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Jaaroverzicht 2021  van jullie voorzitster.  

 

Beste leden, 

 

Het seizoen 2021 is al weer voorbij. Dit jaar hebben we hoogte en diepte 
punten gekend. In Januari zaten we midden in de lockdown. Niet wetend hoe 
dit jaar eruit zou gaan zien zijn we toch met goede moed van start gegaan met 
de voorbereidingen voor 2021 ,dit ging  via  e mail en Skype, zo ook  veel van 
onze bestuursvergaderingen  in het jaar 2021. Ik kan jullie zeggen dat er veel 
hilariteit kon ontstaan betreft beeld en geluid. Maar Petra heeft dit enorm 
goed geregeld voor ons. Ik wil dan ook het bestuur bedanken voor hun inzet en 
geduld. Dat viel soms niet mee, maar we zijn er zoals altijd weer uitgekomen in 
corona jaar 2021. 

 

De ALV  over 2020 gepland voor Februari 2021 kon niet doorgaan en is twee 
keer uitgesteld en is uiteindelijk op 14-9-2021 in onze kantine 
gehouden…Eigenlijk moest Egbert aftreden als algemeen bestuurslid maar 
omdat we al over de helft van het tennis seizoen zaten is besloten dat Egbert in 
de komende ALV af zal treden. Voor zijn functie heeft zich een lid aangemeld en 
ook voor de vacature secretaris ,aftredend in 2022, is een  kandidaat . We zijn 
blij dat we deze vacatures op kunnen vullen  maar aanmelden voor de 
vacatures kan nog altijd. In de ALV 2021 zullen de leden een stem uitbrengen 
wie de nieuwe bestuursleden gaan worden. Egbert en Petra hebben zich jaren 
lang  geweldig ingezet voor de tennis vereniging en een woord van dank is 
zeker op zijn plaats. Ook de beide partners van deze bestuursleden, Ineke die 
altijd klaar staat voor kantine werkzaamheden en Wouter voor het regelen van 
de Skype vergaderingen en andere ondersteunende computer zaken.  

 

In Januari zijn Jan en Egbert begonnen met de snoei/onderhoud 
werkzaamheden rondom de tennisbanen. Tanja heeft de financiën uit 2020 
gepresenteerd intern en Joop heeft de koffiemachine weer gerepareerd . Jack 
heeft o.a. geholpen met sociaal media en computervragen. Tineke ging aan de 
gang met de voorbereidingen/ planning nieuwe schuur. Zelf ben ik begonnen 
met info in te winnen over  Pro bounce tennisbanen.  

 



 

  

  
 

 

  

In Februari kregen wij ook het bericht dat Jan een medische behandeling moest 
ondergaan. Hij is dit jaar in Maart begonnen met bestralingen. Gelukkig heeft 
dit een goede uitwerking gehad en gaat het op dit moment erg goed met Jan. 
In Maart werd er normaal gesproken op de vereniging gewerkt met 
schoolkinderen (sociaal maatschappelijk werk). Ook dit kon geen doorgang 
vinden door de corona maatregelen. Maar mede door in ploegen te werken 
met onze leden/vrijwilligers is het toch gelukt om de deadline van 1 april te 
halen en zag het complex er top uit. Iedereen die een helpende hand heeft 
geboden heel hartelijk dank. Zonder jullie was het zeker niet gelukt!! 

 

Op 29 maart was er schooltennis georganiseerd door Janneke Vis. Het 
openingstoernooi ging niet door, maar in de loop van April mocht er wel weer 
gedubbeld worden gelukkig. Jammer genoeg bleef de kantine gesloten. De 
Tennistijgers konden gelukkig ook naar hartenlust sporten. Mede door Janneke 
haar inzet en doorzettingsvermogen hebben wij weer nieuwe jeugdleden 
mogen verwelkomen. 

 

In Juni kon het Keuveltoernooi niet doorgaan. Maar leer onze Keuvelcommissie 
kennen, zij gaven de moed niet op! En jawel het toernooi kon verschoven 
worden naar Augustus. Ook dit was weer een prachtige sportieve week 
ondanks de regen op de finaledag. Ik ben dan ook super trots op ons team. 
Speciale dank aan Gouwenberg Containers. Zij waren dit jaar de hoofdsponsor 
van het Gouwenberg Keuveltoernooi. Jammer genoeg moeten we wel vanaf 
volgend jaar Luuk Smakman en Tineke Duin  gaan missen binnen de 
Keuvelcommissie. Luuk en Tineke dank je wel voor jullie inzet en humor!! We 
gaan jullie enorm missen. 

