TCW Jaarboek 2021

Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage
leveren aan TCW, zonder dat het jou een cent extra kost!
Bestel bijvoorbeeld via BOL.com, Coolblue of online een pizza
via Thuisbezorgd en TCW ontvangt hiervoor geld in de
clubkas.
Via de categorieën boven in het menu kan je tevens bij
diverse webwinkels als Bol.com, Coolblue, Booking.com en
Expedia bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag
gaat dan ook naar jouw sponsordoel. En nogmaals, het kost
je niets extra!
Wil je jouw vereniging ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan
voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de
SponsorKliks- pagina van jouw club. Voor jou een kleine
moeite, voor jouw vereniging directe inkomsten. Stel jeeens
voor wanneer alle leden, supporters en overige betrokkenen
dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere
mensen die jouw club een warm hart toedragen.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke
bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van
deze commissie storten wij op de bankrekening van jouw
vereniging of stichting. Of je nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com
naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het
laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en
profiteert jouw vereniging hier direct van!
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Van de voorzitter
Indien we terugkijken naar 2021 zijn er toch wel hele mooie
dingen gedaan, waarbij ik denk met de volgende opsomming
niet uitputtend te zijn:
• Ondanks dat we de geplande verbouwing van ons clubhuis
hebben moeten uitstellen, zijn er wel een aantal
verduurzamingsmaatregelen getroffen, waaronder
plaatsing van een warmtepomp, warmtestralers in de
kleedkamers, muurisolatie en HR++ glas. De hiervoor
geldende subsidies zorgen in het ongunstigste scenario
voor een terugverdientijd van nog geen drie jaar. Gegeven
de huidige gasprijzen is deze tijd zelfs aanzienlijk korter.
• Marten Tuller is gestart als nieuwe clubtrainer. We
constateerden een mooie toename van het aantal lessers,
ook bij de jeugd.
• De Jeugdcommissie heeft veel leuke activiteiten
georganiseerd wat erin heeft geresulteerd dat we jeugd
hebben weten vast te houden en er nieuwe jeugdleden bij
zijn gekomen.
• De Padelcommissie is opgestaan en dat hebben we
geweten. Met heel veel enthousiasme en
doorzettingsvermogen zet deze commissie zich in om in
2022 twee Padelbanen op ons park te realiseren.
• De najaarscompetitie is doorgegaan en uitgespeeld. In deze
weliswaar korte periode hebben we weer sportieve en
gezellige dagen (en avonden) op ons park mogen
Voor u ligt het TCW jaarboek 2021 waarin we terugblikken op
meemaken.
2021 en natuurlijk ook een beetje vooruitkijken. In dit jaarboek
• Er is sprake van verjonging bij onze vereniging én een meer
tref je de jaarverslagen van zowel het bestuur als de diverse
actieve betrokkenheid van de jongere leden die gepaard
commissies aan. Natuurlijk is er ook de altijd lezenswaardige
gaat met een opleving van de dynamiek en het clubgevoel.
column van Jaap. En is er aandacht voor onze sponsors.
• De ochtendtoss wordt steevast zeer goed bezocht, waarbij
Zij zorgen ervoor dat we de extra dingen kunnen doen die we
alle banen gevuld zijn.
moeten doen, waarvoor dank!
• De vereniging is financieel solide
• Het ledenaantal staat voor het derde jaar stabiel op 206
Ook 2021 is, net zoals 2020, niet het jaar geworden waar we
leden, waarbij - mede door de aanleg van de Padelbanen vorig jaar op gehoopt hadden. Maar ook nu gloort er weer hoop.
we verwachten hierin de komende jaren te groeien.
De Omikron variant blijkt minder ziekmakend en na weer een te
lange lockdown periode kijken we weer voorzichtig optimistisch
vooruit. Vanuit dit optimisme ben ik ervan overtuigd dat het
Het bestuur is gelukkig nagenoeg op sterkte.
Westerbork Open doorgaat. De inschrijvingen lopen
voorspoedig waarbij ik er een beetje op reken dat we het aantal Erik-Jan Brunninkreef is Ruud Krijt opgevolgd als voorzitter van
de Technische Commissie. Ruud heeft jarenlang een belangrijke
inschrijvingen van 2020 (ruim 180) minimaal gaan evenaren.
bijdrage geleverd in het bestuur en de commissies.
Nico van der Veen heeft het stokje van Erik Reintsema
De ledenvergadering hebben we, dankzij aangepaste
overgenomen. En Roeline Reintsema vertegenwoordigt de
(nood)wetgeving, wederom uitgesteld. Zo'n ledenvergadering
Jeugdcommissie.
houden we het liefst in fysieke vorm, tenzij er, zoals de digitale
vergadering inzake Padel, er spoedeisende omstandigheden zijn. Wel is er nog een vacature voor een voorzitter van de PRcommissie. En natuurlijk kunnen de diverse commissies nog
steeds versterking gebruiken.
We hebben een prachtige vereniging met mooie
toekomstvooruitzichten. Samen zijn we de vereniging! Ik wens je
veel leesplezier.
Roland Welles
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Jaarverslag 2021 bestuur TCW
“nog even volhouden”
In aansluiting op het kabinetsbeleid kunnen we het
verenigingsjaar 2021 het best typeren met deze uitspraak.
Tot juni lag het verenigingsleven voor een belangrijk deel stil.
Eerst in juni mocht er versoepeld worden. Op 21 juni hebben
we onze ledenvergadering in de buitenlucht kunnen houden.
Een constructieve vergadering waarin ook een aantal leden zich
aandienen om onderhoud werkzaamheden ter hand te nemen.
Op de agenda voor de ledenvergadering stonden ook de
nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Dit was nodig in
verband met de in werking treden van de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen per 1 juli. Gezien het quorum werd er
op voorhand al een extra ledenvergadering op 5 juli gepland
om hierin de Statuten en Huishoudelijk reglement te bespreken
en goedkeuring te verkrijgen. Een volgende stap is
bekrachtiging van deze documenten door de notaris.

