Januari 2019

Berichten van de voorzitter.

Van uw hard werkende voorzitter
Egbert Oppersma.
2018 was een speciaal jaar voor
onze vereniging ; we bestonden 40
JAAR en dat hebben we gevierd
tijdens het Keuveltoernooi met
zang ,dans ,hapjes en drankjes ,
een bierproeverij en natuurlijk
spannend wedstrijd tennis.
Het seizoen is goed verlopen met
een geweldige zomer en een leden
aantal wat een stijgende lijn
vertoont. De eigen toernooien zijn goed bezocht …zelf het thuisblijvers toernooi kon dit jaar
doorgaan en ook de interne competitie was weer een succes evenals de de tos ochtend op
de woensdag morgen.
Een van de hoogtepunten in 2018 is de gedeeltelijke verbouwing van de kantine geweest.
Met vele handen is de klus geklaard en voor 2019 zal het laatste deel van onze
accommodatie worden opgeknapt dwz de toilet ruimtes worden vernieuwd en de rest van
de daarnaast liggende ruimtes worden aangepast aan deze tijd. De eerste stappen zijn reeds
gedaan ,ook weer met behulp van vele vrijwilligers .
Opnieuw hebben we een aantal leerlingen, die een maatschappelijke stage moeten lopen,
bereid gevonden dit bij onze vereniging in 2019 te doen. In totaal 15 jongens en meisjes ,6
meer dan in 2018,zullen werkzaamheden uit gaan voeren op ons complex in de komende
maanden.
Als laatste wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een gezond en sportief
2019 toe te wensen en hopelijk zien we elkaar weer op de werkdagen in Maart 2019 want
dan gaan we weer alles in orde maken voor het seizoen 2019..
MVG Egbert Oppersma

Jaarverslag van de secretaris over 2018
Het jaar 2018 is afgesloten; het was voor onze tennis vereniging op alle fronten een goed
jaar en het jaar waarin we als sport vereniging 40 jaar bestonden.
Het bestuur is naast de ALV van 31-1 nog twee keer , op 8-5 en 25-7, bijeen geweest. In deze
vergaderingen hebben we ons oa gebogen over het pomphuis en onze waterpomp die goed
nagekeken moet worden .Helaas is door omstandigheden deze klus nog niet goed afgemaakt
maar we hebben voor komend jaar deze klus hoog op onze lijst staan. Ook de privicy
wetgeving (AVG) ,waar we als vereniging aanpassingen voor moesten uitvoeren , hebben we
ingevoerd . Gelukkig konden we terug vallen op een stappenplan van de KNLTB om eea in
goede banen te leiden. Om bij het Keuveltoernooi makkelijker met geld te kunnen werken
hebben we besloten om een pin apparaat aan te schaffen voor de tennis vereniging waar we
ook buiten het toernooi veel plezier van hebben.
Wederom zijn er twee
bestuursleden naar de stage markt
van het Regius geweest en daar
hebben we 15 leerlingen kunnen
verwelkomen die in maart bij ons
aan de gang gaan met de opbouw
van het tennis complex. Wil niet
zeggen dat uw hulp niet meer nodig
is hoor…..we hopen op vele
vrijwilligers die ons helpen om de
zaken weer op orde te krijgen na de
winterstop.
Over de winterstop
gesproken…..die hebben we het
afgelopen jaar gemist want in die
periode , vanaf oktober t/m eind
maart, werd er hard geklust in de
kantine. In combinatie met de
interne en najaars competitie heeft
dit wel voor een extra hoge energie
rekening gezorgd waar we eigenlijk
niet op gerekend hadden. Is ook
voor ons een leer moment om
bewuster met de energie om te
gaan en dat over te brengen naar
onze leden.
De voortgang ,wel of niet ,van de verbouwing van de kantine gaf aanleiding om als bestuur
op 12-9 voor de derde keer in 2018 bijeen te komen . Er is besloten om verder te gaan met
verbouwen en de bouwcommissie bijeen te gaan roepen. Er waren wilde ideeën maar in de
loop van de tijd kwamen we er achter dat sommige zaken niet mogelijk waren….we zijn een