 

In de 1e week van Juni mocht de kantine dan eindelijk weer open. Op 12 Juni 
was er een sportdag in samenwerking met onze buren Sint Boys-Des. Deze dag 
stond in het teken van de jeugd. Wat een geweldige opkomst en organisatie 
.Wij hopen  ook in de toekomst nog mooie dingen te gaan organiseren met 
onze buren. 

Als toetje kregen wij eind Juni het regiotoernooi georganiseerd met omliggende 
tennis verenigingen en door onze tennis lerares. Wat een geweldige organisatie 
deze week! Namens onze club hartelijk dank voor jullie enorme inzet.  

 



 

  

  
 

 

  

We hebben ondanks de Covid een prachtig succesvol seizoen achter de rug. We 
hadden geluk , we konden  afsluiten met een eindtoernooi. Dit jaar hebben 
Joop en Egbert de organisatie op zich genomen en Ineke zorgde voor de hapjes. 
Een geslaagde middag met veel tennis, hapjes, humor en gezelligheid. Ik wens 
jullie voor 2022 weer een gezellig jaar toe en heel graag tot ziens op de baan. 

 

Vriendelijke groeten, 

Jullie voorzitster Nancy Tesselaar 

 

 
   

   

   

 
 

De spullen liggen alweer 

klaar….omdat er doorgewerkt is 
deze winter ! 



 

  

  
 

 

  

Jaarverslag  over  het jaar 2021 van de secretaris . 

En weer is er een jaar voorbij waarin we weer te maken gehad hebben met de 

beperkingen  in ons doen en laten ivm het corona virus. Maar wat waren we blij 
als wel wel op de baan konden!! 

De start van het seizoen was moeilijk ……geen stagiaires van het Regius en onze 

Jan Mechielsen die door ziekte beperkt inzetbaar was maar met hulp van 
andere vrijwilligers was het complex toch klaar om op 1-4 weer onze leden  

beperkt ivm corona te kunnen ontvangen .Aangezien het meestal dezelfde 
mensen zijn die deze klus klaren is er nu toch een plan om aan al onze leden te 

gaan verplichten om per jaar vrijwilligers werk te gaan eisen…ieder lid zal zich 
op een app groep moeten inschrijven .U kunt kiezen uit  schoonmaak, bestuur, 

blokhut/onderhoud. Keuvel, interne toernooien, kantine en commissie nieuwe 
banen .Als er werk is voor  u dan  zal de app beheerder u oproepen  om te 
komen werken. In de komende ALV spreken we u daarover en als u niet 

aanwezig bent wordt u daarover gebeld/gemaild en krijgt u uitleg. 

Er zijn dit jaar verschillende skype vergaderingen geweest  op 24-2 en 21-4 

maar we hebben ook een aantal keren met elkaar aan de tafel in onze kantine 
gezeten ,30-8,21-10 en 23-11 ; 10 keer  (!) zijn we als bestuur bij elkaar geweest 

waarvan 3 keer een bijeenkomst waar we alleen notie van gemaakt hebben 
omdat het geen echte bestuur vergadering betrof maar meer een gesprek over 

een standpunt bepaling tav 1 onderwerp  26-5,15-11, 13-12 en 15-12. Op 14-9   
is de ALV van 2020 geweest en die konden we gelukkig eindelijk in onze kantine 
houden. 

Het is dit jaar gelukt om in onze vereniging een vertrouwens persoon aan te 
stellen. Leonie Blom heeft zich daarvoor aangemeld en een cursus gevold waar 

zij voor geslaagd is. Hopelijk krijgt zij weinig  werk te doen op onze vereniging. 