In december beleggen we een extra ledenvergadering om de
leden te informeren over het voorstel van bestuur met
betrekking tot de verbouwplannen en verduurzamen van het
clubhuis. Daarnaast komt in de ledenvergadering de
terugkoppeling van de projectgroep padel. Aan de hand van
de getroffen voorbereidingen komt de vraag of de leden
kunnen instemmen met de verdere uitvoering van de plannen
met betrekking tot aanleg van 2 padelbanen.
Door het wegvallen van de kantine inkosten en opvangen van
de vaste lasten hebben wij over het 1e halfjaar een financiële
ondersteuning ontvangen vanuit de TASO (tegemoetkoming
amateur sport organisaties) regeling. Een mooie Overheid
maatregel die het normaliseren van het verenigingsgebeuren
ondersteunt.
Jan Gunnewijk, secretaris TCW

Op bestuurlijk niveau is er dit jaar een forse wisseling van de
wacht geweest. Na het vertrek van Erik, Marc en Maarten is de
clubhuis commissie versterkt met Nico van der Veen (voorzitter
CHC) en Erik-jan als voorzitter van de TC. Ruud Krijt heeft om
organisatorische reden iets eerder dan gepland het stokje
overgedragen. Erik-jan kwam in beeld met zijn initiatief om in
Westerbork ook een padel baan te realiseren. Te beginnen met
een onderzoek onder de leden. Inmiddels is er een projectgroep
Padel die gefaseerd een aantal stappen wil doorlopen. Dit in
nauwe samenwerking met het bestuur.
De Nieuwsbrief verschijnt vanaf februari weer maandelijks
doordat Jaap van der Veen de redactie op zich heeft genomen.
Als bestuur zijn we hiermee bijzonder ingenomen.
Een andere wijziging betreft de overstap naar Tennisschool
Marten Tuller. Vanaf 1 april is hij nu de clubtrainer. Hiermee is
een belangrijke wens van de vereniging in vervulling gegaan.
De verbouwingsplannen voor het clubhuis zijn in het 2e halfjaar
weer opgepakt. Eerst een gesprek met de wethouder en
aandacht functionarissen Sport en Vastgoed. Op basis van
verkregen informatie hebben wij actuele offertes opgevraagd.
Dit was wel even schrikken met de prijsverhogingen in een
periode van tweeëneenhalf jaar. Dit betekende een verhoogde
aanvraag voor ondersteuning van de Gemeente. Dit overschrijd
de limiet van college B&W en moet daarom ingebracht worden
in de Gemeenteraad. Dit kan op zijn vroegst in het voorjaar
2022 plaats vinden. In kader verduurzamen willen we nog dit
jaar de warmtepomp en infrarood panelen (in plaats van
radiatoren) voor de kleedkamers installeren. Dit valt nog onder
mandaat voor verduurzamen. Tevens kunnen we hiermee
bezuinigen op de energiekosten. Zeker in deze periode geen
sinecure.
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Sponsor pakketten.
Voor meer informatie of vragen, neem contact op via:
pr@tcwesterbork.nl

Clubsponsoren

Baansponsoren

Combi sponsoren
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Enkele trivia vanuit de nieuwsbrieven in 2021
Een veel gehoorde verklaring is dat de punten van het spel aangegeven werden op een klok. De klok werd in vier
gelijke stukken verdeeld om de vier punten aan te geven die per game gewonnen moesten worden. De wijzer werd
dus eerst bij de 15 gezet, daarna bij 30, dan bij 45 en ten slotte bij 60.
Bron : Wikipedia

De hardst geslagen service van een man is 249 Km/uur door Andy Roddick , bij de dames is dit gedaan door Brenda
Schultz met 209 km/uur

Het woord "love" of 0 is mogelijk voortgekomen uit het franse woord L'oeuf (nl. ei) , wat de vorm van 0
representeert.

In de 11e eeuw werd in Frankrijk een balspel gespeeld, dat vrijwel zeker als de directe voorloper van het moderne
tennis kan worden beschouwd: het Jeu de Paume. Het wordt overigens heden ten dage nog steeds in diverse
varianten gespeeld. Dit kaatsspel, waarbij een met haar gevulde bal met de palm van de hand geslagen werd, was
aanvankelijk bij de geestelijkheid zeer geliefd, maar werd al spoedig het favoriete spel in adellijke kringen. Van
Lodewijk X is bekend dat hij stierf aan een kou, opgelopen tijdens een partijtje Jeu de Paume in het Bois de
Vincennes.
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Van hot naar her
Dagkoersen
Als je zo terugkijkt op het afgelopen jaar en je weer
inleeft in wat er allemaal is gebeurd in binnen- en
buitenland, dan is het eerste woord wat mij te binnen
schiet: “Dagkoersen”
Dagkoers: vrij vertaald is dat in mijn ogen: leven met de
dag en vooral direct reageren op incidenten, voorvallen
en nieuws, zonder er even rustig over na te denken of
zaken te laten bezinken. Een beetje als twitter, maar dan
langer en toch weer kort dag
Gelijk de eerste week begon het al met een grote groep
Amerikaanse leeghoofden ( pleonasme?) die door een
louter in zichzelf gelovende figuur met plastic haar, een
soort “Ken” maar dan iets minder fictief maar net zo
dom en zonder Barby, hoewel, werden opgeroepen het
huis van de democratie binnen te dringen en de
democratie op die manier de nek om te draaien met als
argument dat er toch al geen democratie meer
bestond, immers de verkiezingen hadden niet het door
deze figuur gewenste resultaat. Dictatoriaal trekje. De
volgende beleefden we een week later. In die week
moest het Nederlandse kabinet dag zeggen tegen de
ramkoers die ze op dat moment voerden tegen….., ja
waartegen eigenlijk niet? Ik denk dat ze zelf niet meer
wisten hoe het leven in elkaar zat en gezamenlijk hun
beleid over boord kieperden: Dahaag koers!
Het gaat te ver voeren om alle gebeurtenissen van het
afgelopen jaar te benoemen maar we kunnen er toch
niet onderuit dat het jojobeleid rondom de pandemie
toch heel sterk leek op sturen wat er vandaag gebeurt
en vooral niet teveel vooruit kijken. Toegegeven, het is
ook allemaal niet zo eenvoudig. We leken af te stevenen
op een prachtige zomer, waarin er weer volop vrijheid
blijheid zou bestaan. Het leek er wel een beetje op,
maar helaas was er geen rekening gehouden met
factoren waardoor een korte periode van grote vrijheid
en genot zou resulteren in een lange periode van
beknotting. Maar wat wil je met een baas van het land
die niet weet wat een huwelijk inhoudt.