openbare gelegenheid dus zijn er wetten en regels waar we aan moeten voldoen. En zo kon
het gebeuren dat ons eerste verbouw plan helemaal niet door kon gaan en we uiteindelijk
de bestaande situatie alleen maar gaan vernieuwen .Er is overleg geweest met de gemeente
hoe we onze toilet ruimtes in kunnen vullen zonder dat we er later moeilijkheden mee
krijgen .Dit zorgt er ook voor dat onze drank en horeca vergunning niet gewijzigd hoeft te
worden wat weer kosten besparend is. Ook de douche ruimtes zullen we aanpakken en
moderniseren waar mogelijk evenals het bar gedeelte en voorraad keukentje. . Als alles mee
zit zal de klus begin april af moeten zijn en is de hoop dat we er weer jaren tegenaan
kunnen.
Ook ons budget zorgde ervoor dat we bepaalde zaken anders aangepakt hebben. Ja
,sommige leden hebben veel gekeken op Marktplaats , Kringloop winkels afgelopen en zij op
verschillende plekken in het land geweest om goedkoop of wel tweede hands spullen op te
halen voor de verbouwing zoals lampen keukenblad ,geiser en gevelkachel. En we zij ook
onverwacht op zondag middag aan het shoppen geweest omdat we dan nog 20% korting
kregen op de aangekochte zaken.
Ik kan u vertellen dat wij eind september zijn begonnen met het inpakken / opslaan en
afbreken van het eerste deel van de verbouwing aangezien we ook de bar zullen
verplaatsen ……… U zult begrijpen na zien van de foto boven dit verhaal ,dat vergaderen
voor onze Algemene Leden Vergadering op 14-2-2019 in onze kantine dit jaar niet mogelijk
is. We zullen daarom dit jaar onze ALV houden in de DSP zaal van ons dorpshuis “ De Klimop”
.Te bereiken via de hoofdingang van ons dorpshuis. Ik hoop u daar te ontvangen om 20.00
uur u bent van harte welkom!
Rest mij nu nog om eens extra aandacht te vragen voor al onze vrijwillige klussers die op de
avonden en in de weekenden en ook op doordeweekse dagen bezig zijn met de vernieuwing
van onze kantine…….fantastisch en heel veel dank voor jullie inzet om er weer een modern
paleisje van te maken!!!! Gaarne tot ziens op de 14 de in dorpshuis “ De Klimop. “

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

14 februari 2019
DSP zaal in” De Klimop”via de hoofdingang
20.00 uur.

Agenda.
1. Opening.
2. Mededelingen /ingekomen stukken.
3. Goedkeuring van de notulen A.L.V van 31-1-2018 .
4. Verslagen.


Jaarverslag secretaris.



Verslag technische commissie en verloop /indeling werkdagen 2018.



Verslag kascommissie 2018 door Gerard Tesselaar



Benoeming kascommissie 2019.



Financieel verslag penningmeester Tanja Wezelman-Groot 2018.



Begroting 2019.

en Jack Groenveld.

5. Verslag vernieuwing van de kantine.
6. Competitie zaken 2019 toegelicht door de VCL Tineke .
7. Indeling en organisatie van de eigen toernooien in 2019.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

PS Het financieel verslag van 2018 is op te vragen bij de secretaris.