We hebben ons ook gebogen over het verduurzamen van ons complex oa na 
een vraag van de gemeente. Wij zijn echter tot de conclusie gekomen dat dat 

voor onze TV een moeilijk proces is….. en niet kosten besparend omdat er toch 
eerst aanpassingen zouden moeten komen willen we bv zonnepanelen op ons 

dak gaan leggen en we maar een half jaar open zijn .We zouden wel aan led 
verlichting kunnen gaan denken als er nieuwe banen gaan komen tzt. Ook gaan 



 

  

  
 

 

  

we van ons complex in stappen een rookvrije en gezonde sport accommodatie 
maken het komende jaar. 

Ja ook  de vraag naar nieuwe banen is na 22 weer een issue geworden dit jaar . 
De banen zijn nog steeds goed mede door de uitstekende verzorging van de 

afgelopen 44 jaren maar zijn erg arbeidsintensief  .22 jaar geleden heeft het 
toenmalige bestuur besloten om te gaan sparen voor nieuwe banen en 
hekwerk en zo is er al een aardig spaarpotje ontstaan voor deze klus. Het 

huidige bestuur is aan het onderzoeken gegaan wat nu vernieuwing van de 
banen zou moeten gaan kosten………. Daar hangt een zeer fors prijskaartje aan 

en aangezien we het grootste gedeelte zelf moeten gaan betalen is het eigenlijk 
voor deze kleine vereniging niet te doen om zonder giften/subsidies  en een 

forse  lening ons complex te vernieuwen met 3 smash court banen .In de ALV 
zullen we uitleg geven en horen we graag wat onze leden hiervan vinden en 

wat uw  ideeën zijn om geld in te zamelen voor nieuwe banen. 

Er is een opzet gemaakt voor vernieuwing van onze statuten uit 1978 en 1984  
en het huishoudelijk reglement mede door de komst van de WBRT was dat ook 

noodzakelijk….u beslist in de ALV of we hier in het nieuwe jaar mee gaan 
werken .Ook het KNLTB reglement Fair Play is leidraad geworden voor onze 

gedrags code. 

De OBS de Zwerm gaat tegen de vlakte ; er gaat een nieuwe school gebouwd 

worden. In de Zwerm zit voor 3 dagdelen in de middag de 
BuitenSchoolseOpvang. Zij zijn op zoek naar een andere opvang plek ten tijd 
van de verbouwing die 1 ½ jaar gaat duren  en zijn begin november met de 

vraag gekomen of dit in onze kantine zou kunnen. Er zijn plus en min punten als 
we overwegen om ja te gaan zeggen op de verhuur vraag ….in de ALV willen we 

graag horen wat de leden ervan zouden vinden als we onze kantine gaan 
verhuren. We hopen tegen die tijd ook een opgaaf te kunnen doen wat eea ons 

op gaat brengen, want dit geld kunnen we natuurlijk wel goed gebruiken voor 
onze nieuwe banen spaarpot. 

De samenwerking met de Sint Boys heeft dit jaar geresulteerd in de nationale 

voetbal/ tennis dag op12-6. Deze dag was geslaagd en we hopen in 2022 weer 
meer activiteiten te kunnen organiseren samen. Door een gift van een inwoner 



 

  

  
 

 

  

uit Sint Maarten hebben we de poort tussen de beide complexen weer op 
kunnen knappen want dit was hard nodig . 

Onze tennis lerares Janneke Vis ook dit jaar weer ,met alle beperkingen waar 
we rekening mee moesten houden , heeft geprobeerd voor junior en senior 

leden tennis lessen en wedstrijden te  organiseren  ook in combinatie met 
andere verenigingen. Wij waren daar erg blij mee en het heeft geresulteerd in 
nieuwe aanmeldingen van leden voor onze Tennis Vereniging.  

De Keuvelcommissie verdient zeker een pluim…door de aanvraag   bij de KNLTB 
om het Gouwenberg Keuveltoernooi te verzetten naar half augustus kon het 

toch doorgang vinden . 

Het schuurtje op ons complex heeft eigenlijk zijn langste tijd gehad. Bovendien 
willen we dit schuurtje  op een andere plaats hebben want bij hevige buien 

staat het altijd in het water en bij komst nieuwe banen   is er moeilijk bij te 
komen. De gedachte is, om waar nu de tennis muur staat de achterkant van 

een nieuwe schuurtje te plaatsen…. het daar te herbouwen. We kunnen eea 
natuurlijk niet zomaar doen en er hangt een kosten plaatje aan buiten de 

kosten voor een nieuw schuurtje om. De aanvraag ligt nu bij de gemeente en 
we hopen op coulance wb vergunningen enz …..anders zal het schuurtje 

gewoon op de oude plaats herbouwd gaan worden. 

