Notulen Algemene Ledenvergadering TVK
Datum
Locatie
Aanwezig namens Bestuur

: 11 maart 2019
: TVK
: Peter Janmaat, Lennart Dick, Rob de Jong, Karin van Staveren, Dre Maas, Cindy
Koens
Afwezig namens Bestuur
: Esther Maas
Aanwezige leden
: 59 leden
Afwezige leden met kennisgeving : 14

1) OPENING
Namens het bestuur opent de Voorzitter om 20.15 uur de Algemene Leden Vergadering en heet
de 59 aanwezige van harte welkom. Het quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen
nemen is behaald.
Dit jaar hebben wij wederom als gastspreker de heer Serge Bos van Rekre Sport. Dit jaar zal hij een
presentatie geven over diverse baansoorten dit in verband met de vernieuwing van de banen in 2020.
2) Gastspreker Serge Bos van Rekre Sport
De heer Serge Bos geeft een presentatie over de baansoorten Smashcourt, Kunstgras en Gravel.
Hierin legt hij de spelregels uit, laat het te gebruiken racket en ballen zien. Geeft informatie over de
baan, wat is er nodig om een baan aan te leggen, welke ondergrond wordt er gebruikt. Laat dit via
foto’s en tekeningen zien. Kosten komen zo tussen de € 40.000 en € 45.000 per baan. Hij gaf aan dat
dit voor de ledenwerving een positief punt zou kunnen zijn. Verder heeft hij aantal vragen van de
leden beantwoord. En er is besloten dat we gaan kijken of we iets voor de leden kunnen organiseren
om Padel bij een andere club uit te proberen.
3) MEDEDELINGEN
• Het bestuur heeft 14 officiële afmeldingen mogen ontvangen;
• In 2018 hebben we helaas 1 lid geroyeerd/lidmaatschap opgezegd door TVK i.v.m. vele
verzuim/niet komen opdagen bardienst;
• AED cursus voor beginners. Indien interesse gaarne melden bij Cindy (info@tvkudelstaart.nl). Zal
ook nog een email uitgaan;
• Verhoging consumpties met 5 cent i.v.m. 3% BTW verhoging;
• Bardienstplicht vanaf 18 jaar was 21 jaar. Echter mogen geen 2 leden onder de 21 jaar tegelijk
achter de bar;
• Bardienst mogelijk om af te kopen voor € 50,00 per dienst. Email over gehad. Kon worden
opgegeven tot 1 feb;
• Leden kunnen zich aanmelden om tegen vergoeding extra bardienst te draaien (voor diegene die
deze hebben afgekocht). Vergoeding is € 40,00 per dienst;
• Regel dat bardiensten die eerder dan 72 uur voor aanvang worden geannuleerd ingehaald
moeten worden, vervalt;
• Barkaarten zijn vervallen. Nu alleen mogelijk om aankopen te voldoen via pin betaling of via
KNLTB pas. Deze pas kan je opwaarderen via een pinbetaling. Vriendelijk verzoek om zoveel
mogelijk te betalen met de KNLTB pas en zo nu en dan een opwaardering te doen met een
pinbetaling. Iedere pinbetaling kost namelijk de club geld!
• KNLTB Ledenpas: In 2019 ontvangen verenigingen voor ieder actief lid een ‘meerjaren’ ledenpas
in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een

•
•

geldigheid van twee jaar. Na deze periode bekijken we of de ledenpas in de toekomst langer
geldig zal zijn. Enkel het jaartal en de speelsterkte verdwijnen van de ledenpas;
Nieuw meubilair buiten
Ballen verzamelen voor recyclen. Materiaal wordt gebruikt voor Playcourt voor kinderen (Richard
Krajicek foundation).

4) INGEKOMEN STUKKEN
Geen
5) VASTSTELLEN NOTULEN ALV d.d. 12 maart 2018
De notulen van de ALV 2018 worden door de aanwezige leden goedgekeurd.
6) JAARVERSLAGEN COMMISSIES 2018
Clubkampioenschappen
In 2018 hebben dik 200 leden weer deelgenomen aan de Clubkampioenschappen. Een aantal waar de
CKC in principe tevreden over is, zeker gezien het feit dat de periode van het toernooi geheel in de
schoolvakantie viel. Punt van zorg is het deelnemersveld bij de jeugd. De afgelopen jaren heeft de CKC
steeds op andere manieren geprobeerd de CK onder de aandacht van de jeugd te brengen. Ook dit
jaar hebben de inspanningen niet tot het gewenste resultaat geleid. Gezien het feit dat de groep
“oudere senioren” steeds groter wordt is vorig jaar aan bijna 100 leden van 60 jaar en ouder, een mail
gestuurd i.v.m. een mogelijk andere opzet voor deze groep. Bijvoorbeeld een toernooi overdag, met
kortere wedstrijden of combinaties daarvan. Ook werd deze groep uitgenodigd hun eigen ervaringen
met dergelijke toernooien of nieuwe ideeën met de CKC te delen. Er werd van 4 leden een reactie
ontvangen waarvan 3 leden een dergelijke opzet wel zagen zitten. U zult begrijpen dat we daar geen
gehoor aan hebben gegeven. De BBQ avond was in 2017 al ingeruild voor de pizza-avond en gezien het
succes van 2017 is ook in 2018 een pizza-avond geweest. Een bezetting van meer dan 120 mensen.