De natuur laat zich uiteindelijk niet dwingen. Vroeg of
laat dwingt de natuur en laat zij altijd weer zien de
sterkste te zijn. Zij bepaalt haar eigen koers en heeft de
tijd. Zij kijkt niet op een dag.
Dat wij in ons dorp midden in de natuur liggen is een
grote zegen. Waar hele volksstammen door alle
afsluitingen en beperkingen zielig in hun huis, flatje of
appartement moeten bivakkeren, staan wij binnen 5
minuten midden in de natuur en kunnen onze frustraties
botvieren op wandel- en fietspaden. Het is toch een
sterk staaltje dat het dorp, normaal een dorp midden in
de provincie, bruisend van de activiteiten en nu rustig
als een ingeslapen Frans dorpje ergens midden in de
Provence, toch positiviteit blijft uitstralen. Er was altijd
wel ergens iets te doen en je voelt gewoon dat men
alleen maar bezig is met voorbereidingen op het
moment dat alles weer zal losbarsten. Neem alleen
maar onze vereniging: Vernieuwingen gaan onverdroten
door, plannen worden gesmeed, duurzaamheid, nog
meer sportmogelijkheden en de fusten gevuld… De dag
die je wilt die gaat komen komt er aan. De dag dat we
koersen richting Perkenslag!
Ik weet niet hoever we zijn als u dit stukje onder ogen
krijgt. Ik hoop en vermoed dat we ons leventje weer
redelijk hebben opgepikt. Laten we hopen dat de
afgelopen 2 jaren ons wijzer hebben gemaakt. Houd
fysiek een beetje afstand en kom mentaal wat dichter
bij elkaar, zodat we afkoersen op de dag dat alles mag.
Maar wees dan ook eens verstandig en doe dan eens
iets niet! Voorpret en fantasie is ook een fijne beleving.
Maar laten we ook weer plannen maken voor de lange
termijn, want dagkoersen zijn leuk, met name de Amstel
Goldrace en Paris – Roubaix. Maar een etappekoers
blijft het mooiste. Dag na dag.
Jaap van Veen

De natuur, die ons nu al bijna twee jaar lang in haar
greep houdt, deed er nog een schepje bovenop door
nog even te laten zien dat zij naast onzichtbare
bedreigingen ook fysiek hard kan toeslaan door bijna
Zuid Limburg te laten afdrijven. Het is dat Duitsland en
België dit stukje land in hun greep hielden, maar anders
had ik het niet geweten. Even terzijde: het verband dat
een korte periode van ultiem genot kan resulteren in
afdrijving, indien niet de juiste voorbehoedselen zijn
benut, berust trouwens op louter toeval en komt, zeker
in dit land, niet vaak voor, maar toch.
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November: De Bankgiroloterij en de vriendenloterij zijn
samengegaan.
Als u een lot heeft van de bankgiroloterij kunt u onze club
steunen.
De helft van uw inleg gaat dan naar onze club.
U gaat naar de website van de vriendenloterij.nl
Onder het kopje "Extra" kunt u naar "Clubs en Stichtingen".
Als u daar naar beneden scrolt komt u bij een groen knop
"Speel mee"
Als u die aanklikt kunt u de stappen doorlopen.
U kunt ons vinden als u Westerbork onder plaatsnaam intikt.
We hopen dat veel leden van de bankgiroloterij dit willen doen.
Het kost u niets extra maar levert ons weer wat inkomsten op.
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Welkom Marten!
16 februari was het zover! Het ondertekenen van het contract met MTTennis.
Vanaf 1 april gaat Marten Tuller op de maandag, woensdag en donderdag de tennislessen bij ons verzorgen.
Marten, van harte welkom (terug) bij de club!
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Jaarverslag Technische Commissie 2021

De samenstelling van de Technische Commissie:

Zowel de Westerbork Open als de voorjaarscompetitie zijn
niet doorgegaan vanwege de corona maatregelen. Op dit
moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor
2022. De inschrijving voor de Westebork Open staat
inmiddels open en ook de inschrijving voor de
voorjaarscompetitie komt er snel weer aan.

•

Ruud Krijt (voorzitter) > per 1 oktober opgevolgd
door Erik-jan Brunninkreef

•

Vera Welles > o.a. Verenigings Toernooi Leider
(VTL)

•

Gea Zuidema

De clubkampioenschappen zijn wel doorgegaan, met 42
deelnemers is er in verschillende categorieën gestreden om
de titels. De komende maanden gaan we als technische
commissie kijken hoe we dit evenement aantrekkelijker
kunnen maken, waarbij we input zullen vragen aan de leden
maar ook eens gaan informeren bij andere verenigingen.