In de komende ALV gaan wij afscheid nemen van 2 bestuursleden Egbert en 
Petra ,Egbert blijft lid maar voor mij is dat met mijn knie probleem geen optie 

meer. In de agenda voor de ALV 2020  stond al een oproep voor nieuwe 
bestuursleden en……. er hebben zich toen 2 leden aangemeld voor de 

vacatures . Aangezien we in 2021 pas in september een ALV hadden hebben we 
de bestuurswisseling toen doorgeschoven naar het jaar 2022 . Dat betekent dat 

we  nu Jan Mechielsen  en Joop van Woesik weer gaan herbenoemen vanaf het 
jaar 2021. In dit jaar  2022 treedt Tanja af maar zij is weer herkiesbaar. 

We zijn blij dat we  in  de ALV  over 2021 u 2  nieuwe leden kunnen presenteren 

maar officieel staan de vacatures nog steeds open dus als u denkt ik wil wel een 
bestuur functie als gewoon lid of secretaris kunt u zich nog steeds hiervoor 

opgeven. 



 

  

  
 

 

  

Ik kom nu aan het einde van mijn jaarlijkse overzicht ,het volgende is voor de 
nieuwe secretaris, ik wil een ieder bedanken voor zijn inzet en prettige 

samenwerking tijdens mijn secretariaat periode. 

Hoop ik u met velen te ontmoeten in de komende ALV  op 1-3-2022 ov want 

deze keer staan er toch echt wel belangrijke onderwerpen op de agenda waar 
ook u uw stem in heeft ! 

Tot ziens namens het bestuur van Tennis Vereniging Sint Maarten. 

 

Verslag voorjaarscompetitie 2021 

Helaas kon de voorjaarscompetitie door coronamaatregelen niet doorgaan en 

werd deze competitie verschoven naar het najaar.  Op één na, deden alle teams 
hieraan mee . Gelukkig kon de najaar/voorjaarscompetitie helemaal afgemaakt 

worden, het weer zat redelijk mee in september en oktober. 

 Het donderdagmorgenteam van Mirjam wist zelfs de titel te pakken en gaat 
waarschijnlijk een klasse hoger spelen komend jaar. In 2022 kunnen we  

hopelijk alle wedstrijden weer in het voorjaar spelen, met vijf teams gaan we 
hieraan meedoen, weer eentje meer dan het afgelopen jaar. Een team op de 

woensdag , twee op de donderdag en twee op de vrijdagavond staan gepland.  

 Ik wens jullie allen nog een fijne winter en tot snel in april. 

Groetjes VCL Tineke Duin 

 

 

Gouwenberg Keuveltoernooi 2021 
 
Tegenslagen, meevallers, hard werken en mooie herinneringen. Zo denken wij 
terug aan ’t Gouwenberg Keuveltoernooi 2021. 

 
Waar normaal gesproken in week 25 ’t  Gouwenberg Keuveltoernooi wordt 

georganiseerd, was dat dit jaar geen mogelijkheid volgens de KNLTB. We 



 

  

  
 

 

  

stonden voor de keuze om een jaar uit te stellen of zoeken naar 

mogelijkheden. We vonden de oplossing door het toernooi te verschuiven 

naar een andere week. ’t Gouwenberg Keuveltoernooi 2021 werd nu 

georganiseerd in week 33. Meer garantie op mooi weer denk je… 
 
Het bleek een van de eerste toernooien te zijn van dit jaar. Dit zorgde ervoor 

dat veel mensen wilden tennissen en de inschrijvingen dus erg hoog waren. 

We hebben een record gebroken ! 
Het schema zat dus vol waarbij het gelukkig wel gelukt is om onze belofte te 
houden om alles in te 
delen in poules, iedereen die mee doet speelde dus minimaal twee 
wedstrijden. 

