 leden hebben schriftelijk gereageerd waarvan 42 voor en 3 tegen. Tevens hebben we
tijdens de ingelaste ledenvergadering gestemd. Van de 14 aanwezigen stemden er 13 voor
en was er een onthouding. We kunnen dus aan de verbouwing beginnen en er zal nu
bekeken gaan worden hoe we deze op gaan zetten. Om het budget niet te overschrijden zal
er eventueel in gedeeltes verbouwd gaan worden .
Er is dus in 2018 veel werk te verrichten waarbij we de hulp van de leden zeker nodig
hebben ook in Maart als we de banen weer gereed gaan maken.
Het bestuur wenst U een gezond en sportief 2018 toe en rekenen op Uw hulp.

Jaarverslag van de secretaris over 2017

Ik begin dit stukje met de mededeling dat onze tennisvereniging een goed jaar achter de rug
heeft. Er waren vele activiteiten die goed bezocht zijn en er was weer veel aanloop voor
onze tennislessen, gegeven door onze enthousiaste lerares Janneke Vis.
Ook zijn we erg blij dat we dit jaar weer meer mensen hebben kunnen verwelkomen als
nieuw lid van onze vereniging; we zijn in ledental gegroeid na vele jaren van krimp! Dat is
dan wel weer te merken op vooral de avonden, want nu moet je soms wachten voordat je
de baan op kunt.
Het bestuur is dit jaar naast de ALV van 30-1-2017 nog 4 keer bijeen geweest; 19 april, 19 juli
en 29 november. De laatste ledenvergadering van 6 december was extra ingelast vanwege
het feit dat we zo snel mogelijk wilden beginnen met de verbouwing van de kantine en
daarvoor de toestemming van onze leden moesten hebben. Die hebben we op deze avond
ook gekregen.
De aanvang van het seizoen ging rap van start omdat de heren Oppersma en Mechielsen
goed hun best hadden gedaan om helpers te krijgen voor de opbouw van het complex. Zie
daarvoor het verslag van de voorzitter. Verder heeft het bestuur zich gebogen over de
technische zaken in en rondom de kantine (pomp, sproeiers, elektra meter, hekwerk om
complex, bestrating).
Er was dit jaar veel te doen om de slimme meter. Dat kwam omdat Liander niet bekend was
met een Dorpsstraat 9c……….dus de BAM wilde niets plaatsen bij ons. Na vele
contactmomenten is het uiteindelijk gelukt om tot het systeem van Liander door te dringen
en is de slimme meter geplaatst.

Dit jaar hebben we afscheid genomen van onze mobiele telefoon in de kantine. Iedereen
heeft tegenwoordig een eigen mobiel en de telefoon van de vereniging is nagenoeg niet
gebruikt de afgelopen jaren.
Wij hebben ook onze verzekeringen na laten kijken en waar nodig aangepast.
Dit jaar konden we de laatste keer de Rabo fietssponsortocht rijden. Na de NAM gaat nu ook
de Rabobank op andere manieren verenigingen ondersteunen.
We hebben dit jaar een nieuwe website gelanceerd . Ook heeft het Keuveltoernooi een
eigen Facebook account. Er zijn op onze vereniging tegenwoordig ook leden die met elkaar
afspreken via een Whatsapp groep. Ja ja, de tennisvereniging gaat met de tijd mee.
Terwijl ik dit stukje zit te typen raast de eerste winterstorm van 2018 om mijn huis heen.
Ook op de tennisbaan is het op dit moment een natte en winderige boel maar als we goed
kijken zien we dat de baan er al geheel mosvrij bijligt! De vrijwilligers zijn er dit jaar al vroeg
bij. Het gravel straalt je tegemoet en de zo gewenste nieuwe elektrakabel is ook al
doorgetrokken van de meterkast naar het pomphuis. Je merkt dus dat er begin 2018 al volop
is gewerkt en dat blijft zo want ook binnen in het clubhuis ”bruist” het en niet alleen van
werkende vrijwilligers want ……..
Na 40 jaar komt er verandering in ons interieur;
we willen het clubhuis binnen vernieuwen. Niet
alles in 1 keer maar in fases hebben wij
uiteindelijk besloten, zodat we ook goed de
financiën in de gaten kunnen houden .
Je vraagt je misschien af hoe we als bestuur tot
dit besluit zijn gekomen.
De afgelopen jaren is er genoeg gespaard en
sinds afgelopen seizoen zien we gelukkig weer
een toename van het ledenaantal. Ook het
Keuveltoernooi, wat aankomend seizoen zijn 5e
editie heeft, zorgt voor extra inkomsten. Tijdens
het Keuveltoernooi hebben wij ervaren dat onze
kantine eigenlijk niet goed meer functioneert in
deze tijd.
Kunnen we ook op jouw steun rekenen? Want je
weet ook wel dat vele handen licht werk maken.
Tenslotte nodig ik je namens het bestuur uit op onze ALV van 31-1-2018 in onze kantine. Je
vind de agenda in deze Djoezz. Als je niet aanwezig kan zijn bij de ALV graag afmelden op het
email adres van de vereniging.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de
T.V. SINT MAARTEN.
De vergadering zal plaats vinden op:
Plaats:
Aanvang:

31 januari 2018
de kantine van onze tennisvereniging.
20.00 uur.

Agenda.
1. Opening.
2. Mededelingen /ingekomen stukken.
3. Goedkeuring van de notulen A.LV van 30-1-1017
4. Verslagen.
•
Jaarverslag secretaris.
•
Verslag technische commissie en verloop /indeling werkdagen 2018.
•
Verslag kascommissie 2017 door Simone Groenveld en Frans van der Lei.
•
Benoeming kascommissie 2018.
•
Financieel verslag penningmeester Tanja Wezelman-Groot.
•
Stand van zaken wb verbouwing.
•
Begroting 2018.
5.Bestuurszaken,rooster van aftreden.
6. Competitie zaken 2018 toegelicht door de VCL Tineke
7.Indeling en organisatie van de eigen toernooien in 2018.
8.Rondvraag.
9.Sluiting.
Volgens het rooster van aftreden zijn dat dit jaar Tanja en Petra…….. Zij stellen zichzelf weer
herkiesbaar.

Competitie
De competitie begon in april koud en veel warmer is het niet geworden in de
voorjaarscompetitie .,Ik kan mij niet veel dagen herinneren dat de korte broek uit de kast
kon. Toch vonden alle wedstrijden doorgang, wind en regen, er werd doorgespeeld en met
plezier op de baan getennist en de nazit was meestal ook gezellig. Weer lekker binnen in de
kantine met een hapje en een drankje . Er komt duidelijk meer leven in de vereniging, dit
kunnen wij als bestuur alleen maar toejuichen. De aanwas van nieuwe competitie spelende
leden werkte hier ook aan mee. De drie georganiseerde toernooien werden ook goed
bezocht. De eindstanden van de gespeelde competities in het voor- en najaar staan op de
website. Voor 2018 is er een extra team aangemeld, totaal 6 teams gaan de strijd aan. De
najaarscompetitie stond in het teken van regen, heel veel regen, alle inhaalwedstrijddagen
werden benut en we speelden in november nog steeds buiten. Dit hadden we nog nooit
meegemaakt in de jaren die we nu al meedoen in het najaar. Meestal is het weer in
september en oktober nog best aangenaam. Helaas dit seizoen niet , er werd wat
gemopperd door al dat gebel en geschuif met tijden en spelers, wel spelen, niet spelen. Dit
gaat tennissers er hopelijk niet van weerhouden in 2018 weer mee te doen, het is een
gezellige competitie zo aan het einde van het seizoen.