•

Aukje Boomsma (tot 31/12/2021)

•

Arjen Greveling > o.a. Verenigings Competitie
Leider (VCL)

•

Marchris Nomden > Geen vast commissie lid,
support daar waar nodig

De najaarscompetitie is inmiddels gespeeld, er hebben 9
teams gestreden in diverse categorieën. De
wintercompetitie “Rondje Midden Drenthe” is van start
gegaan in november.

De Technische Commissie

Een aantal leden hebben meegedaan aan de KNLTB Match
competitie. Voor 2022 gaan we als Technische Commissie
kijken of/hoe we dit verder kunnen activeren.
Aan de KNLTB zomer challenge hebben we als vereniging dit
jaar niet meegedaan o.a. vanwege tekort aan capaciteit qua
vrijwilligers. Vanuit andere verenigingen horen we positieve
berichten over dit evenement. Daarom staat het voor 2022
op de agenda.
De samenstelling van de Technische Commissie gaat
veranderen. Inmiddels is Ruud Krijt gestopt als voorzitter en
competitieleider. Ruud wordt opgevolgd door Arjen
Greveling (competitie leider) en Erik-jan Brunninkreef
(voorzitter). Daarnaast heeft ook Aukje Boomsma
aangegeven te willen stoppen. Hiervoor is nog geen
vervanging gevonden. De komende weken gaan we als
Technische Commissie bekijken hoe we een sterk team
kunnen samenstellen om alle evenementen te kunnen
organiseren voor 2022.
Zowel Vera Welles als Arjen Greveling hebben de benodigde
cursussen gevolgd voor respectievelijk Verenigings Toernooi
Leider (VTL) als Verenigings Competitie Leider (VCL)
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2021
2021 was een bewogen jaar.
Ondanks alle Corona maatregelen, heeft de jeugd gelukkig het
hele jaar kunnen tennissen en tennislessen kunnen volgen.

organiseren.
29 mei organiseerde TC Smalhorst het “Midden-Drenthe slaat
door toernooi” voor de jeugdleden van Beilen, Westerbork en
Hooghalen. Het was een super geslaagde middag met meer dan
50 jeugdleden.

2 juli hebben we een summerparty georganiseerd. Met 15
Daarnaast is de jeugdcommissie aan het eind van 2020 bij elk
jeugdleden hebben we een hele gezellige middag gehad. Er is
jeugdlid langs geweest met een leuke attentie. Helaas konden we getennist, het koningsspel, bingo en het weerwolvenspel
lange tijd geen activiteiten organiseren, maar we waren ze
gespeeld en er werd afgesloten met een kampvuur.
uiteraard niet vergeten.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat momenteel uit: Alrie vd Heiden,
Simone de Goede, Lennard Westbroek, Mirjam Koezen en Roeline
Reintsema.
We hebben afscheid genomen van Maarten Oostenbrink,
Gerianne Schoenmaker en Mariëlle Venema.
We vergaderen ong. 1x per maand en sluiten daarnaast aan bij de
bestuursvergaderingen.
De jeugdcommissie kan nog versterking gebruiken. We zoeken
nog een voorzitter en een commissielid. Indien je niet tot de
commissie wil toetreden, kan dit ook in de vorm van het
ondersteunen bij activiteiten of hostdagen.
Lijkt je dit leuk, meld je dan bij 1 van de commissieleden.
Jeugd tennisles
Marten Tuller gaf onder Tennisschool Koning in 2020 al training
op de maandag en is per 1 april gestart als clubtrainer bij TCW en
geeft hij 3 dagen per week les (ma/woe/do).
Met een hoop enthousiasme en humor weet hij de jeugdleden
elke week weer een hoop bij te leren en vooral het plezier in het
spelletje tennis bij te brengen.
In 2020 was het aantal jeugdleden teruggelopen en we hebben
dan ook samen met Marten aan het begin van het jaar ingezet op
het behouden en waar mogelijk het uitbreiden van onze
jeugdleden.

20 november was het Sinterklaastoernooi.
Een hele gezellige middag met 24 jeugdleden.
Er waren leuke spelletjes, er kon gedanst worden op
sinterklaasmuziek en uiteraard werd er getennist met Piet
Marten. Tussendoor kwam er zelfs nog een Piet op bezoek die
voor iedereen een leuk kadootje mee nam.

Activiteiten
Met TC Smalhorst uit Beilen hebben we regelmatig contact om
samen leuke activiteiten/toernooien voor de jeugd te organiseren.
Ook zijn we aan het kijken of we de tennisverenigingen van Smilde
en Hooghalen hierbij kunnen betrekken, zodat we binnen onze
gemeente steeds meer leuke initiatieven voor de jeugd kunnen
ontplooien.
April stond in het teken van de vriendjesmaand. Alle jeugdleden
mochten een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de
tennisles om ze enthousiast te maken voor Tennis.
Een succesvolle actie en na de vriendjesmaand, konden de
jongens en meiden een aantal proeflessen volgen en hebben we
zelfs een aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen.
Ook in 2022 zal de vriendjesmaand weer plaats vinden.

Voor komend jaar staan weer verschillende activiteiten op de
kalender.
We zullen ter zijner tijd de data melden in de
nieuwsbrief/groepsapp.