Een groot succes dus. Voor TVK was het een primeur dat op de finaledag, 2 wedstrijden live werden
gestreamd via internet. De finale mix A en de finale heren enkel A+, welke beiden op baan 1 werden
gespeeld, konden vanuit de huiskamer worden bekeken. We gaan onderzoeken hoe we komend jaar
hier invulling aan kunnen geven. Voor 2019 verwachten verder dat we weer meer deelnemers krijgen
aangezien de CK voor een deel niet meer in de vakantieperiode valt. Er is een overleg geweest met het
bestuur en enkele leden van de CK hebben een webinar van de KNLTB gevolgd. De CKC staat altijd
open voor verbeteringen en mogelijk dat voor dit jaar ook voor nieuwe opzet gekozen zal worden. U
zult tijdig worden ingelicht. De CKC bedankt ieder jaar de vele mensen die aan de zijlijn zorgen dat het
best bezochte interne clubevenement ieder jaar een succes is. De bijdrage van die mensen kan niet
genoeg benadrukt worden. Mede door die inzet in TVK een vereniging om trots op te zijn.
Kantinecommissie
Het is weer zover er is weer een jaar voorbij gevlogen. Alles is weer goed verlopen ,mede dankzij de
vele vrijwilligers (denk aan bv de extra handjes bij het open toernooi en iedereen die bardienst
gedraaid hebben). We hebben met name met het Open Toernooi wel wat problemen gehad met de
koelcel maar met de nieuwe koelmotor moet dit nu opgelost zijn. Ook dit jaar hebben er weer een
aantal leden weekcoördinatie van de commissie overgenomen wat prima gewerkt heeft Dank hier
voor. We zullen diegene voor het komende seizoen ook weer benaderen en denk je ‘dat lijkt mij ook
wel wat’, dan horen wij dat graag. Dat ieder lid van 21 jaar en ouder verplicht is bardienst te draaien is
bij iedereen bekend en het gaat ook heel goed. Dit jaar hadden wij de inhaaldagen van de competitie
niet meer ingedeeld omdat deze inhaaldagen nooit nodig waren. Hierdoor moesten we leden afbellen
met alle discussies van dien. Tevens hebben wij dan ook besloten dat alle diensten die door welke
omstandigheden dan ook worden afgebeld, niet meer hoeven te worden ingehaald. We hebben
eigenlijk geen grote problemen gehad. Vanaf dit seizoen zullen alle leden van 18 t/m 69 jaar verplicht
worden gesteld om 2-3 bardiensten te draaien. Dit seizoen ziet het er nu naar uit dat we met 2
bardiensten per lid we komen vanwege de nog leden zijn die bardienst hebben open staan of nog

moeten inhalen. U hebt ook een bericht gehad dat het vanaf dit seizoen mogelijk is om een bardienst
af te kopen voor Euro 50,00 per dienst, Dit wordt dan bij de contributie in rekening gebracht en
automatisch afgeschreven. Leden kunnen zich ook opgeven om een bardienst te draaien tegen een
vergoeding van Euro 40,00 per avond. Dit wordt dan verrekend met de contributie van 2020. Waar we
uiteraard heel blij mee zijn, is het nieuwe kassa systeem deze is al aardig ingeburgerd en werkt naar
behoren. Ook dit jaar hebben we financieel redelijk goed gedraaid. De omzet was ongeveer gelijk aan
2017. Last but not least iedereen van de commissie en ook de vele vrijwilligers met het Open Toernooi
weer hartelijk bedankt en op naar het nieuwe seizoen.
Competitie
• Voorjaarscompetitie 2018
Afgelopen voorjaarscompetitie namen een aantal van 27 seniorenteams deel aan de
voorjaarscompetitie van de KNLTB. 20 teams op de zaterdag, 4 teams op de zondag, 2 teams op de
dinsdag en 1 team op de donderdagavond. Onder fantastische weersomstandigheden werd er weer
op alle fronten gestreden om de te verdelen punten. Dit leverde een voortreffelijk resultaat op de
volgende teams. Zij zijn dit jaar kampioen geworden. Namelijk:
Zaterdag gemengd 35+ team 7 (captain Mariska Plasmeijer)
Zaterdag gemengd 17+ team 4 (captain Sophie Olij)
Zondag 3 juni is de voorjaarscompetitie met een groot aantal deelnemers afgesloten met een gezellige
pizza avond.