Competitie
DE VOORJAARSCOMPETITIE
De voorjaarscompetitie van 2018 is goed verlopen, meeste dagen droog weer, leuke
wedstrijden gespeeld, gelukkig bleven alle teams dicht bij huis, alleen het zondagteam
moest wat verder van huis rijden om te spelen. Het vrijdagavondteam gemengd dubbel
eindigde zelfs op de eerste plaats met knappe overwinningen. Na de competitie zijn we met
z’n allen veel blijven tennissen op de banen. Het was dan ook steeds prachtig weer, het kon
niet op zoveel zon. Op de woensdagmorgen werd de tosochtend goed bezocht, zowel door
heren als dames, altijd erg gezellig. Op de donderdagavond zijn we na de competitie een
tosavond gestart die de eerste weken heel goed bezocht werden en later kwam wegens
vakanties etc. toch de klad er een beetje in, we zijn toen op die avond een interne
competitie gestart die wel weer goed bezocht werd. Wat jammer was voor diegene die wel
willen tossen maar zich niet vast willen leggen op een interne competitie met vaste tijden
om te spelen, toch wat minder makkelijk af te zeggen en ook zelf een vervanger regelen. De
juiste oplossing voor deze donderdagavonden moet nog gezocht worden maar we starten
weer met er een tosavond van te maken. Wellicht later in het seizoen een interne competitie
.
JEUGDZAKEN
De jeugd heeft zich weer prima vermaakt met Janneke de tennislerares, buiten de lessen
organiseerde zij ook dit jaar de tennistijgers, drie keer op de zondagmorgen bij drie
verschillende verenigingen een paar uur wedstrijden spelen tegen jeugdleden van andere
clubs, leerzaam en leuk want met 10 kinderen van je eigen vereniging begin je niet zoveel.
Samenwerken met andere clubs uit de buurt blijft belangrijk om de jeugd te behouden met
plezier te spelen. Komend voorjaar wordt de school weer benaderd om begin april te komen
tennissen op onze banen, ook gaat Janneke dan wat lessen vooraf geven in de sporthal i.p.v.
de reguliere gymlessen. Hopelijk weet zij weer wat jeugdleden erbij te halen en het
ledenaantal te verhogen.
Op de maandag en woensdag gaat Janneke weer lesgeven, op de vernieuwde site staat alle
informatie hierover. Op de nieuwe verenigingssite kunt U alles over de club terugvinden,
echt de moeite waard om even te kijken, heel leuk en overzichtelijk .
www.tvsintmaarten.nl
KEUVELTOERNOOI
Dit jaar was de 5e editie van het Keuveltoernooi. Reden om dit jaar wat speciaals te
organiseren. Op de zondagmiddag was er een bierproeverij van onze sponsor van het
Keuvelbier. Een witbiertje en een tripel werd geprobeerd en die smaakte prima, de winnaars
van het Keuveltoernooi kregen een houten kistje met wel vier soorten bier die verkrijgbaar is
bij de brouwerij. De dames kregen als prijs een kistje met heerlijke familie Poswijnen. Het
weer zat mee deze week, het aantal inschrijvingen naar tevredenheid, alles liep gesmeerd
deze week, we hebben er van genoten. Op de zaterdagavond werd er zelfs een zanger voor
een uurtje geboekt, heel gezellig . de hapjes werden dit jaar in overvloed gesponsord en

waren heerlijk, natuurlijk ging onze zelfgemaakte appeltaart het eerste weekend ook als
zoete koek. Er wordt binnenkort al weer een eerste vergadering door de commissie gepland
voor het toernooi van 2019. De sponsoren hebben de mogelijkheid gekregen een banner op
te hangen langs de banen, staat erg mooi en levert wat extra inkomsten voor ons en reclame
voor je bedrijf op. Er kunnen nog wat doeken hangen, als iemand interesse heeft horen we
dat graag.
Tenslotte wens ik iedereen weer een heerlijk tennisseizoen toe met veel zonnige dagen
Groetjes Tineke

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
Datum 31-1-2018

Aanvang 20.00 uur in onze kantine.

Aanwezig ;gehele bestuur ( Joop aan eind) en de leden Simone de Vet, Gerda Kleiman, Jack
Groenveld, Piet Pels, Jenneke van Woesik , Ingrid Poldervaart, Frans van der Lei, Jan Meijer,
Anneke Janssen.
Afbericht ; Janneke Vis, Simone Groenveld

Opening .Egbert opent om 20.05 de vergadering en heeft een positief verhaal op alle fronten
van het jaar 2017.
Mededelingen /ingekomen stukken. Rabo sponsering is veranderd miv 2018 meldt Tineke
.We zullen nu geld moeten verzamelen d.m.v stemmen. Eerst verwacht de bank dat je lid
wordt van de vereniging van de Rabo dan krijg je stem billet. De verenigingen die 5
stemmen krijgen in St Maarten verdienen dan geld …..In 2018 krijgt elke vereniging die lid is
geworden 100 euro
We gaan een plan maken hoe we aan het werk gaan om geld te vergaren.
TV St Maarten bestaat dit jaar 40 jaar!! Tijdens het Keuvel toernooi ,wat dit jaar voor de 5
de keer plaats vindt, zullen we daarbij stil staan met een een feestelijk tintje . Ledenaanwas
van dit jaar zorgt soms voor overbezette banen….we gaan daarom miv nieuw seizoen onze
baanregels beter handhaven ; alleen met pas tennissen. Ook mag er maar 5 (of 3 ) x pr jaar
een introducees mee op de baan.
Jullie zien de resultaten van de verbouwing .Deze zaak vraagt om meerdere mensen die
werken……Water pomp staat klaar voor aanpak buurt en 220 V elektra leiding is vernieuwd
en doorgetrokken.
Het rapport van de onderzoekscommissie intimidatie en misbruik in de sport is binnen
gekomen. Hopelijk komt het bij ons niet voor en als het wel het geval is wenst het bestuur
dat te horen. Anneke vraagt of er niet een vertrouwens persoon bij de TV aangesteld moet
worden. We nemen dit mee naar de bestuurs vergadering.
Goedkeuring van de notulen van de ALV van 30-1-2017. Deze worden goedgekeurd. Nav
notulen ;Website geeft voor sommige ook wat problemen. Dit jaar 3 stagelopers
maatschappelijke stage van het REGIUS. Jeugd gaat met Boerenslag samen werken en
partijtjes spelen op de 3 verschillende complexen olv Janneke Vis .Interne competitie voor
alle leden op ons complex.
Verslagen.
Petra pakt de hoofd punten uit haar jaarverslag.