Gelukkig mochten we vanaf eind mei weer leuke activiteiten
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Verenigen van onze jeugd.
Op dit moment onderzoeken we of we een leuke trui of
trainingsjas voor alle jeugdleden kunnen doen. Zodat we
eenheid zowel binnen de club als bij
competitiewedstrijden/toernooien uitstralen.
Competitie:
In het voorjaar en het najaar hebben 3 jeugdteams meegedaan
aan de Tenniskids competitie. 1 Rood team, 1 Oranje team en 1
Groen team, waarbij het Groene team zelfs kampioen
geworden is in het voorjaar.
We hebben in totaal 7 hostdagen voor Rood en Oranje
georganiseerd in Westerbork.
Voor het nieuwe competitieseizoen gaan we opnieuw kijken naar
de teamindelingen voor 2022. Ook zullen we kijken of een evt
samenwerking met Beilen nodig is.
Speel je nog geen competitie en lijkt je het toch wel leuk,
meld je dan bij de jeugdcommissie.
Jeugdleden:
1 januari zijn we gestart met 25 jeugdleden.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal jeugdleden gestopt.
In oktober is er een nieuwe lesgroep gestart met 10 nieuwe
jeugdleden in de categorie Rood.
Mede hierdoor hebben we momenteel 33 jeugdleden
Communicatie:
De communicatie met ouders willen we weer via de Whats-app
blijven vormgeven en ook zal er via de website, nieuwsbrieven en
Facebook informatie worden gedeeld
Houd dit dus in de gaten.
Vragen en/of suggesties zijn uiteraard erg welkom!
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Jaarverslag Accomodatiecommissie 2021

Vergaderingen

Door het uitvallen van de groundsman Hilco bleven veel
vaste onderhoudstaken liggen.

De accommodatiecommissie heeft 2 keer vergaderd in 2021, in
verband met de Corona maatregelen zijn een aantal fysieke
vergaderingen gecanceld.

Het is nog niet gelukt om een vervanger voor hem te
vinden.

Werkplan 2022
•

Aanschaf materialen t.b.v. zelf opruimen bladeren
(bladkorf/bladveegmat(ten)/flexibele. bladzakken)

Dit betekent dan ook dat het dagelijkse bladblazen niet
meer wordt uitgevoerd.

•

Nieuw energiecontract afsluiten

•

Leden inschakelen bij onderhoud park

We hebben (in eerste instantie één) speciale bladveeg mat
aangeschaft.

•

Verduurzaamheids voorstellen maken.

•

Windveren materiaalhok vervangen + verven

Hiermee veeg je enkel blad op. De bedoeling is dat ieder
voordat hij begint met spelen zijn speelhelft bladvrij maakt
en de opgeveegde bladeren in de speciale bladmand
deponeert.
Klaas Greveling heeft enige maanden de banen gesleept,
i.v.m. lichamelijke klachten lukte dit niet meer.

Samenstelling accommodatiecommissie
Harry Poel, Colin de Rover, Gert Struik, Barend van Staden,
Jappie van der Kramer.

Het slepen is overgenomen door Barend van Staden.
Grasmaaien
Gelukkig melde zich tijdens de ALV een aantal leden welke
bij toerbeurt het gras wilden maaien.
Dit loopt inmiddels gesmeerd.
Na de ochtendtoss en tijdens de doe dag heeft een groepje
leden geholpen met o.a. het onkruidvrij maken van het
park.
Omdat dit een continu gebeuren is, willen we hier een
maandelijkse actie uurtje van maken.
Extra gewichten op sleepdriehoeken.
We hebben de oude gewichten (zware emmers en
parasolvoeten) vervangen door lichtere en gemakkelijker
te hanteren zandslurfen.
Minibanen.
De gaten voor de verwijderbare netpalen zijn voorzien van
doppen waardoor deze niet dichtslibben en de
palen/netten gemakkelijker te plaatsen zijn.

Even voorstellen: Onze nieuw groundsman
Sinds 1 maart 2021 verzorgt Barend van Staden, naast Hilco
Wolters de banen.

Overige acties uit 2021:
•

Nieuw (goedkoper) contract voor grond
onderhoud banen afgesloten

Nadat Johnny Sok dit vele jaren had gedaan, zou Klaas
Greveling dit van hem overnemen.

•

Reparatie/vervangen van netten.

•

Oude gasboilers vervangen door een modern
warm water doorstroomtoestel.

Helaas moest Klaas afzeggen maar gelukkig kende Klaas
Barend, die ook bij VKW onderhoud verricht en zag Barend het
wel zitten.
Barend borstelt wekelijks met veel plezier de banen.
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April: Nieuwe warmwatervoorziening.
Vervangen boilers.
Dankzij een 100 % !! bijdrage van de gemeente MiddenDrenthe konden vorige maand de oude gasboilers worden
vervangen door een modern warm water
doorstroomtoestel.
Hierdoor wordt niet alleen het gasverbruik gereduceerd
(toestel slaat alleen aan als warm water wordt gevraagd,
terwijl de boilers continu meer dan 200 liter water op
temperatuur houden) maar vervalt eveneens de periodieke
reiniging/legionella keuring (geen stilstaand water meer).
Uiteraard kan het toestel voldoende warm water leveren
als alle douches in gebruik zijn.

Mei: Afrastering park

Waarom?
We vinden steeds meer onkruid bij de ingangen van de
banen, een deel hiervan wordt naar binnen gelopen na het
oversteken van het grasveld.
Ons verzoek is dan ook voor het betreden van de banen de
tennisschoenen met behulp van de borstel schoon te
maken en enkel over de tegelpaden te lopen.