• Najaarscompetitie 2018
Een geslaagde en gezellige najaarscompetitie werd er gespeeld door wederom een aantal van maar
liefst 23 teams van TVK. Een record aantal teams van 7 op de vrijdagavond (vanwege de verleende
dispensatie van de KNLTB mochten we meerdere teams inschrijven). 14 teams op de zaterdag en 2
heren teams en 7 jeugdteams op de zondag. Wat ook voor de zondag gezellige drukke dagen op ons
park opleverde. Een recordaantal kampioenen deze editie:
Vrijdagavond dames dubbel 35+ team 2 (captain Claudia van Eijk)
Vrijdagavond gemengd dubbel 35+ team 1 (captain Norbert van Oostveen)
Vrijdagavond gemengd dubbel 17+ team 1 (captain Roland Ploeger)
Zaterdag gemengd dubbel 17+ team 1 (captain Wendy van der Wal - Maas)
Zaterdag dames 17+ team 2 (captain Sanne Turenhout)
Van alle deelnemende teams heb ik vernomen dat iedereen het prima naar zijn zin heeft gehad! De
najaarscompetitie was wederom een leuk slot van een sportief en gezellig tennisseizoen!
Namens de competitiecommissie wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de inzet. Zowel op de baan
als langs de baan en voor de bar en achter de bar!
Jeugdcommissie
Het afgelopen jaar is het aantal jeugdleden iets gedaald ten opzichte van vorige jaren.
Op dit moment staat het aantal leden op 150 waar het de afgelopen jaren vaak rond de 160
schommelde. Het is een bekende landelijke trend, maar volgens de KNLTB mag onze regio zeker niet
klagen. De Randstad omgeving is het meest stabiel vergeleken met andere delen van het land. De
leeftijd van de brugklas en ouder blijft een lastig verhaal. Tennis staat nu eenmaal niet als hoogste
prioriteit op hun lijstje. Gelukkig zien we wel iedere keer nieuwe jonge leden aantreden.
Twee leden van de jeugdcommissie hebben het jaarlijkse KNLTB-congres bijgewoond. Er werden
meerdere workshops gegeven met verschillende thema’s, allemaal puur gericht op het jeugdtennis.
De workshops welke zijn gevolgd hadden betrekking op het aantrekken, maar vooral behouden van de
jeugdleden. De informatie die daar is verkregen zal nog verwerkt worden en met het bestuur worden
gedeeld. Het grootste speerpunt van de KNLTB voor aankomend jaar is het zogenaamde “Alles-in-één
concept”. De gedachte hiervan is om alle jeugdleden een totaal pakket aan te bieden.
Iedereen gaat standaard competitie spelen, krijgt tennisles, en de club mag ervan uitgaan dat ieder
jeugdlid meedoet met alle door de jeugdcommissie georganiseerde activiteiten, TENZIJ het jeugdlid
zichzelf afmeldt. Een compleet tegenovergesteld concept van het huidige beleid, waar ieder jeugdlid
zich apart opgeeft voor elke activiteit en welke compleet los staan van de lessen van Mark & Wim.

Ook afgelopen jaar hebben we weer onze bekende activiteiten gehad waaronder het
openingstoernooi, ouder-kind competitie, voorjaars- en najaarscompetitie.
Bij de ouder-kind competitie en voorjaarscompetitie zagen we een lichte daling van het aantal
deelnemers, terwijl opvallend genoeg het meedoen aan de najaarscompetitie populairder bleek te zijn
dan de voorjaarscompetitie. De JeugdSportPas bleek weer een succes. Het concept waarbij alle
kinderen van basisscholen zich kunnen inschrijven voor een aantal proeflessen is al eerder een succes
gebleken, en ook dit jaar was dat het geval. Op een zeker moment hadden zich 14 kinderen
aangemeld, en daarvan hebben we er zelfs een aantal als nieuw officieel lid mogen verwelkomen. Dit
gaan we dan ook zeker aankomend jaar weer organiseren. Wat nieuw was afgelopen jaar, was ons
allereerste Pepernoten toernooi. We deden eigenlijk nooit iets met Sinterklaas omdat de kids
tegenwoordig al overal Sinterklaasactiviteiten hebben, maar afgelopen jaar hebben we het toch een
kans gegeven, en het bleek een groot succes. Ruim 40 kids schreven zich in, die onder toeziend oog
van 4 pieten hun beste beentje voor hebben gezet. Uiteraard kon een bezoek van die ouwe niet
ontbreken dus ook die betrad schoorvoetend onze prachtig versierde kantine. Na afloop kreeg iedere
deelnemer een Kudelspaans cadeau, en konden we terugkijken op een zeer geslaagd evenement,
welke we nu standaard gaan toevoegen aan onze kalender. Aankomend jaar staat, naast onze
reguliere activiteiten, vooral in het teken van ons tweejaarlijks kamp. Deze zal zijn in het weekend van
28+29+30 Juni. Dus Hans Hogenboom en Leo van der Weijden, mochten jullie vanavond aanwezig
zijn… noteer alvast in de agenda dat 30 Juni voor jullie helaas een kansloze missie gaat worden voor
wat betreft jullie wekelijkse-zeer –vroege-zondagochtend-ritueel. Of jullie moeten je willen opgeven
als kampleider, dan heb je uiteraard wel de mogelijkheid om die Zondagochtend vanaf 06h00 te gaan
tennissen. De voorbereidingen zijn al in volle gang, het thema is bekend, dus de voorpret is nu al
begonnen. We gaan het inschrijfgeld iets naar boven bijstellen zodat we iets meer lucht hebben in het
budget. Daarbij zullen ook ons witte competitie shirts gebruikt gaan worden tijdens het kamp omdat
deze nu volledig zijn afgeschreven, dus dat scheelt weer een kostenpost. Verder nog iets te melden?