 
De start van het toernooi begon heerlijk zomers! Helaas was dat niet het weer 

voor de gehele week. Er is in de week van het toernooi toch een hoop regen 

gevallen. Dat vroeg extra veel voor de vrijwilligers maar iedereen heeft zijn 

steentje bij gedragen. Er is een hoop keer met de spons over de baan gegaan 

en water afgevoerd. Ik moet zeggen dat ik het altijd mooi vind hoe iedereen 

elkaar helpt. We hebben binnen de vereniging de nodige hulp ontvangen 

maar we  konden  ook rekenen op onze naast gelegen verenigingen omdat 

daar de wedstrijden gespeeld konden worden, terwijl even verder op de 

banen gereed werden gemaakt. Wij zijn deze verenigingen dan ook dankbaar 

voor de beschikbaarheid. 
 
Met goede hoop voor de finale dag liep dat toch weer anders dan verwacht. 

We hadden weer te maken met slecht weer en de wedstrijden werden 

gespeeld in Sint Maartensbrug en Schagerbrug. De prijsuitreiking wilden we 

heel graag doen op de eigen vereniging. Na elke wedstrijd nodigden we de 

spelers uit op onze eigen club met als gevolg dat bijna alle finalisten 

aanwezig waren bij de prijsuitreiking! We konden de week zo feestelijk 

afsluiten. 
 
De commissie van ’t  Gouwenberg Keuveltoernooi 2021 

 

 

 



 

  

  
 

 

  

Voorstellen van de beoogde bestuur kandidaten Sandy en Jack. 

Al sinds september ’94 ben ik woonachtig in het mooie Sint Maarten. En sinds 

een aantal jaren lid van deze gezellige tennisvereniging. 

Al jaren ben ik werkzaam in de gezondheidszorg, wat ik nog steeds met veel 
plezier doe. 

Mijn hobby’s zijn lopen met de hond, lezen en koken. 

Verder ben ik getrouwd met Frans, daarom ben ik zeer geschikt voor deze 

bestuursfunctie, als ik hem kan mannen dan lukt dat ook wel in het bestuur. 

Bij deze stel ik mij beschikbaar voor de bestuursfunctie van secretaris. 

Zonder bestuur, geen vereniging is mijn motto 

Sandy Hoogeveen 

--------------------------------------------------------------- 

Even voorstellen, 

Mijn naam is Jack Groenveld en woon samen 

met Cassy Baas aan de Grote Sloot 145 te Sint 
Maartensvlotbrug. Voordat wij hier kwamen 

wonen hebben wij eerst samen in Sint 
Maarten op De Pomp gewoond. Van ons beide 

is het altijd een droom geweest om te kunnen 
wonen in een vrij staand huis met een groot 

stuk tuin. We hebben 2 konijnen, 2 katten en 
een aantal vissen.  

In het dagelijkse leven ben ik al 12 jaar werkzaam bij Tata Steel in de 

ploegendienst als storingsmonteur. In mijn vrije tijd speel ik graag een potje 
tennis op de baan in Sint Maarten of met het competitie team van TV 

Boerenslag in de omgeving. Ook houd ik er van om een borrel te drinken met 
vrienden. 

 



 

  

  
 

 

  

Samen zijn wij veel buiten in de natuur te vinden. We fietsen graag een rondje 
door de omgeving of wandelen op het strand of door de duinen. Ook vinden we 

het heerlijk om een weekendje weg te gaan of naar een zonnige vakantie 
bestemming te vliegen.  

Jack Groenveld 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  
 

 

  

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de  
T.V. SINT MAARTEN. 
 
De vergadering zal plaats vinden op:  1-3-2022 ov      
Aanvang: 20.00 uur     Plaats ;onze kantine  ov    
 
Agenda. 
 

1.  Opening. 

2.  Mededelingen /ingekomen stukken. 

3.  Goedkeuring van de notulen A.L.V van  14-9-2021           

4.  Verslagen.  

 Jaarverslag  voorzitster  en secretaris 

 Verslag technische commissie en verloop werkzaamheden 2022 

 Verslag kascommissie 2021 door  Simone de Vet en Karin van der Laan 

 Benoeming kascommissie 2022 

 Financieel verslag  2021  penningmeester Tanja Wezelman-Groot  

 Begroting 2022 

 5.  Bestuur zaken   

 Goedkeuring vernieuwde statuten en HHR  

 Goedkeuring  opstarten  verplichte vrijwilligers uren per lid via app 

groepen 

 Verhoging contributie T.V. Sint Maarten * 

 Vastleggen van continuiteitscommissie tbv WBTR   

 Beeldvorming BSO….. wel of niet in onze kantine 

 Toekomst visie nieuwe banen  

 Vakatures bestuur/technische commissie*   



 

  

  
 

 

  

6. Competitie zaken 2022 toegelicht door de VCL Tineke . 

7. Indeling  en organisatie van  de eigen toernooien  in 2022 ov 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

 

*Het bestuur stelt voor om miv 2022 de contributie gelden te verhogen voor 

senioren tot 90 euro en voor jeugdleden tot 30 euro. 

