TE

NNISCLUB

WE

opgericht
9 oktober 1978

K

de TCW’er
S T ER B OR

Jaarboek 2019

Voorwoord voorzitter
Dit keer een blad in fysieke vorm. Een jaaroverzicht met een
doorkijk naar 2020. In het oorspronkelijke contract dat we hadden
met de uitgever van de fysieke clubbladen hadden we nog één
keer tegoed. En daar maken we dankbaar gebruik van.
Het jaar 2019 is het 'post jubileumjaar' geweest. Van tevoren zou
je kunnen verwachten dat het een relatief rustig jaar zou zijn, na
alle spektakel van het jubileumjaar. Maar niets is minder waar.
Diverse hoogtepunten volgden elkaar op.
In maart begon het seizoen met het Westerbork Open. Met een
record aantal deelnemers en mooie wedstrijden was het toernooi
al geslaagd. De gezellige avonden maakten het toernooi compleet. Een van de hoogtepunten was de 'Frituur Friday' waarin het
na het tennis nog lang onrustig was onder het genot van een
borrel, borrelhapjes en lekkere muziek van de 70's tot heden.
Daarom is Frituur Friday in 2020 wederom ingepland. Ook de
voorjaarscompetitie verliep succesvol. Maar liefst drie teams
werden kampioen en helaas degradeerden ook drie teams, maar
de gezelligheid en sportiviteit op ons park was er niet minder om.
Het jaarlijkse invitatietoernooi is in het water gevallen. Band geregeld, veel voorbereidingen getroffen en slechts een handjevol
bezoekers. We hebben hiervan geleerd dat we dit soort activiteiten niet gelijktijdig met een activiteit zoals de TT, Blues Rock of
Hello Festival moeten plannen en dat we, naast schriftelijk, iedereen ook persoonlijk moeten enthousiasmeren om te komen. Het
komend jaar hebben we het invitatietoernooi gewoon weer gepland, waarbij er - zoals nu bekend - geen concurrerende activiteiten plaatsvinden. En we gaan uitpakken! Noteer zaterdagavond
26 juni alvast in je agenda! Ook als je geen invité hebt, natuurlijk
van harte welkom.
De deelname aan de clubkampioenschappen is het afgelopen jaar
zeer matig geweest. Een rondje langs andere verenigingen leert
dat elke vereniging de trend ziet van afnemende deelname aan
clubkampioenschappen. Veel verenigingen zijn er zelfs al mee
gestopt. Wij willen de handdoek niet in de ring gooien! Dus in 2020
gewoon weer clubkampioenschappen, maar dan alle soorten en
maten geconcentreerd in twee weken én na de zomervakantie
(dan heb je weer zin om te tennissen). Enkel-, dubbel- en mixkampioenschappen vinden gelijktijdig plaats van 31 augustus tot
en met zaterdag 12 september. Ook hier hebben we gekeken naar
concurrerende activiteiten. Die zijn er volgens ons niet. De activiteitenkalender 2020 is in dit blad opgenomen én te raadplegen op
www.tcwesterbork.nl.
Een ander hoogtepunt is dat we in oktober door de Vriendenloterij zijn uitgeroepen tot 'Club van de week'. Naast twee keer gratis
PR op TV (opname op ons park en optreden van een TCW team
tijdens het programma 'Echt Waar!?), heeft de Vriendenloterij ons
dit jaar al ruim € 15.000,- opgeleverd. Ook is € 10.000,- toegezegd
door de Rabobank en heeft TVM € 5.000,- geschonken. Dit alles
om de voorgenomen verbouwing van ons clubhuis én de verduurzaming van ons park financieel mogelijk te maken. Daarbij zijn we
er nog lang niet. We komen wel al een heel eind, omdat een groot
deel van de kosten subsidiabel is (en wij daar gebruik van maken).
We hebben periodiek en constructief overleg met de gemeente
Midden-Drenthe. Zij heeft de sleutel in handen om de verbouwing
en verduurzaming mogelijk te maken. Tijdens de ledenvergadering op 27 januari 2020 presenteren wij als bestuur de voortgang.
Dan de ontwikkeling van het aantal leden. Per 1 december hebben
we 229 leden, 13 minder dan 1 december 2018 (-5,37%). Hiermee
wijken we niet negatief af ten opzichte van de gemiddelde tennisvereniging (gedeelde smart…). Toch vraag ik ieder lid om mee te
denken hoe we deze negatieve trend doorbreken. Maar liefst 47%
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van onze leden heeft in 2019 niet meegedaan aan competitie of
toernooien. Dat is wel significant beter dan het gemiddelde in
Drenthe van 55%, maar persoonlijk voelt dit percentage toch aan
de hoge kant. Hoe zorgen we - samen - voor meer actieve en
betrokken leden? Dit kunnen we niet alleen als bestuur. Het enige
wat we kunnen doen, is het faciliteren van initiatieven van leden.
We staan weer aan het begin van een nieuwe beleidsperiode
2020-2025. Gezien het bovenstaande zijn er genoeg thema's om
beleid op te maken. Beleid is pas krachtig als iedereen dit uitvoert.
Anders is het een papieren tijger. Daarom bij deze de oproep om
mee te denken, mee te praten en mee te doen bij het maken en
uitvoeren van het beleid 2020-2025.
Geniet van dit 'jaarboek', de mooie foto's, verhalen en verslagen.
En laten we tijdens de nieuwjaarstoss proosten op een mooi,
succesvol en gezond 2020!