Jazeker! De bezetting…
Onze groep bestaat de laatste jaren standaard uit zo’n 10 personen met vrij weinig verloop. Echter zijn
er nu wel een paar wijzigingen te melden. Jos Hogenboom en Joyce Winters hebben besloten om met
hun activiteiten te stoppen, waarvoor we jullie hierbij nogmaals heel hartelijk willen bedanken voor
jullie inzet! En gelukkig hebben we vrij snel twee enthousiaste vervangers gevonden, te weten Debby
Blauwhoff en Lianne Joore. Nogmaals welkom bij de allerleukste commissie van TVK 😊
Tot slot ons meest wispelturige JC-lid…. Karin van Staveren. Wil ik wel stoppen, niet stoppen, toch
maar wel, nee toch nog maar even over nadenken, Ok ik ga stoppen. Althans, als voorzitster.
Gelukkig blijft ze dus wel aan als JC-lid maar de stoel van voorzitter komt dus leeg. Binnen onze JC is er
geen vervanger gevonden, dus zijn we naarstig op zoek naar iemand die de JC wil leiden, met daarbij
een informerende/communicatieve taak richting het bestuur. Mocht er interesse zijn, laat het ons dan
weten.
Nieuwe Leden Commissie
De nieuwe ledencommissie houdt zich voornamelijk bezig met activiteiten om nieuwe leden aan te
trekken. In 2018 hebben wij een aantal leuke activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking
met één van de andere fijne commissies die TV Kudelstaart rijk is.
Dit jaar begonnen wij met een vrienden- en vriendinnen toernooi voor de jeugd in samenwerking met
de jeugdcommissie. Op vrijdagavond 23 maart kwamen 30 jonge stuiterballen ons clubhuis binnen,
een gezellige gemengde groep. Veel leden vergezeld door vriendjes en vriendinnetjes en verschillende
tennisniveau ’s, van beginner tot een aantal jaar ervaring. Bij binnenkomst kreeg iedereen een paar
lichtgevende armbandjes en een speciaal voor deze avond gestylde TVK-waterflesje. Elke tien minuten
werden de jeugdleden ingedeeld bij een korte tennisles. Het oefenen van de forehand en de
backhand, het oefenen van de service, crossballen en af maken aan het net. Om de drie rondes was
het tijd voor een gezellig glaasje limo en een versnapering in ons clubhuis. De balletjes in satésaus, de
popcorn en de cocktailworstjes werden gretig verorberd en wat een heerlijke zooi was het als ze weer
naar buiten waren. Na twee keer drie rondes tennissen ging het geluid van de disco van Gijs een stukje
harder en konden binnen de voetjes van de vloer. Rond tien uur was iedereen binnen en werd de

bezem tevoorschijn gehaald voor een paar rondes limbo dansen, beloning voor degene die onder de
bezem doorkwamen? Een overheerlijke TVK bitterbal!
De emotie stuiterballen werden als herinnering aan de leuke jeugdballendisco uitgedeeld en met een
voldaan gevoel werd de avond afgesloten. Ook dit jaar hebben wij weer aandacht besteed aan het
zomerlidmaatschap. Voor 70 euro mocht je drie maanden bij TV Kudelstaart lid worden. Dit heeft ons
één aanmelding opgeleverd, wat ondanks de vele promotie toch wat aan de lage kant is. Wij hebben
het één en ander geëvalueerd en voor komend jaar hebben wij met het bestuur overeenstemming
bereikt over een lagere lidmaatschapsprijs voor de zomerleden en wij zullen vanaf maart al gaan
beginnen om deze actie bij verschillende sportclubs in de omgeving te promoten. Wij hopen daarmee
meer zomerleden te bereiken. Graag wilden wij binnen TV Kudelstaart kijken of er ruimte is voor een
G-competitie team. Tennis voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Helaas zijn
onze banen niet geschikt voor rolstoeltennis en dus viel die doelgroep af. Binnen de vereniging
hebben wij wel veel mensen die zich inzetten voor gehandicapten en dus was een lijntje met o.a. Ons
Tweede Thuis snel gelegd. Met een groep enthousiastelingen gingen wij aan de slag. Voor een heel Gteam bleken de aanmeldingen te beperkt, dus werd er omgeschakeld en werd de actie omgedoopt tot
“Maak kennis met tennis”. Op woensdagavond 7 november organiseerde wij de eerste “Maak Kennis
met Tennis” avond. Een leuk groepje mensen had zich aangemeld en onder het genot van een stukje
taart en een warme kop thee maakte zij kennis met een aantal enthousiaste leden van TV Kudelstaart.