Keuveltoernooi
Komend jaar alweer de 5e editie van dit open KNLTB toernooi, wat gaat de tijd toch snel. De
commissie is alweer in touw om er ook dit jaar weer een succes van te maken. Het eerste
lustrum en ook nog het jaar dat de vereniging 40 jaar bestaat, dit moet gevierd worden met
tijdens het toernooi een feestavond met een zanger. Het toernooi van 2017 vond plaats in
juni, zoals altijd in week 25. Het aantal deelnemers was naar tevredenheid, we speelden
zoals door de meesten gewenst, in poules zodat iedereen meerdere keren kwam spelen die
week. De nieuw aangeschafte tent was een succes . Lekker groot en windbestendig. Over het
weer hadden we niets te klagen, beter als vorig jaar, van alles een beetje, overwegend
droog, misschien ietsje aan de frisse kant, maar daar waren de nieuwe softshell jasjes goed
tegen bestand. Het was wel weer aanpoten voor de toernooicommissie. Na deze week merk
ik in ieder geval dat ik de jongste niet meer ben. De jeugd kan hier gelukkig beter tegen.
Voor komend jaar wordt wel wat versterking gezocht om ons bij te staan die week, in de
kantine en om te helpen de banen te vegen. Wij hopen jullie allemaal weer te zien in week
25 van 14 t/m 24 juni

Jeugd
De jeugdleden worden heerlijk bezig gehouden door Janneke met de lessen. Zij organiseert
ook drie uitwisselingen met omringende clubs om samen korte partijtjes te spelen, de
‘tennistijgers’ en ouders genieten hier zichtbaar van. Het is dichtbij, een paar uurtjes op de
zondagmorgen eens in de maand. In de wintermaanden heeft Janneke de lessen met 5
jeugdleden voortgezet in de sporthal in het dorpshuis. Het is leuk om te zien hoe je
spelenderwijs het tennisspel kan leren.

Nieuwe tosavond
Op veler verzoek van de nieuwe beginnende tennissers op de vereniging om een tosavond te
houden door de week is besloten dat deze er komt op de donderdagavond. Samen spelen is
toch de manier om je leden met elkaar in contact te brengen. De inloop is vanaf 19.00 uur,
er zal altijd een baan over blijven voor de overige leden die zelf willen tennissen. Hopelijk
wordt het een succes.

Notulen van de ALV TV Sint Maarten
30-01-2017 in de kantine 20.00 uur.
Aanwezig zijn: de bestuursleden (Petra met afbericht ), Janneke Vis, Jenneke v. Woesik, Karin
v.d.Laan, Simone de Vet, Simone Groenveld, Danny Mulder, Jan Meyer, Gerda Kleiman,
Anneke Janssen, Piet Pels, Frans v.d.Lei, Judith Aalberts. Met afbericht: Herman
Ekkelenkamp, Frans Wildeboer, Chris Dinkla en Piet Pronk.
1.Opening.
Egbert heet iedereen welkom, is blij met de grote opkomst onder de leden. De vereniging
heeft een goed jaar achter de rug, geen finan- ciele grote uitgaven gehad, een goed resultaat
van het Keuveltoernooi en ook meer opbrengsten uit de baanverhuur en kantine.
Het dalende ledental vraagt wel onze aandacht temeer omdat bijna de helft van onze
bestaande leden de 55 jaar gepasseerd is, het is dus belangrijk voor de toekomst wat jongere
leden aan te trekken. Dit is overigens niet alleen bij onze vereniging een probleem, landelijk
is een dalende lijn te zien in het ledenaantal. Janneke Vis, onze tennislerares sinds vorig jaar
gaat hier later in de vergadering op in.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
De aanwezige leden hebben het voorstel gedaan om bij de uitnodiging voor de ALV , die via
de mail verstuurd wordt, gelijk de Djoezz in de bijlage toe te voegen, nu moet je eerst naar
de website om de Djoezz te openen. Website schijnt slecht te vinden te zijn op internet, site
is verouderd en heeft nodig een opfrissingsbeurt nodig. In voorgaande vergadering ook
besproken, er wordt nu een concreet plan uitgewerkt door Egbert en Jan Meyer voor een
nieuwe site.
3. Goedkeuring notulen ALV 04-02-2016
De notulen worden goedgekeurd, geen bijzonderheden
4. Verslagen.
-Jaarverslag secretaris.
Omdat Petra er zelf niet bij is wordt haar jaarverslag in verkorte versie doorgenomen door
Egbert, volledige verslag te lezen in de Djoezz.
-Technische commissie.
Jan M. meld dat er een lijst met werkzaamheden klaar ligt voor de werkdagen in maart, er
zijn vier zaterdagen in maart gepland, start 4 maart. Jan en Egbert krijgen dit jaar meer hulp
op deze dagen, beide hebben een middag op de stagemarkt van de GSG gestaan en hebben
9 leerlingen van deze school bereid gevonden hun maatschappelijke stages bij ons te
vervullen op de werkdagen. De begeleiding van deze jongens op de zaterdagen worden ook
door Jan en Egbert gedaan. Mochten de werkzaamheden op ons park niet klaar zijn na deze
4 werkdagen is zaterdagmorgen 1 april nog een optie als werkdag. In de middag is vanaf
14.00 uur een clinic gepland door Janneke.

