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Notulen van de ALV TV Sint Maarten 

 

Datum, 5 februari 2020      Aanvang 20.00 uur in het clubhuis. 

Aanwezig gehele bestuur en 15 leden, voorwaar een grote opkomst. 
 
Afgericht: Piet P en Petra Vrolijk. 
 
Opening: Om 20.00 opent Egbert de vergadering en heet een ieder welkom. 
Geen ingekomen stukken. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden in het geheel voorgelezen door onze 
voorzitter en goedgekeurd. 
 
Competitieteams 2020: wo-ochtend 1 team, do-ochtend 1 team vr-avond 2 teams. 
Interne competitie wordt opgestart dit jaar, Saskia + ………. gaan dit regelen, om te beginnen 
een planning van welke avonden gaan we dit doen. 
 
Tineke doet voorstel om Kees- of klaverjasavonden te organiseren, lijkt haar leuk en geeft 
wat meer reuring binnen de club. 
 

Technische zaken:  

Vanuit de maatschappelijke stage komen er weer 7 meiden en 2 jongens ons helpen tijdens 
de werkdagen, deze worden verdeeld onder de vrijwilligers om te helpen en uiteraard 
werkervaring op te doen. Dit jaar geen nieuw gravel, er ligt genoeg. Werkdagen worden 
zaterdag 29/2, 7/3, 14/3. 21/3 en 28/3. Jan en Egbert zijn al druk bezig met het opknappen 
van de tennisbanen. 

Kasverslag:  

De kascommissie Jack G en Ingrid P hebben de boekhouding gecontroleerd en 
goedgevonden en stellen 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 2019. De penningmeester en het bestuur wordt decharge 
verleend. In 2020 bestaat de kascommissie uit Simone en Ingrid (Karin is reserve) 

Jaarverslag:  

Ziet er prima uit met uiteindelijk een winst van € 5000,--. Wat minder leden, kantine heeft 
het voorbeeldig gedaan, het keuveltoernooi idem dito. Het nieuwe terras was een aardige 
kostenpost maar is wel heel erg mooi geworden. Verbouwing van de kantine was de 
grootste kostenpost maar is dan ook schitterend geworden. Het spaargeld wat we bij Money 
you hadden gestald is teruggekeerd bij de Rabobank. Pinmachine was een Engelse rekening 
echter door de Brexit is het nu een Europese rekening geworden. 



 

 

 

Bestuursverkiezing:  

Het rooster van aftreden, Tineke is aan de beurt maar stelt zich weer beschikbaar, geen van 
de aanwezige leden tekent bezwaar aan. Egbert legt zijn functie als voorzitter na 9 jaar neer, 
woorden schieten tekort om het de hemel in te prijzen. Nancy Tesselaar heeft zich kandidaat 
gesteld o.a. door een mooi stuk te schrijven of het hoe en waarom ze deze functie ambieert 
wat bij de aanwezige leden in goede aarde is gevallen. In eerste instantie was er een persoon 
die bezwaar aantekende maar trok het bezwaar in en werd ze met algemene stemmen tot 
nieuwe voorzitter gekozen. De oude voorzitter beloofde wel haar het 1e jaar te 
ondersteunen en blijft in het bestuur zitten.  

Janneke doet haar verhaal, heeft tot dit moment 7 jeugdleden. Elk jaar organiseert ze 
schooltennis maar daar komen weinig leden van. Is in januari 2019 een Multi SkillZ Academy 
gestart wat staat voor de psychomotorische ontwikkeling van kinderen en het doel is om 
kinderen fitter, vaardiger, sneller en beweeglijker te maken. Ze gaat op scholen en bij onze 
vereniging Multi skill lessen geven, in principe zijn de kosten €50,-- daarvoor krijgen ze 8 keer 
les op school en 2x tennisles op de baan. 

Indeling toernooien 2020: Keuveltoernooi 13 t/m 21 juni Openingstoernooi 5 april 2020 
Tineke en Jenneke Thuisblijverstoernooi 26 juli 2020 Egbert en Joop Eindtoernooi 27 
september 2020 Simone en Jack Net zoals 2019 betalen we voor toernooi de leden 2.50 
inschrijf geld en eventueel prijsgeld is 30 euro wat vereniging betaald. 