Het was die avond wat fris, maar gelukkig wel droog en al snel gingen wij de baan op. Er werd gestart
met een aantal balvaardigheidsoefeningen zoals het hooghouden van de bal op het racket. Tijd voor
een korte pauze, even opwarmen in de kantine met wederom een lekkere kop warme thee.
Na de pauze was het tijd voor een beetje strijd! Er kon flink gescoord worden met een aantal leuke
spelletjes. Als eerste moest er een bal door een gat worden geslagen, boven het gat stond het aantal
punten dat behaald kon worden. Dit spel bleek nog best wel lastig, maar de lol was er niet minder om.
Het tweede spel was tennisbowlen. Op 10 kokers werden 6 dobbelstenen en 4 tennisballen met een
getal gelegd. Viel de koker om, dan bepaalde de dobbelsteen of de bal hoeveel punten je had. Erg
leuk, soms waren er veel kokers om en waren er weinig punten en soms werd er met een paar kokers
al flink gescoord. Onder het genot van een drankje en chips sloten wij de avond af, het was een
supergezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar!
Onze plannen voor 2019
•
Organiseren van een Open dag op 23 maart
•
Tweede avond “Maak kennis met tennis”
•
Zomerledenactie
•
Begeleiden van nieuwe leden
Wij staan uiteraard open voor leuke ideeën waarmee wij nieuwe doelgroepen en/of leden kunnen
benaderen.
Open Toernooi
In 2018 was het motto uiteraard ZILVEREN JUBLIEUM vanwege de 25e keer, dat het Open
Dubbeltoernooi Kudelstaart werd georganiseerd en traditiegetrouw werd het tennispark weer
fantastisch versierd met allerlei attributen uit voorgaande 24 jaar en de prachtige bloemen
waren wederom talrijk aanwezig, hetgeen menigeen niet is ontgaan. Zoals altijd worden in week 30 en
gedurende 9 dagen alle wedstrijden afgewerkt op de 7 verlichte kunstgras banen, die onze
tennisvereniging rijk is. Als open toernooicommissie ook dit jaar weer niets te klagen over het grote
aantal digitaal aangeleverde inschrijvingen. Wij zijn natuurlijk ontzettend blij, dat veel personen uit de
wijde omgeving wederom de weg naar tennisvereniging Kudelstaart wisten te vinden,
Daardoor in alle categorieën weer veel oude bekenden, maar ook veel nieuwe gezichten.
De weergoden waren ons redelijk goed gezind, waardoor alle partijen gespeeld konden worden
op ons eigen tennispark. Zoals inmiddels alom bekend, wordt elk jaar via ons open toernooi een goed
doel financieel gesteund. Een gedeelte van het inschrijfgeld, achteraf aangevuld met een substantiële
bijdrage van het bestuur van onze tennisvereniging, wordt hiervoor aangewend.
In 2018 was de keuze gevallen op de STICHTING ALPE D’UZES.
Dat de inwendige mens tijdens dit 9 dagen durende evenement nooit iets te klagen heeft, behoeft
verder geen betoog meer.

Mede door het wederom grote aantal vrijwilligers kunnen wij als open toernooicommissie
terugkijken op een werkelijk onvergetelijke week, waarin door de deelnemende
Kudelstaartleden ook nog flink werd gescoord in allerlei finales (7x winnend - en 9x verliezend
finalist). Echt een geweldig sportief resultaat.
Recreatiecommissie
2018 was een enerverend jaar voor de Recreatiecommissie.
Tot onze grote spijt hebben we in het voorjaar ons toernooi af moeten blazen door een gebrek aan
inschrijvingen, welgeteld 15 leden hadden zich opgegeven. Voor de twee padel clinics in juni, waren
ook maar een handje vol geïnteresseerden. Dat heeft ons doen besluiten om in najaar geen toernooi
te organiseren en goed na te denken hoe we verder willen.
Wij hebben het enorme succes van het KWF-toernooi gezien en kwamen tot de conclusie dat iedereen
zo druk is, dat de inschrijving voor de verschillende toernooien die per jaar georganiseerd worden, te
veel, te vaak is. En dat 1x per jaar een groot toernooi meer draagvlak kan hebben.