-Verslag kascommissie.
Simone Groenveld en Herman Ekkelenkamp hebben de kascontrole gedaan bij de
penningmeester Tanja, ziet er zoals altijd weer gelikt uit, hiervoor dank, geen
onregelmatigheden aangetroffen . Simone gaat nog een jaar de kascontrole doen in 2017
samen met Frans v.d.Lei. Er wordt decharge verleend aan het bestuur.
-Financieel verslag.
Tanja deelt het financieel verslag van 2016 uit aan de aanwezige leden en neemt de
belangrijkste inkomsten en uitgaven door en geeft enige toelichting. Ook hier wordt
wederom opgemerkt dat we een goed jaar hebben gedraaid, tot ieders tevredenheid. De
begroting voor 2017 wordt op dit resultaat met enige reserve aangepast.
5. Bestuurszaken en rooster van aftreden.
Jan Mechielsen, Joop van Woesik en Egbert Oppersma mogen dit jaar volgens rooster
aftreden als bestuurslid, hebben zich gelukkig herkiesbaar gesteld en gaan allen nog voor
een volgend termijn.
6. Competitiezaken 2017 door VCL Tineke
Egbert leest de eindstanden voor van de voorjaarscompetitie 2016, conclusie, we zijn
goede middenmoters in alle eindstanden.
Tineke meld dat er komend voorjaar vier teams mee gaan doen aan de competitie. Het
zaterdagteam heeft helaas moeten afhaken , er komt een nieuw team voor terug op de
zondagmiddag/avond, voor spelers in de categorie 8/9, hier gaan o.a. nieuw verworven
leden aan deelnemen. Er wordt op ons park vanaf 17.00 uur gespeeld, 2 wedstrijden, de
wekelijkse tosavond zal gewoon door kunnen gaan.
Aangezien we zelf nog te kort jeugdleden hebben verworven om mee te doen aan een door
de KNLTB georganiseerde jeugd competitie , ook onze buurvereniging Boerenslag hier nog
niet aan mee doet, willen we in gesprek gaan met hun jeugdcommissie om voor dit seizoen
zelf iets voor de jeugd op te zetten in de vorm van een klein- schalige competitie. Janneke
en Tineke gaan dit proberen te regelen.
7. Indeling en organisatie eigen toernooien en clinic Janneke
De volgende toernooien en evenementen staan gepland:
1 april

clinic door Janneke voor alle leden en niet leden
v.a. 14.00-16.00 uur

2 april

Openingstoernooi 13.00 uur door Jenneke en Tineke

6 april

Schooltennisochtend basisschool de Zwerm

17 t/m 25 juni Keuveltoernooi TV STMAARTEN
16 juli

Thuisblijverstoernooi door Tanja en Gerda

24 sept.