Rondvraag: 

Ingrid, geeft keuveltoernooicommissie compliment Tineke, deelt mede dat er een nieuwe 
koel/vries wordt gekocht. Vertrouwenspersoon gezocht, dit is een 2 daagse cursus bij de 
KNLTB, Saskia is liefhebber. Tanja, deelt mede dat de vergoeding van onze groundsman 
wordt verhoogd van € 480 naar € 550 euro gezien het vele meerwerk hij heeft. 

Onze blokhut begint het op te geven, misschien is het verstandig deze van andere materialen 
op te trekken, Tineke heeft zo haar ideeën , moet hij ook niet groter?  

Volgende vergadering op de Agenda:  

Simone heeft nabrander, classificatie toernooileider moet verlegd worden, Tineke zoekt een 
en ander uit. Om 21.45 sluit Egbert de vergadering en wenst eenieder een goed seizoen toe 
op ons mooie complex, tevens krijgen we een drankje van de stichting 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hierbij een kort overzicht 2020 van de voorzitter. 

29 januari 2021 

Een berichtje van jullie voorzitster.  

Beste leden, 

Allereerst hartelijk dank voor de lieve beterschapsberichtjes. 

Het gaat de goede kant op en ik verwacht weer heerlijk te kunnen tennissen in het voorjaar 
van 2021. 

Zoals jullie weten zijn wij weer de lockdown in gegaan. 

Dit houdt in dat er t/m 9 februari 2021 andere regels gelden voor het gebruik op en rondom 
de banen. 

Hierover hebben jullie een mail ontvangen en ook op de website van tvsintmaarten.nl kun je 
alle regels en aanpassingen na lezen. 

Ik wil alle vrijwilligers en de overige bestuursleden hartelijk bedanken voor het afgelopen 
jaar. Er is heel wat vergaderd en geklust. Door jullie inzet is alles vlekkeloos verlopen. 

Iedereen is erg begripvol geweest over alle maatregelen die getroffen moesten worden 
vanwege het coronavirus. Dat zegt heel veel over onze club ! 

Kantine en kleedkamers werden gesloten. 

De lessen konden gedeeltelijk of niet meer gegeven worden. 

Maar tussen alle tegenslagen is er toch nog flink getennist. 

Het Opening en Keuveltoernooi gingen jammer genoeg niet door wat voor de Keuvel 
commissie een behoorlijke tegenvaller was aangezien men wat betreft de organisatie er al 
veel tijd in gestoken had. 

Het Thuisblijvers/ Midzomer en Eindtoernooi konden gelukkig wel door gaan. En ik kan 
zeggen dat deze toernooien zeer geslaagd waren! 

Ik hoop jullie volgend jaar weer op de baan te mogen begroeten . 

Namens alle bestuursleden ; Petra ,Tineke , Jan , Joop, Egbert, Tanja, Jack en mijn persoontje 
wensen wij jullie een gezond en sportief 2021 toe 

Vriendelijke groeten, 

Nancy Tesselaar 

 



 

 

 

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2020. 

Het jaar 2020 was voor de tennis vereniging Sint Maarten een bizar jaar…..wie had kunnen 
denken dat het zo zou lopen. 

Op 5-2-2020 hebben we onze ALV gehouden waarin Egbert Oppersma aftrad als voorzitter 
en is de nieuwe voorzitster gekozen…Nancy Tesselaar .Ze had er veel zin in maar kreeg al 
snel te maken met een stormachtig begin in de letterlijke zin van het woord…..Gelukkig 
konden we via onze verzekering een bedrag op onze rekening terug vinden na melding en is 
door de vrijwillige klus groep de schade zeer snel weer rechtop gezet en waar nodig 
gerepareerd .Met Nancy kwam ook Jack Groenveld als introduce bij ons bestuur aanzitten 
;zijn functie is adviseur voor technische zaken en belangen van onze jongere leden 
aangeven. 

Het bestuur heeft dit jaar naast de ALV van 5-2 op 2-3 / 14-5 / 8-6 en 8-10 vergaderd. Vol 
goede moed maakten we plannen voor de werkdagen en de rest van het jaar. De pomp (en 
pomphuis) voor besproeiing van de banen van ons complex is vervangen en aangepast en er 
is onderhoud aan de mankementen van de kantine uitgevoerd. Ons terras en meubilair is 
opgeknapt. De verzekering agent heeft voor onze opstal verzekering een NEN 1010 keuring 
uit laten voeren…..ja er moest het een en ander aangepast worden na onze kantine 
verbouwing maar na werk van technische vrijwilligers is ook een NEN 1010 goedkeuring 
binnen gekomen, Denken we ook nog na over wat te doen met ons schuurtje …..een 
commissie is ervoor in het leven geroepen. En ook de lampen rondom ons complex gaan wel 
eens stuk….er zal weer in de mast geklommen moeten worden om de lampen te vervangen 
die het niet doen. 