De Recreatiecommissie wil in het jaar dat er geen KWF-toernooi is, één groot toernooi organiseren. Dit
zal half juli plaatsvinden, zodat er een vast patroon ontstaat. Het ene jaar het KWF-toernooi en het
andere jaar een Recreatie-toernooi. Voor het jaar 2019 zijn de plannen in de maak om een Stratentoernooi te organiseren. Binnen de commissie hebben we het jaar moeten afsluiten met wijzigingen in
de samenstelling. Jan heeft door langdurige en aanhoudende blessures zijn lidmaatschap bij TVK op
moeten zeggen. Dit heeft ook gevolgen voor de Recreatie- en de Toss commissie. Jan zat in beide
commissies. Arthur heeft zijn voorzitterschap (en deelname) van zowel Recreatie- als Toss commissie
opgezegd. Het teruglopende succes van de Recreatiecommissie, het teleurstellende aantal deelnemers
aan de toernooien en daarmee gepaard het afzeggen van die toernooien voelt hij als zijn
(mede)verantwoordelijkheid. Daarnaast wil hij ruimte maken voor verjonging van de commissie,
wellicht is het met andere/jongere inzichten en ideeën weer haalbaar om genoeg aanmeldingen voor
de toernooien te krijgen. Tot het moment dat we qua commissieleden weer op volle sterkte zijn
hebben we voor een praktische oplossing gekozen: De Recreatiecommissie en de Toss commissie
worden voorlopig losgekoppeld. Louise zal het voorzitterschap van de Toss commissie op zich nemen.
De Recreatie commissie wordt tijdelijk gekoppeld aan de Nieuwe-leden commissie waar Renata
voorzitter van is. We gaan vol goede moed 2019 in, druk doende met de organisatie van het
Stratentoernooi, gepland op zaterdag 13 juli 2019. En het werven van nieuwe commissieleden voor
zowel de Recreatie- als de Toss commissie. Dus bij deze, meld je aan!!!!
Communicatie Commissie
2018 was voor de redactie een heel positief jaar! Nog nooit eerder is er zoveel input vanuit de leden
binnengekomen. Hier zijn wij als commissie heel blij mee en bedankt hiervoor! Graag zien we dat dit
jaar weer. Met veel plezier wordt de Smash 4x per jaar gemaakt. Dit kan niet zonder jullie input en de
leden van de communicatie commissie. Louise, Desiree, Marije, Rensia en Eva Hartstikke bedankt voor
jullie inzet! Zoals u misschien al in de Smash heeft gelezen is Eva gestopt met tennis en daardoor ook
met het voorzitterschap. We hopen haar in de toekomst weer te mogen verwelkomen.
Het Open Toernooi boekje is afgelopen jaar ook weer goed ontvangen door alle deelnemers. Maar
liefst 500 stuks zijn er verspreidt en we hoorden veel positieve reacties. De website heeft wat
veranderingen ondergaan en ook hier blijven we mee bezig. Zo wordt er nu gewerkt aan een gedeelte
voor de foto’s. Vanwege de privacy wet kunnen deze niet meer openbaar gezet worden. Er zijn nog
uitdagingen genoeg om uit te voeren, en om alles op de goede plek te krijgen. Jos Hogenboom en Erik
Wigbout, bedankt voor jullie inzet. Ze worden niet genoemd maar wat als de Smash klaar is, dan moet
het ook nog in jullie brievenbus vallen. Alle Smash bezorgers, super bedankt voor het rondbrengen van
de Smash! Wij als commissie kijken terug op een super leuk Smash jaar en we gaan er dit jaar ook
weer voor!
Wintercompetitie
Afgelopen november was de 13e interne wintercompetitie van start gegaan. Van 16 november tot 8
maart speelden deze keer 32 koppels in 5 speelronden voor de sportieve eer en om winnaar te
worden in één van de 6 poules. De weersomstandigheden in de eerste 3 ronden waren prima en zijn

bijna alle wedstrijden gespeeld zoals gepland was. We konden dus telkens en volgens schema de baan
op, al dan niet met de gewatteerde winterkleding. Helaas ging het in de 4e ronde mis en moest op 8
februari de geplande competitie-avond worden afgeblazen. Het is in zo’n situatie gebruikelijk één
week op te schuiven om die ronde dan alsnog te kunnen spelen. Echter, 15 februari was de vooravond
van de voorjaarsvakantie en dus waren er meteen een groot aantal verhinderingen. Gelukkig konden
er toch nog 8 wedstrijden gespeeld worden, maar er zijn er ook 8 blijven liggen. Dientengevolge
moesten deze overgebleven 8 wedstrijden op eigen gelegenheid worden ingehaald en dat vóór 8
maart als dan de slotronde staat gepland. Deze slotronde moet op 8 maart gespeeld worden en kan
niet worden doorgeschoven naar de vrijdag daarop, omdat er dan bij TVK een ander evenement zal
plaats vinden. Dat betekent ook dat de wintercompetitie op die dag zeker zal worden afgesloten, ook
als dan nog niet alles is gespeeld. Toch zijn er ook dit jaar weer wat succesjes te noteren.
Het park is tijdens de geplande competitie avonden niet gesloten geweest, er zijn geen ernstige
blessures genoteerd en zijn deze vrijdagavonden zijn uiterst gezellig geweest onder het genot van een
hapje en een drankje. We hopen dat iedereen die mee heeft gedaan, het leuk heeft gevonden en er
geen twijfel over laat bestaan om de komende competitie weer mee te doen.
In september gaat de inschrijving weer van start voor de volgende en 14e interne wintercompetitie.