Beste Roland,

komen hierdoor ook vaker op de club wat de binding met de
vereniging verhoogd. De KNLTB adviseert verenigingen daarom
ook een laagdrempelig en aantrekkelijk wedstrijdaanbod samen
te stellen voor alle leden van de vereniging, ook voor de startende
(recreatieve) tennisser. Immers, tennis is leuker als je wedstrijden
speelt.

Allereerst willen we jou nadrukkelijk bedanken voor je bijdrage
aan de tennissport in 2019. Zonder de inzet van vrijwilligers zoals
jij is het onmogelijk om de verenigingsstructuur waar Nederland
zo sterk in is in stand te houden.
Omdat het einde van het jaar nadert hebben we enkele gegevens
van de tennissers van T.C. Westerbork op een rij gezet. Op deze
manier krijg je wellicht een (nog) beter beeld van je vereniging.
Jaaroverzicht van T.C. Westerbork
T.C. Westerbork heeft op 1 december 2019 229 tennissende
leden. Ten opzichte van 1 december 2018 is het aantal tennisleden
met 13 gedaald, dit komt overeen met -5,37%.
In de grafiek hieronder vind je een overzicht van de leeftijdsopbouw van jullie tennisleden op 1 december 2019. Wij hebben als
peildatum van de leeftijd 31 december 2019 gebruikt.
Let op: de juistheid van de data hangt samen met hoe nauwkeurig T.C. Westerbork de data bijhoudt in de ledenadministratie.
Wedstrijddeelname van leden

Jeugd wint internationale wedstrijden in Duitsland.
Wessel ter Velde (achter) en Marijn van der Held
In de grafiek hieronder hebben we inzichtelijk gemaakt hoeveel leden van T.C. Westerbork hebben deelgenomen aan competitie
en toernooien in 2019. Het gaat om deelname aan KNLTB competities en toernooien in de afgelopen 12 maanden. Deelname
aan clubkampioenschappen is hierin niet meegenomen.
Wist je dat binnen de provincie Drenthe 17% van de tennisleden
deelnam aan zowel competitie en toernooien, 23% aan alleen
competitie en 5% aan alleen toernooien? En 55% van de tennisleden speelde helemaal geen competitie of toernooien. Dit inzicht
is belangrijk want wedstrijden spelen zorgt er niet alleen voor dat
leden zichzelf verbeteren en meer plezier krijgen in de sport, ze
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Bestuur TCW 2019
De samenstelling van het Bestuur bestaat in 2019 uit de volgende
personen:
Roland Welles - voorzitter
Berdi Wijnbergen - penningmeester
Jan Gunnewijk - secretaris
Jappie v.d. Kramer - voorzitter accommodatie commissie
Erik Reintsema - voorzitter Clubhuis commissie, tevens vice
voorzitter
Ruud Krijt - voorzitter technische commissie
Marc Brouwer / Lanita Brunsting - vertegenwoordiger commissie
in- en externe betrekkingen
In 2019 hebben we met uitzondering van de zomervakantie
maandelijks vergaderd. Ook de voorzitter van de jeugdcommissie
(onderdeel van de TC) heeft de vergaderingen bijgewoond.
In januari hebben we de ledenvergadering gehouden. Op deze
avond werd door 1 van de aanwezigen de Vriendenloterij onder
de aandacht gebracht. Deze suggestie werd in het voorjaar opgepakt door een belronde te houden met de leden. Dit leverde
meer dan 30 positieve reacties op . De helft van het inleggeld is
voor de TCW. Een welkome aanvulling. In het contact met de
Vriendenloterij kwam later de aanmelding voor Club van de week
ter sprake. Hier hebben we TCW voor ingeschreven voor een
project m.b.t. sanitaire voorziening voor minder validen. Zoals
algemeen bekend mag zijn hebben we inderdaad de toekenning
van Club van de week verkregen. Dit werd onder grote belangstelling met een toss en tv opnames luister bijgezet. Aansluitend
een hapje en drankje met de muziek van de dj van de vriendenloterij. Kort daarop volgde nog de tv opname in de Talpa studio
voor programma “echt waar” Hier zijn we met 10 deelnemers en
4 supporters naar toe geweest. Voor TCW heeft 1 clublid de
eindstreep hiervan behaald. Dit resulteerde in een netto bedrag
van € 2083,- . Zo hadden we in korte tijd toch maar liefs € 12000,voor de club bij elkaar gesprokkeld.