Zoals waarschijnlijk door een groot aantal van jullie
opgemerkt, is een deel van het grasveld voorzien van
een afsluit ketting.
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Nieuw in 2021!
TCW Heren 3 met nieuw flitsende outfits
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Zaterdag 20 november hadden we voor de jeugd het
Sinterklaastoernooi.
Wat was het leuk! En wat waren er veel kinderen. Piet Marten
was ook van de partij. Ook kwam er nog een andere leuke Piet
langs die voor de kinderen zelfs een cadeautje had
meegenomen.
Er werd lekker gedanst op Sinterklaasmuziek, veel pepernoten
werden er gegeten en natuurlijk werden er ook allemaal leuke
spelletjes gedaan! Zo konden de kinderen mee doen met bijv.
Sinterklaas memory of Sinterklaas mikado. Samen met Piet
Marten konden de kids lekker tennissen en was er veel lol. Aan
het einde gingen we gezellig met elkaar patatjes eten.
Een erg geslaagde middag!
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Jaarverslag Clubhuis Commissie 2021
De samenstelling van de clubhuis commissie bestaat uit de
volgende personen:
Nico van der Veen - voorzitter
Greet Elting
Jolande Stoffers
Carla Kamphuis
Ook 2021 was een bijzonder jaar voor iedereen. Daarom kon
ook de CHC pas afgelopen juni echt de deuren weer openen.
Wel konden we in maart buiten met NL Doet meedoen en
hebben € 150,00 mogen ontvangen van het Oranje Fonds
waarvan we nieuwe planten voor op het terras hebben kunnen
kopen. Door deze dag heeft Joke Bongers de taak op zich
genomen om de planten te blijven verzorgen zodat het terras
er altijd gezellig uitziet.
In september waren de clubkampioenschappen met als
afsluiting weer een BBQ die samen met de TC is
georganiseerd.
Daarnaast is de CHC bezig geweest om een inzamel box voor
petflessen neer te zetten om te sparen voor nieuwe
terrastafels. En zo hebben we ook een inzamelcontainer voor
oud frituurvet daar ontvangen we € 50 per volle container voor
en dat willen we ook gaan gebruiken voor nieuwe terrastafels.

Vanaf 1 juli 2021 zit er statiegeld op kleine petflessen (van
minder dan 1 liter). Wij verkopen ook waters en frisdrank in deze
flesjes en dit kan voor de TCW veel voordeel opleveren.
Niet-commerciële sportverenigingen mogen het statiegeld
houden en aan de club besteden of aan een goed doel
schenken.
Wij, de CHC, willen het geld aan de club besteden en wel aan
nieuwe terras tafels.
Er komt een inname bak vlakbij het terras te staan waar de
flesjes in gedeponeerd kunnen worden. (medio augustus)
Op de inname bak wordt ook bijgehouden wat we hebben
gespaard.
Hoe meer flesjes die worden gedoneerd aan de club hoe meer
we kunnen sparen.!!!!!!

De najaarscompetitie ging dit jaar ook weer door en we mogen
een nieuwe groep verwelkomen die voor de nodige
gezelligheid zorgt.
Eind november en in december organiseert de CHC een
Winter toss op de zondag.
Hopelijk kunnen we in 2022 het hele jaar gaan doen wat we
willen doen.
Juli: Summerparty jeugd
Op vrijdag 2 juli 2021 heeft de summerparty voor de
jeugd van TC Westerbork plaats gevonden.
Deze middag/avond heeft in het teken gestaan van
leuke activiteiten waaronder het koningsspel,
weerwolven spel, bingo en als afsluiting marshmallows
eten bij het kampvuur.
Het weer hadden we niet beter kunnen wensen en door
veel deelnames is het een gezellige en leuke
middag/avond geworden.
Wij als jeugdcommissie vonden het een geslaagde dag
en hopen jullie allemaal weer te zien bij een volgende
activiteit.
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Gebruik je KNLTB ledenpas als betaalpas op de club.
Wist je dat je met je KNLTB pas ook kunt betalen op onze
club?
Het werkt heel simpel door een bedrag op je kaart te
uploaden aan de bar en vanaf dat moment kun je via je
KNLTB pas betalen.
Niet alleen handig voor jou, maar ook help je mee om de
transactiekosten per pinbetaling terug te dringen. Dit
scheelt de club toch weer een paar tientjes op jaarbasis!
Steun TCW met je online aankopen
Door de uitbraak van Covid-19 steeg de online verkoop met
maar liefst 60%.
Nu kan ook de tennisclub daar een graantje van meepikken
door via onze website te bestellen. Alle kleine beetjes helpen
dit jaar om de gemiste kantine inkomsten enigszins te
compenseren.
Als je naar de website gaat waar je iets wilt kopen via een link
op onze site dan krijgt de vereniging een commissie per
aankoop. Dit kan van een paar centen tot vele euro’s zijn.
Het kost je niets extra’s. Je moet alleen via onze site naar bv.
bol.com, greetz.nl , coolblue.nl of thuisbezorgd.nl (en nog veel
meer sites) gaan.
Dus ga je iets online bestellen kijk dan even hier of de webshop
erbij staat.
Maar, natuurlijk blijven we eerst lokaal kopen!
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Juli: TCWesterborEK2021 pool.

De bijna 40 deelnemers hebben wederom veel lol
beleefd aan de EK voetbal pool.
De grote vraag was: wie gaat met de hoofdprijs
t.w.v. bijna €300 aan de haal?
Lanita gaat ruim aan kop en het zal moeilijk
worden voor de rest van de deelnemers om haar
nog in te halen. En dat bleek, wederom een winst
voor haar!
Maar dit is niet de enige prachtige prijs die we
hebben kunnen uitreiken, onze gewaardeerde
sponsoren hebben nog zoveel moois ter
beschikking gesteld.
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Augustus: Jeugdkampioenschap voor TC
Westerbork!!
Het gemengd jeugdteam (Groen) van TC
Westerbork is kampioen geworden in de
voorjaarscompetitie.
Het team bestaande uit: Britt, Jolene, Laura
(ontbreekt op de foto), Silvester en Stijn,
wist op 1 wedstrijd na alle wedstrijden te
winnen en was het spannend tot het laatste
moment wie er kampioen zou worden.