Laten we dus iedereen aanmoedigen om mee te doen met dit sportief gezellige evenement en laten
we vooral onze nieuwe leden hiervoor interesseren. Hopelijk hebben we dan in november van dit jaar,
weer een volle bak. Daarom alle TVK’ers die niet van suiker zijn, die zich niet zo snel laten afschrikken
door een beetje winterweer, die graag buiten willen tennissen, vooral liefhebber zijn van gezellig
socializen en zo nu en dan een frisse neus wil halen, alvast welkom in de competitie van 2019-2020!
Accomodatiecommissie
Op 5 februari jl zijn de banen gekeurd door de fa de Peinder uit Hazerswoude die tevens ons jaarlijks
onderhoud aan de banen verrichten. Uit het onderzoek kwam het advies onze banen in 2020 te
vervangen. Dus... stof tot denken. Wat willen wij als vereniging? Er ligt nu kunstgras waar destijds voor
gekozen werd omdat je er het hele jaar op kan spelen en het weinig onderhoud vergt. Maar inmiddels
zijn er ook andere mogelijkheden waar deze eigenschappen voor gelden. Gravel onder afschot,
smashcourt. Gelukkig hebben we nog even om ons goed te laten informeren.
Tevens is er geïnvesteerd in nieuw terrasmeubilair. 15 tafels en 60 stoelen. Eind maart, vlak voor de
start van de voorjaarscompetitie zal het worden geleverd. Mochten er nog goede ideeën zijn wat te
doen met het oude meubilair horen we dat graag. Onlangs zijn we gestart met het opknappen van de
hal wat een vervolg is op de verbouwing van de kantine / clubhuis van vorig jaar. De wanden zijn
geschilderd en de plafondplaten vervangen. De kozijnen en deuren staan ook nog op de planning. Het
was de bedoeling de deuren te bestikkeren met leuke prenten alleen is degene die dit voor ons zou
doen geëmigreerd naar Zweden, dus dat wordt vervolgt. De bar is voorzien van een quooker, U weet
wel zo'n kraan met continu kokend water. Dus geen waterkokers meer en binnen no-time thee voor
het hele team en de tegenstander! Ook is de cv ketel aangepast. De 2 gasgestookte boilers zijn
verwijderd en hiervoor in de plaats gekomen is een 200 liter boiler die wordt verwarmd door de ketel.
En in de kantine is een Nefit-easy thermostaat geplaatst waarmee we ook op afstand met een app op
de telefoon de ketel kunnen bedienen. Erg handig. Als laatste dank aan Irene Kramer en Sander
Bosman voor het oppimpen van de tennismuur, hij is echt fantastisch!
Verder dank aan alle vrijwilligers die ons afgelopen jaar hebben geholpen.
7) JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
Rob geeft uitleg over de financiën via een presentatie en de aanwezigen leden hebben een kopie
uitgedeeld gekregen ter inzage. Kopieën zijn afloop weer ingeleverd!
Aan de hand van de uitgedeelde balans en verlies- & winstrekening doet de
Penningmeester verslag over het (boek)jaar 2018.
De ALV heeft geen vragen/opmerkingen over de financiële verslaglegging en gaat met het voorstel
akkoord. De Voorzitter dankt de Penningmeester voor het opstellen/uitwerken/presenteren van de
mooie financiële resultaten.

8) VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE
Namens de Kascontole (bestaande uit de dames Antoinette Wijnands en Lisette Wesselius) doet
Antoinette verslag over de controle op de financiële administratie. Zij waren zeer tevreden over het
financiële verslag. Deze zag er prima verzorgd en overzichtelijk uit. Zij hebben 1 klein foutje ontdekt
welke meteen kon worden rechtgetrokken waarna zij het jaarverslag akkoord bevonden en adviseren
daarom aan de algemene leden vergadering om de penningmeester en het Bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2018. De ALV neemt het advies van de kascontrole
over.
9) VASTSTELLING KASCONTROLE COMMISSIE
Lisette Wesselius treedt af en Antoinette Wijnands stelt zich weer verkiesbaar en wordt unaniem
gekozen. Zij zal samen met Louise de Bok de kascontrole commissie vormen voor het boekjaar 2019.
10) DECHARGE BESTUUR
Het Bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt
beiden voor hun werkzaamheden.
11) VASTSTELLEN BEGROTING 2019
De penningmeester licht de begroting voor 2019 toe.
De ALV gaat akkoord met de begroting voor 2019.
12) BESTUUR MUTATIES
Volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar: Cindy Koens.
Ons bestuurslid, Karin van Staveren is aftredend en niet herkiesbaar. Bestuur wil Antoinette Wijnand
(communicatie commissie) en Marc Bruining (ass PM) voordragen als nieuwe bestuursleden. Hierdoor
zal het Bestuur ook weer uit 7 leden bestaan.
Het Bestuur brengt de benoemingen in stemming. De herkiesbare en nieuwe bestuursleden worden
gekozen met algemene stemmen.
13) COMMISSIEMUTATIES
Aftredende commissieleden:
• Eva Venema, lid communicatie commissie.