Eindtoernooi Joop en Egbert

8. Rondvraag.
Anneke J. vraagt of er in de voorjaarscompetitie nog nieuwe regels zijn m.b.t. de telling van
de punten tijdens de wedstrijden. Dit is ook dit jaar nog niet door de KNLTB doorgevoerd,
blijft dus nog bij plannen, er zijn wel al wat verschillen in puntentelling, ligt er aan op wat
voor dag en/of avond je speelt.
Simone G. wil de facebookpagina van de TV wel up to date houden maar heeft daar wel
nieuws voor nodig, aangereikt door b.v. de captains van de teams om uitslagen door te
geven of foto’s gemaakt tijdens de competitie, foto’s van de werkdagen etc .
Webcam . De vraag van Jan kwam of het mogelijk was een webcam op te hangen zodat
leden kunnen zien of het b.v. druk is op het park, de banen bespeelbaar zijn, hiervoor is
echter wifi nodig, die dan bij Jan M. vandaan zou moeten komen, Jan gaat deze mogelijkheid
bekijken.
Gravel. Dit jaar is er 1 ton gravel nodig, onze leverancier levert gravel die eigenlijk iets te fijn
is, jan gaat een andere leverancier benaderen. .
Tanja vraagt zich af of de mobiele telefoon uit de kantine gebruikt wordt en of het nog zinvol
is dit abonnement te behouden, hier betalen wij 5 euro p.m. voor, Tanja gaat navragen of
een telefoon in de kantine verplicht is voor verenigingen i.v.m. de verzekering, bijna
iedereen heeft een mobiel mee tegenwoordig en als de kantine dicht is kan je ook niet bij de
telefoon. Hij werkt ook vaak niet goed, is leeg waardoor je de codes opnieuw moet invoeren
en die weet niemand te vinden op dat moment. Tanja gaat er achteraan wat hiervoor de
beste oplossing is.
Jenneke en Simone de V. willen graag de data van de voorjaars competitie, tineke zal deze
z.s.m. sturen.
Janneke V. wil ter promotie van haar clinic op 1 april en onze vereniging een flyer laten
maken en deze verspreiden door Sintmaarten. Op de ene kant van de flyer de aankondiging
van de clinic en lesmogelijkheden , de andere kant kunnen wij als vereniging nog eens de
club op de kaart zetten met al onze mogelijkheden. Kosten hiervan ong. 35 euro voor 1000
flyers. Verder gaat Janneke onze vereniging kosteloos bij de KNLTB aanmelden als Tenniskids
vereniging, enige ondersteuning en promotiemateriaal is dan beschikbaar.
Jan M. meld nog dat Nuon langs geweest is om een nieuwe slimme meter aan te sluiten,
maar deze kon de vereniging niet vinden en is weer vertrokken zonder aanleg nieuwe meter.
Toch zijn we hier wel in geinteresseerd, de vraag aan Petra of zij de Nuon wil bellen voor een
nieuwe afspraak.
Tineke vraagt aan de dames die aanwezig zijn of zij bereid zijn ook komend seizoen de
schoonmaak van de kantine bij toerbeurt te gaan doen, gelukkig willen de dames dit en zijn
we 1x per 6 weken aan de beurt. Tineke gaat nog wat dames benaderen die ons hierbij
willen helpen evt. als inval.

Karin v.d.L. attendeert ons op een website/facebook van het dorp SintMaarten, waar we
onze vereniging op kunnen promoten, evt. ook weer de Sintboyssite benaderen.
Tineke meld dat de vereniging een nieuw ledenadministratiesysteem heeft via de KNLTB, we
hebben voorlopig het eenvoudigste pakket genomen, dit ook met het oog op de nieuwe
website met nieuwe mogelijkheden, overstappen op een betaald uitgebreider pakket kan
altijd nog.
9. Sluiting.
Egbert bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid , om 21.45 sluiten wij de vergadering en
nemen nog een drankje.
ACTIEPUNTEN
Tanja

- regelt telefoon kantine

Jan

- offerte gravel, mogelijkheid webcam

Jan en Egbert

- communicatie met stagelopers

Petra

- Nuon bellen voor afspraak

Tineke/ Janneke

- Jeugdbeleid verder uitwerken, flyer
-ledenbehoud en werving

Jan Meyer/Egbert

- nieuwe website vereniging