In 2018 is er een adviesrapport uitgebracht voor het verduurzamen
van het sportpark. Op het planvoorstel dat daarop volgde hebben
we als tennisvereniging positief gereageerd. Wij zijn nu nog in
afwachting van welke bijdrage wij van Provincie en lokale overheid
voor deze energie besparende maatregelen tegemoet kunnen
zien.
Begin november kregen we informatie dat de BOSA regeling van
de centrale overheid in 2020 aanmerkelijk ingeperkt wordt. Dit was
voor het Bestuur aanleiding om versneld een aanvraag voor het
verkrijgen van subsidie in te dienen en dan wel voor zowel verbouw
clubhuis als alle energiebesparende maatregelen zoals die in “Voorstel Westerbork” zijn opgenomen.
In oktober hebben we een aanvraag gedaan voor donatie bij TVM
(alleen voor medewerkers) Deze aanvraag werd nog binnen 14
dagen gehonoreerd. Wij kunnen bij realisering van de plannen
€ 5000,- tegemoet zien.
De plannen voor verbouw en verduurzaming van het sportpark
worden in januari 2020 in de ledenvergadering ingebracht met de
vraag of de leden zich hierin kunnen vinden.
Verenigingsperikelen:
Na de zomerlessen hebben we op een zondagmiddag onder grote
belangstelling afscheid genomen van Raymond Meijer. Hij heeft
vanaf het begin voor Tennisschool Koning de tennislessen in
Westerbork naar volle tevredenheid van de leden verzorgd.
Dit jaar werden we opnieuw geconfronteerd met verminderde
belangstelling voor clubkampioenschappen; opgave voor competities vind veelal op het laatste moment plaats Westerbork Open
kent evenwel een grote belangstelling
Wij zijn nu bezig met de afronding van de beleidsnotitie voor de
komende 5 jaar. Binnenkort zal deze via de geëigende kanalen
gepubliceerd worden.
In de periode november/december wordt het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in nieuwsbrief januari worden opgenomen.

In- en Externe Betrekkingen 2019 (PRcommissie)
Een ander kernpunt dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouw van clubhuis. De bouwcommissie is volop
bezig gegaan met opvragen offertes, bouwtekeningen en voorbereiden aanvraag bij de Gemeente Midden Drenthe. In oktober zijn
de plannen bij de Gemeente ingediend zodat in maart volgens
plan de bouwaanvraag afgerond kan worden.
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De samenstellingen in 2019 van deze commissie was als volgt:
Janny Kisteman, Marijke van der Heide, Lanita Brunsting en Marc
Brouwer
Algemeen
Bijna alle aangeleverde kopij van onze commissie naar diverse
kranten is daadwerkelijk geplaatst. Hier zijn we zeer tevreden over.
Verder hebben Marchris Nomden en Bert Dries het gehele jaar
weer met foto’s onze website, Facebook pagina en clubblad gevuld.
In 2019 is het aantal sponsoren constant gebleven alleen zijn de
inkomsten iets terug gelopen. Dit is omdat in 2019, met de introductie van de digitale nieuwsbrief, de sponsorpakketten zijn gewijzigd.

Vanaf 2019, maandelijkse nieuwsbrief
In 2019 is de tennisclub overgestapt op een reguliere digitale
nieuwsbrief. Deze wordt goed ontvangen en gelezen door de
leden.
Club van 50
In 2019 is een compleet nieuwe opzet gekozen om meer betrokkenheid van de leden te creëren. De conclusie is dat dit helaas
niet gelukt is en daarom, in overleg met het bestuur, is gekozen
om de Club van 50 per 1 februari 2020 te beëindigen. Het opgebouwde saldo van de Cv50 bedraagt bijna €1700.
Vanuit diverse commissies zijn voorstellen ingediend voor besteding van dit bedrag. De PR commissie gaat in samenspraak met
de Cv50 leden hierover een beslissing nemen.