• Mary v Alderden, lid financiële administratie
• Jos Hogenboom, lid Jeugd Commissie
• Joyce Heeren-Winters, lid Jeugd Commissie
• Ernest Nobel, lid Bardienstindeling
• Ria Nobel, lid OT opbouw commissie
• Lia Bon, lid OT opbouw commissie
• Ans van Berkel, lid OT opbouw commissie
• Arthur Bon, lid recreatie & toss commissie
• Jan van de Mat, lid recreatie & toss commissie
Nieuwe commissie leden
• Lianne Schouten-Joore, lid Jeugd commissie
• Debbie Blauwhoff, lid Jeugd commissie
• Leon Vergoosen, lid kantine commissie & OT Opbouw commissie
• Vera Blom, lid kantine commissie
• Antoinette Wijnands, lid OT opbouw commissie
• Lisette Wesselius, lid OT opbouw commissie
• Marlies van Tol, lid OT opbouw commissie
• NellekeLammers, lid OT opbouw commissie

14) RONDVRAAG
Hans Stokkel
We zouden op de energiekosten kunnen besparen door buitenverlichting te vervangen door
LED.
Antwoord: Aangezien de prijzen voor het vernieuwen van de tennisvelden meevalt gaan we
zeker overwegen om tegelijk met het vernieuwen van de tennisvelden ook de
buitenverlichting mee te nemen en laten vervangen door LED.
Stineke Vink
1. T2T gaat vernieuwen en er komt een ‘blaashal (luchthal)’ over de buitenbanen in de
winter. Zou dit ook een optie zijn voor TVK om een paar banen te overdekken gedurende
de winter?
Antwoord: Bestuur zal dit gaan bekijken en komt hierop terug
2. Nieuw dit seizoen is dat de bardienst afgekocht kan worden. Daarnaast zijn de leden die
70+ zijn vrijgesteld van een bardienst draaien. Betekent dit niet dat de leden die hier
geen gebruik van maken nu meer bardiensten over de jaren heen moeten gaan draaien?
Antwoord: Nee dat is niet het geval. De leden die 70+ zijn mogen wel vrijblijvend een
bardienst draaien en enkele doen dit ook. Dit kan je aangeven bij de bardienstplanner.
Met betrekking tot afkoop, er hebben 16 leden zich aangemeld om bardienst af te kopen,
in totaal zo’n 30 bardiensten. En er hebben 18 leden zich aangemeld om extra
bardiensten tegen vergoeding te draaien. Alle afgekochte bardiensten zijn ingevuld door
een lid die een extra bardienst draait.
Ans van Berkel
Leden die als laatste spelen op een baan, vergeten vaak het licht ’s avonds uit te doen.
Kunnen we daar de leden op aanspreken?
Antwoord: We zullen de leden hierop attenderen en dit meenemen in een nieuwsbrief
Laura Winters
Er zijn een aantal lantaarnpalen stuk. Zowel als op de parkeerplaats als op het park. Is dit iets
voor de gemeente?
Antwoord: Bestuur zal de gemeente hierop attenderen.
Paul Oosterhaven
In hoeverre worden de trainers betrokken bij de keuze van de nieuwe baansoort?
Antwoord: Zowel de leden als de trainers mogen meedenken over nieuwe baansoort. Er zal
een enquête uit gaan waarop je kan aangeven waar jouw voorkeur naar uit gaat.
Iwona Venema
Wat is het plan m.b.t. de beslissing welke baansoort we uiteindelijk gaan plaatsen?
Antwoord: Er zal een enquête uit gaan waarop je kan aangeven waar jouw voorkeur naar uit
gaat.
Ans van Berkel
Gaan we met Rekre in zee voor vernieuwing van de banen of zijn er meerdere bedrijven waar
wij contact mee hebben?
Antwoord: Nadat besluit is gevallen op welke ondergrond we overgaan zal het Bestuur zeker
ook nog offertes opvragen bij andere partijen.

Viola Timman
Wordt er in de enquête de kosten meegenomen per baansoort
Antwoord: Dat zal waarschijnlijk wel het geval zijn
Sandrine Bunnik
Wordt er ook nog overwogen om een padelbaan aan te leggen?
Antwoord: Hier is nog geen beslissing over genomen. Leden moeten hierin meebeslissen en
deze vraag zal ook tijdens de enquête naar boven komen om te zien hoe het draagvlak is
onder de leden. Echter moeten we niet vergeten dat we hiermee ook waarschijnlijk nieuwe
leden zullen aantrekken.
Louise de Bok
Kosten voor een padelbaan zijn hoog. In plaats van een padelbaan kunnen we ook
overwegen een blaashal in de winter te plaatsen over een aantal banen.
Antwoord: Bestuur zal kostenplaatje maken voor aanleg padelbaan en blaashal en dit naast
elkaar leggen. Verder zal ook de uitkomst van de enquête een grote rol spelen.
15) SLUITING
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. Geeft aan dat er voor alle
vrijwilligers als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar een flesje wijn klaar staat.
Voorzitter sluit de vergadering en nodig iedereen uit om nog even wat te blijven drinken.