Jaarverslag Bouwcommissie 2021
Begin 2021 had de bouwcommissie op basis van de opdracht
vanuit het bestuur :
“ Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om naast het
vervangen van het dak, de sanitaire voorzieningen te
verbeteren”
een uitgewerkt voorstel gemaakt.
Dit voorstel (3D presentatie /bouwtekening incl.
kosten/financiering) is op 27 januari 2021 gepresenteerd aan
het bestuur en leden. Vervolgens is de gemeente Midden
Drenthe gevraagd om een financiële bijdrage te leveren.
Begin oktober bleek echter dat de prijzen zo gestegen te zijn
dat het door college van B&W toegezegde bedrag
onvoldoende was om het project financieel sluitend te krijgen.
De aanvraag moet daarom ingebracht worden in de
Gemeenteraad. Dit kan op zijn vroegst in het voorjaar 2022
plaats vinden.
In afwachting hiervan wordt door de bouwcommissie een
alternatief plan uitgewerkt waarbij de nadruk komt te leggen
op het vervangen van het dak en tevens de verduurzaming te
versterken.
De accommodatiecommissie heeft 4 keer vergaderd in 2021,
in verband met de Corona maatregelen zijn een aantal fysieke
vergaderingen gecanceld.
Daarnaast zijn meerdere overleggen gevoerd met aannemers,
installateurs, bouwkundig bureau en ambtenaren/wethouden
Gemeente Midden Drenthe.
Samenstelling bouwcommissie
Dries Steenhuis, Marc Brouwer, Jakob van der Heide, Jappie
van der Kramer.
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Elke maand weer opent de nieuwsbrief met een woord van
onze voorzitter Roland.
Leuk om te lezen wat het bestuur en commissies allemaal
bezig houdt op en rond de club.
Zonder al deze vrijwilligers kan een club nooit functioneren!
Dus zou jij ook actief willen deelnemen aan de organisatie van
de vereniging, spreek dan een vrijwilliger van de vereniging
aan om eens te vragen waar jij kan helpen?
Alle commissies en leden staan op de website vermeld onder
menu Info
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Notulen ledenvergadering 21 juni 2021
agenda
1.
Opening
Het Quorum voor de vergadering hebben we gehaald en
zodoende start de vergadering om 19:45 uur. De voorzitter vat
even samen wat door het toedoen van de Corona maatregelen
heeft geleid tot uitstel van de ledenvergadering van januari
naar april en uiteindelijk tot 21 juni.
We vergaderen buiten om de anderhalve meter afstand in acht
te nemen. Er is een geluidsinstallatie geregeld zodat iedereen
de vergadering goed kan volgen.
2.
mededelingen en ingekomen stukken
lijst van afmeldingen voor bijwonen ledenvergadering: Anja
Moerman, Eddy Achterberg en Anneke Krijt.
Er zijn 23 leden die de vergadering bijwonen. Een mooi
resultaat, zeker als je bedenkt dat er ook een wedstrijd van het
Nederlands elftal speelt.
3.
notulen ledenvergadering d.d. 27 januari 2020
geen opmerkingen. De notulen zijn hiermee goedgekeurd door
de vergadering.
4.
jaarverslagen van bestuur en commissies
geen opmerking. Alle jaarverslagen van bestuur en commissies
zijn hiermee vastgesteld.
rekening en verantwoording 2020
• bevinding kascommissie 2020
o wij hebben keurig op tijd de stukken
ontvangen.
o Het vertrouwen in de penningmeester is groot.
o Wij vragen de vergadering om de
penningmeester decharge te verlenen
• De ledenvergadering verleent de penningmeester
decharge
• benoeming kascommissie 2021
Natalie Stort en Andries van den Berg vormen de
kascommissie 2021.
Arjen Greveling is reserve.

7.
pauze
Hiervan wordt afgezien in verband met het vlotte verloop van
voorgaande agendapunten.
8.
Bestuursverkiezing
Per januari hebben 3 bestuursleden afscheid genomen.
De voorzitter staat hier even bij stil door hun belangrijkste
bijdrage voor de club te benoemen.
Erik Reintsema: een eigen geluid en verhelderende inbreng,
veel tot stand gebracht in de clubhuis commissie o.a.
kassasysteem en aansluiting bij inkooporganisatie.
Erik beschrijft zijn bestuursperiode als volgt: super om te
doen, leuke dingen gedaan, er is veel gedaan. Ook de
opvolging is geregeld.
Marc Brouwer: is scherp in de wedstrijd, levert een goede
bijdrage binnen bestuur. Marc is nog actief als website
beheerder en als contactpersoon vanuit de vereniging met de
tennisschool van Marten Tuller.
Maarten Oostenbrink: is zelf niet aanwezig. Wel heeft de
voorzitter warme woorden voor zijn bijdrage als voorzitter van
de jeugd commissie. Door zijn toedoen ben ik nu voorzitter
van de tennisvereniging.
De voorzitter vraagt applaus voor Marc, Erik en Maarten voor
hun bijdrage binnen het verenigingsgebeuren. .

5.

Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld over de rekening en
verantwoording 2020.

Roland Welles wordt ook voor dit jaar benoemd tot voorzitter
van TCW.
Op dit moment worden 3 voorzitters van een commissie
gemist: dit betreft PR, Jeugd en CHC.
Vanuit de jeugd commissie komt Roeline Reintsema de
bestuursvergadering bijwonen en Greet Elting vanuit CHC
9.
•
•
•

benoeming leden van de diverse commissies
accommodatiecommissie: Jappie van der Kramer
(voorzitter), Harry Poel, Klaas Greveling, Gert Struik, Colin
de Rover en Barend van Staden.
Clubhuiscommissie: Greet Elting, Jolande Stoffers, Carla
Kamphuis en Nico van der Veen
commissie in- en externe betrekkingen: vacant
(voorzitter), Janny Kisteman en Frouwke Booij
technische commissie: Ruud Krijt (voorzitter), Vera
Welles, Aukje Boomsma en Gea Zuidema
jeugdcommissie: Mirjam Kroezen, Roeline Reintsema,
Simone Smit, Alrie van der Heide en Lennart Westbroek

Hiermee is de rekening en verantwoording 2020 vastgesteld en
goedgekeurd. Het document wordt na afloop van de
vergadering door alle bestuursleden ondertekend.