*Volgens ons rooster van aftreden   2021 moesten Egbert Oppersma , Jan 

Mechielsen en Joop van Woesik af treden. We hebben dit doorgeschoven naar 

2022 ivm corona .Jan en Joop stellen zich weer herkiesbaar vanaf 2021 dus met 

terug werkende kracht. 

Petra  treedt dit jaar af en Egbert ( met terug werkende kracht, 2021)uit het 

bestuur  en zullen zich niet meer herkiesbaar stellen. Tanja is  aan de beurt 

volgens het rooster van aftreden  zij stelt zich  weer herkiesbaar voor de 

komende 4 jaar. 

 

Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement kunnen leden zich 

beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie door zich uiterlijk 1 week voor de 

vergadering aan te melden bij de secretaris van de vereniging . 

 

In dit bijzonder geval ivm de pandemie hebben verleden jaar Jack Groenveld en 

Sandy Hoogeveen  -Baltus zich al aangemeld als beoogd lid en secretaris van 

onze TV ,zij stellen zich alvast  voor op papier maar als u denkt mij lijkt dat ook 

wel wat zo’n bestuur functie stelt uzelf dan alsnog beschikbaar.  

 



 

  

  
 

 

  

Voor de technische commissie hebben Remon Slot en Frans Hoogeveen 

aangegeven  in 2021 dat zij daarvoor beschikbaar zijn . Het afgelopen jaar 

hebben zij ook al meegelopen in deze commissie. 

 

Wij vragen u deze keer vooraf aan te melden voor deze ALV zodat wij kunnen 

zien hoeveel mensen we kunnen verwachten en eventueel de locatie daarop 

aan te passen!!!!!!!! 

E mail;info@tvsintmaarten.nl 

De bijbehorende stukken bij de agenda van de ALV punt 3,4 jaarverslagen 

voorzitster/ secretaris en kascommissie  kunt u terug vinden op onze website 

tvsintmaarten.nl    

Het financieel verslag 2021 en de begroting 2022 van de   penningmeester kunt 

u opvragen bij de secretaris  in pdf bestand     

Onder home vindt u nog steeds de DJOEZZ waar deze stukken te lezen zijn. 

 

Het bestuur hoopt op een goede opkomst ,tot ziens op de 1-3-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  
 

 

  

Notulen van de ALV 2020 van de Tennis Vereniging Sint Maarten. 

Datum 14-9-2021  Plaats onze kantine   Aanvang 20.00 uur 

Aanwezig ;gehele bestuur 

Leden; Rob Tesselaar, Karin van der Laan, Anneke Janssen ,Jenneke van Woesik, 
Simone Groenveld en Danny Mulder ,Gerda Kleiman, Ineke Oppersma, Sandy 

/Frans Hoogeveen, Remon vd Heuvel. heer Antoine Speets. 

Met afbericht Carin van Gerwen, Ingrid Poldervaart, Simone de Vet, Jack 

Groenveld. 

Opening om 20.05 opent Nancy deze bijzondere ALV en start met vogelvlucht 
over het jaar 2020 zie in bijgevoegde bijlage  Djoezz. Heel veel dank aan 

vrijwilligers en besturen via Skype gaat ook goed weten we nu. Baan reserveren 
ging niet van een leien dakje…..maar was er wel. Janneke Visser heeft 

multiskills gedraaid en het was succes om de jeugd weer op de baan te hebben. 
In oktober is er school tennis georganiseerd wat nieuwe jeugdleden opgeleverd 

heeft voor onze club  .Ook heeft Nancy een eerst stap  gezet voor opzet nieuwe 
banen……jullie horen daar in  de ALV 2022 meer over als het goed is .  