Jan doet zijn verslag over de technische zaken. Het schuurtje moet nagekeken worden op
werkdagen naast opbouw van het complex. We blijven met gas werk en dromen over
zonne enenergie t.z.t. Nieuwe kachel van Frans vd Lei ontvangen voor kantine. 1 nieuw raam
en tweede raam aan de West zijkant gaan we dicht maken en afzuiger in dak gaat ook weg
en komt in dicht gemaakt raam. Koelings problemen in koeling zijn er nog steeds….via Joop
komt er een man die koeling zal maken voor 1-4-2018
Kascommissie. Frans neemt het woord en vertelt dat alles er goed uit zag. Stelt voor om
Tanja en bestuur decharge te geven wat we aannemen .De kascommissie 2018 zal bestaan
uit Frans en Jack die voor Simone in de plaats komt.
Financieel verslag deelt Tanja uit en neemt het woord. Alle kolommen geven een stijging aan
van inkomsten! We gaan het verslag door en komen tot de conclusie dat we in onze nieuwe
begroting 2018 verantwoord om willen gaan met de gelden van oa de verbouwing ook al
gaat het goed met de TV.
Bestuurszaken Tanja en Petra gaan door maar Petra geeft aan dat het haar laatste jaren zijn.
Competitie zaken door VCL Tineke .Dit jaar 6 teams ipv 4.Op de woensdag/donderdag (!)
/zondagavond de Toss avonden voor een iedereen.
Indeling toernooien
Keuvel toernooi

14 t/m 24 juni.

Openingstoernooi

8 april

Jenneke en Tineke

Thuisblijvers toernooi

29 juli

Joop en Egbert

Eind toernooi

30-9

Gerda K en Simone de Vet

In de 1 ste week van april schooltennis dag met Janneke V.
Op 1juli zijn de tennis tijgers op onze baan aan het spelen
Verbouwing……Tineke geeft korte uitleg wat er tot nu toe gedaan is. Dit seizoen
wanden/vloer en schilderen van kantine. Tegelzetter gaat aan werk zwart midden / eind
maart.
Tineke heeft kleuren voor kantine gekregen van Rens B die we zo gaan bekijken om te
beslissing welke kleuren onze voorkeur hebben. Blauw/grijs plafond/witte muren en gele
teint voor de kozijnen .Nu planning bekend is kunnen we mensen gaan inroosteren .
Tineke maakt z.s.m een mail wie er kan komen verven komende week.
Rondvraag Piet P komt dinsdag, Frans vraagt wie zorgt er voor materiaal .Tineke doet dat
maar verzorgt ook kapjes/handschoenen/stofbrillen enz. Jan Meijer zegt dat er voor
schilderen eerst nog veel af/weg gewerkt moet worden. Dit gaat voor weekend gebeuren.

Hoge steiger mogen we van JP Bakker lenen. Ook Simone de Vet biedt huissteiger aan die
we graag lenen.
Sluiting om 21.30 sluit Egbert de vergadering af biedt de aanwezigen een drankje aan en
bedankt een ieder .
Bestuur gaat zich beraden over RABO sponser plan ,eventueel aanstellen vertrouwens
persoon voor de TV.
Maakt bij de ingang en nieuw duidelijk bord met onze baan regels en reglementen. Mag er 3
of 5 keer een introducee mee is een vraag …