•

6.
begroting 2021 en vaststelling contributie
Financieel hebben we een goed jaar gehad. Mede door de
tegemoetkoming vanuit de Overheid in verband met
inkomstenderving, o.a. TASO regeling.
Op grond van voorgaande informatie is het voorstel van het
bestuur om geen contributieverhoging door te voeren. De
ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
Tevens wordt de begroting 2021 hiermee vastgesteld .

Ruud Krijt stopt volgend jaar. Dit betekent ook dat er een
nieuwe VCL (verenigings competitie leider) moet komen.
Draagt o.a. zorg voor de indeling van de banen tijdens
wedstrijden. Aukje Boomsma stopt ook in 2022

•
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10. vaststellen TCW Statuten 2021 en huishoudelijk
reglement 2021 (per juli is wet bestuur en toezicht
Rechtspersonen (WBTR) van kracht
Dit agendapunt kunnen wij nu niet afhandelen omdat een
vereiste is dat 2/3 van de seniorleden
hierbij aanwezig is. Er wordt volgens de statuten een nieuwe
vergadering uitgeschreven waarin zowel de statuten als het
nieuwe huishoudelijk reglement besproken en vastgesteld
kunnen worden. Dit vindt plaats op 5 juli om 19:45 uur in het
clubhuis. Vragen dienen schriftelijk ingediend te worden.
11. stand van zaken m.b.t. plan voor de verbouw van het
clubhuis
De plannen hebben ongewild een hele tijd stilgelegen. Op
donderdag 29 juni hebben wij nu een gesprek met de
Gemeente, wethouder Sport.
In voorgaande contacten bleef de huidige status van het
clubhuis onduidelijk. De gevraagde inventarisatie werd niet
ontvangen ondanks toezegging dit te willen doorsturen.
De offertes voor de verbouwing dateren uit 2019. Hierdoor
wordt rekening gehouden met een flink percentage aan
prijsindicatie.
De subsidieverlening (€ 45.000) hebben we tot 1 december
2021 kunnen verlengen. Dit geldt ook voor 2 toegekende
fondsen, samen ter waarde van € 12.500
Eigen bijdrage vanuit de vereniging maximaal € 50.000
Bij de Gemeente Midden Drenthe hebben we een aanvraag
gedaan voor € 105.000 op voorwaarde dat de verbouwing in
2021 gerealiseerd wordt. Wij rekenen op ondersteuning vanuit
de Gemeente. Over de stand van zaken zullen wij de leden via
de Nieuwsbrief informeren.

Dit initiatief wordt bijzonder gewaardeerd door de
vergadering.
Gebruik borstels. Kan hier naar gekeken worden. Zij werken
niet goed meer. De accommodatie commissie zal hier naar
kijken.
Jeugd commissie:
Wij zijn bijzonder tevreden over de lessen van Marten. Het
schooltennis pakken we in najaar weer op. Zowel vanuit
commissie als jeugdleden krijgen we positieve reacties. Er
waait duidelijk weer een andere wind na de wisseling van
Tennisschool Koning naar Tennisschool Marten Tuller.
Als jeugd commissie gaan we meer doen met Beilen.
Dit geldt ook voor senioren.

13. sluiting
Vanaf september kunnen TCW leden gratis padellen in Beilen.
Nadere informatie hierover volgt nog. Hiermee wordt de
vergadering gesloten en eenieder uitgenodigd om 5 juli de
extra ledenvergadering te bezoeken.
namens het bestuur, Jan Gunnewijk, secretaris TC
Westerbork

De datum voor de jaarvergadering in 2022 is bij
het uitkomen van dit jaarboek nog niet bekend.
Het bestuur denkt dat deze fysiek kan doorgaan
in april/mei.
Hierdoor is de agenda nog niet bekend en wordt
voorafgaand aan de vergadering via de bekende
TCW media kanalen gedeeld.

12. Rondvraag
Is er vanuit de accommodatie commissie contact onderhouden
met Hilco Wolters.
Het antwoord van Jappie op deze vraag is volmondig ja. Er is
wekelijks contact met de familie Wolters.
Vraag over speeltoestel. Bij het speeltoestel hoort een logboek
waarin het gepleegde onderhoud wordt vastgelegd.
Vraag over trainingstoestel. Het blauwe doek ontbreekt. Deze
zal eerst nagekeken dienen te worden voor het toestel weer in
gebruik genomen kan worden. Actie: Accommodatie
commissie.
Vraag aan bouw commissie. Is er contact geweest met de
motorclub Westerbork? Nee.
Wat is goedkoper? Verbouw of nieuwbouw? Deze afweging is
niet gemaakt. Mede door tijdsdruk zoals maatregelen ter
verduurzaming sportpark, asbestsanering en toegankelijkheid
van gebouw.
Afzetting grasveld. Dit is gedaan met het oog op behoud van de
banen. Lopen over het grasveld is niet goed voor het onkruidvrij
houden van de banen. Arjen Greveling en Tom de Goede bieden
zich aan voor het grasmaaien nu een 2e groudsman ontbreekt.
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September: Clubkampioenschappen
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Oktober: Zonnepanelen binnen 1 jaar terugverdiend !!

Dankzij de perfecte ligging hebben onze zonnepanelen in 1 jaar tijd al
11,75 Megawatt elektriciteit opgewekt.
Hierdoor zijn alle kosten na aftrek van de ontvangen subsidies nu al
terug verdiend.
Zeker met de nog steeds stijgende elektra kosten kunnen we nog erg
lang financieel voordeel voor TCW behalen.
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Alle leden, een sportief en
gezond 2022
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