Mededelingen…Petra meldt de afzeggers voor deze ALV 

Voor Ingrid P gaat Petra een bloemetje regelen namens de tennis vereniging. 

De notulen van ALV 5-2-2020 worden goedgekeurd. 

Verslag tech commissie…poort , schuurtje , pomp , lampen  en onderhoud 

kantine waren de technische zaken in 2020.Inmiddels haast allemaal 
opgepakt….. Jan zegt dat schuurtje wat nog niet vervangen is groter gaat 

worden. Doeken hebben in 2020 bij storm ,doordat ze niet weggehaald waren,  
veel schade  aan het toch al gammele hekwerk opgeleverd. Door veel water op 

de banen is er extra gravel op de baan  gekomen (om water weg te werken)…. 
Dat moet er nu weer af….wie gaat dat doen. We formeren een groepje dat 
daarmee zsm aan de gang gaat. 



 

  

  
 

 

  

Verslag kascommissie alles is goed gekeurd Simone G geeft uitleg over hun 
bevindingen en stelt voor het bestuur decharge te verlenen …zie bijlage fin 

verslag blz 10 

Kascommissie 2021 zal bestaan uit Simone de Vet  en Karin van der Laan . 

Reserve is Jenneke van Woesik. 

Financieel verslag 2020 door Tanja. Er is een positief resultaat  2020 van 1800 
euro. Simone G vindt de elektra kosten hoog itt niet gebruiken van complex ivm 

corona……we kijken of er nog een navordering komt dit jaar waarin we geld 
terug krijgen. Bestuur ondertekent het verslag.(zie bijlage) 

Begroting 2021 bekijken we ook… De cijfers zijn door de pandemie wat anders 
geworden dan we berekend hebben…… 

Bestuurszaken. Er werken altijd dezelfde mensen…Nancy wil graag dat ook 

andere mensen zich inzetten via  aantal uren verplicht werken miv  januari 
2022. 

Frans H  geeft aan dat je ook vaste werk groepen zou kunnen maken voor 
groen/horeca/schoonmaken/baan onderhoud/keuvel op en afbouw groep  met 
daarin 1 leider die de andere personen in die groep  aanzet op de activiteiten 

die die groep moet verzorgen…..app groepen zoals Joop dat nu ook al doet het 
de horeca groep. Mensen voor groepen regelen of zelf laten kiezen …We gaan 

als bestuur dit zsm uitwerken. EEA moet gemeld worden in het huishoudelijk 
reglement als dit een eis voor lidmaatschaap van onze TV gaat worden. We 

gaan het eerst een jaar proberen .Lidmaatschap geeft morele verplichting …wb 
afkopen van deze plicht zijn 13 man tegen 3 man voor en 3 leden hebben geen 

mening. Voor nieuwe leden miv nu gaat deze eis gelijk al gelden. 

Rooster van aftreden. Petra meldt dat we in de ALV van 2022 afscheid gaan 
nemen van Egbert …Remon Slot zal bestuursfunctie gaan overnemen van hem. 

Ook Petra gaat dan uit het bestuur en  voor de secretariaat functie  heeft Sandy 
Hoogeveen interesse. 

Tineke leest verhaal Djoezz voor zie bijlage. Tineke meldt dat we rond de 100 
leden zitten. In corona tijd hadden we 76 leden. ….met dank aan Janneke door 



 

  

  
 

 

  

all-in abonnement van jeugd  hebben we er nieuwe leden bij gekregen, vooral 
jeugd en dat is toch onze toekomst. 

Rondvraag  Simone G wil een ander party tent als het kan……is daar geld 
voor…nee eigenlijk niet want al onze focus ligt op eventuele nieuwe banen. Dan 

wil zij graag afspraken over de party tent …zaak voor de app werkgroep die er 
gaat komen in 2022 ! 

Petra meldt ook dat we achter geld schieters aan moeten voor onze nieuwe 

banen….want we gaan niet al ons spaargeld in deze klus steken…..  

Sluiting 

Om 21.40 sluit Nancy de vergadering af. En dankt een ieder voor de 

aanwezigheid en biedt een drankje aan van de club. 

Aktiepunt voor hele bestuur; appgroepen opstarten voor werkzaamheden 

complex. 

Nadenken over geld vergaren voor nieuwe banen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