Tijdens de opbouw in maart kregen we al te maken met de Corona maatregelen op en 
rondom de banen waardoor de stagiaires niet meer konden komen en de opbouw 
werkzaamheden maar in beperkte mate uitgevoerd konden worden en we ook niet meer in 
onze kantine terecht konden. Toen er weer getennist kon worden kon dat alleen via strenge 
regels en ook deze regels zijn dit jaar verschillende keren gewijzigd……maar er werd zonder 
morren toch elke keer weer geprobeerd om toch waar mogelijk te klussen, competitie te 
spelen, lessen te volgen van Janneke en vrij te spelen enkel of dubbel met of zonder gebruik 
van de kantine . Het opening en Keuvel toernooi konden niet doorgaan .Het laatste was een 
behoorlijke domper voor onze TV maar ook zonder dit toernooi kunnen we toch zeggen dat 
we best wel een goed jaar gedraaid hebben. De jeugd heeft zeker dit jaar genoten van het 
schooltennis gebeuren onder leiding van Janneke. 

Samen met Sint Boys hebben we een gezinsabonnement in het leven geroepen om de 
mensen toch de mogelijkheid te geven om op ons complex te kunnen tennissen en we 
hopen komend jaar op meer samenwerking wb activiteiten met onze buren. Door de zachte 
winter kon er nog lange tijd gebruik gemaakt worden van de banen. Ondanks de tweede 
lockdown konden de lessen toch door blijven gaan gelukkig . 

Inmiddels denken we al weer na over het seizoen 2021…..er is een filmpje gemaakt over 
onze TV om dit te tonen op het REGIUS om stagiaires te werven. We proberen in aanmerking 
te komen voor de actie van Deen om geld te werven voor onze TV. Ook is er een lid van onze 



 

 

 

TV bereid gevonden om opgeleid te gaan worden als vertrouwens persoon . We zijn blij dat 
we ook aan deze vraag kunnen voldoen en hopelijk is haar inzet in onze vereniging niet 
nodig. 

Helaas kan de geplande ALV van 10-2 niet doorgaan. Indien de mogelijkheid zich voordoet 
de vergadering op een veilige manier te organiseren zullen wij u daarover informeren. 

Met vriendelijke groeten de secretaris Petra Vrolijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Competitie  

COMPETITIEZAKEN 

Helaas is door corona dit jaar de voorjaarscompetitie niet van start gegaan. Deze werd 
verschoven naar het najaar door de KNLTB. Na een paar wedstrijddagen te hebben gespeeld 
werd ook deze competitie stilgelegd. Een nieuwe lockdown volgde. Gelukkig mocht er nog 
wel vrij getennist worden, afwisselend eerst alleen enkelspel, later ook weer dubbelen, toen 
weer alleen enkelspel. Het lesgeven door Janneke kon wel doorgang vinden met de nodige 
aanpassingen qua groepsgrootte. De kantine en kleedkamers bleven echter gesloten. Voor 
de competitie in het voorjaar van 2021 hebben zich weer 5 teams aangemeld, dat is 1 meer 
als voorgaande jaren. 

KEUVELTOERNOOI 

Ons jaarlijks toernooi in juni kon ook geen doorgang vinden, teveel mensen op het park, 
kantine die gesloten moest blijven. Hopelijk in 2021 weer een mooi toernooi! 

LEDENAANTAL VERENIGING 

Gelukkig hebben weer wat nieuwe leden zich aangemeld bij onze vereniging afgelopen 
seizoen. Misschien doordat andere sporten niet mogelijk waren vanwege corona hebben we 
wat nieuwe leden en vooral zomerleden hebben zich aangemeld. Hoop dat deze leden de 
smaak te pakken hebben gekregen en in 2021 een volledig lidmaatschap aangaan. Ongeveer 
evenveel leden hebben zich afgemeld voor het nieuwe seizoen, mede door corona weinig 
kunnen spelen, ouderdom, blessures. Helaas ook een lid komen te overlijden. We 
schommelen zo rond de 80 leden de laatste jaren. 

Tenslotte wens ik jullie allen een gezond en sportief 2021! 

Tineke Duin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      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”. 

 

 

 

 

 

 

 