Werkplan 2020
Behalve het dagelijkse onderhoud gaan we onderzoek doen naar
de beste methode om de afwatering banen voor langere tijd te
garanderen. Daarnaast zal de commissie een rol spelen in de
mogelijke verbouwing van het clubhuis.

Commissie
Marijke verlaat de commissie in 2020 als lid i.v.m. te drukke
werkzaamheden met haar werk. Marijke bedankt als ons contactpersoon bij de lokale kranten, schrijfster van redactionele stukjes
en onze notuliste van de commissie.
Zoals je leest zijn er nog maar 3 leden!!
Dus, lijkt het je wat om onze commissie als lid of in een ondersteunende rol te versterken? Neem dan contact op met één van
onze leden en we leggen je graag uit waar we jouw hulp kunnen
gebruiken.
Zo hebben we leuke ideeën voor 2020 om samen met horeca en/
of andere verenigingen gave evenementen te organiseren en daar
hebben we wel hulp bij nodig.
Doelstellingen 2020:
Continuering persoonlijk contact met sponsorenWat: aanvulling
van commissie, als lid of ondersteunend
Hoe? Leden actief benaderen. Niet alleen als permanent lid maar
ook tijdens activiteiten. Denk hierbij aan invitatietoernooi/Westerbork Open/Horecatoernooi etc.Wat: meer berichten over onze
tennisclub in de (lokale) kranten.
Hoe? Wij zijn, als PR commissie lid, niet bij elke activiteit aanwezig en dan wordt er helaas niets geplaatst in kranten.
As lid kun je ons daarbij helpen. Zie je ons niet tijdens een activiteit, maak zelf een verslag en foto’s en stuur dit naar redactie@tcwesterbork.nl.

Accommodatiecommissie 2019

Ook In 2019 gezocht naar methoden om de afwatering te verbeteren.
Meerdere drainage putten zijn opgegraven en gecontroleerd op
een juiste werking.
Tevens zijn contacten geweest met verschillende tennisparken en
leveranciers.
Overige acties uit 2019:
Oude materialen afgevoerdAfhangbord verplaatstWals aangeschaftMet vrijwel de gehele commissie voorafgaand aan het groot
onderhoud alle netten schoongemaakt en het onkruid aan de
randen van de banen verwijderd.Het veegbeleid geïntensiveerdDe afwatering van het terras verbeterdBomen gesnoeidDaarnaast
is tijdens het groot onderhoud door de firma Silica Nova uit Oosterwolde dagelijks iemand van de commissie aanwezig geweest.
Vergaderingen
De accommodatiecommissie heeft 6 keer vergaderd in 2019.

Samenstelling accommodatiecommissie
Harry Poel, Colin de Rover, Johnny Sok, Gert Struik, Hilco Wolters,
Jappie van der Kramer.
De accommodatiecommissie

Clubhuiscommissie 2019
2019 was wederom een goed jaar voor de CHC. We zijn doorgegaan op de ingeslagen weg. Als voorzitter kan ik dan ook niet
anders dan trots te zijn met de inzet en het behaalde resultaat.
Waarvoor dank aan mijn commissieleden, de bardienst en overige vrijwilligers die dit gezamenlijk mogelijk maakten.
Omzetstijging zet licht door
Nu we bijna 2 jaar met het kassa systeem werken, zijn de voordelen overduidelijk. Het gebruiksgemak wordt alom door de leden
gewaardeerd. Ook het cashless betalen is volledig geaccepteerd.
Ongeveer de helft van onze leden gebruikt actief de KNLTB-pas
als betaalmiddel. Daarnaast wordt er door eigen leden en gasten
met de pinpas afgerekend.
De verkoop van de producten is real-time in te zien. Deze informatie hebben we gebruikt om onze voorraden en ons assortiment
erop af te stemmen. Daarmee zijn de verkopen door toepassing
van ‘specials’ gestegen en is de verspilling tot een minimum beperkt.
Ondanks teruglopende ledenaantallen en dat er een aantal activiteiten zijn afgelast/ ingekort, kunnen we desondanks melden dat
we wederom de omzet licht (+2%) hebben kunnen verbeteren ten
opzichte van 2018. Enerzijds door de prijsverhoging die we begin
2019 hebben doorgevoerd, maar zeker ook door de stijging van
het aantal verkopen. Met name de ‘specials’ hebben zich goed
uitbetaald.
Grafiek; omzet in kwartalen en jaren.
Nieuw bardienstrooster liep gesmeerd
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In 2019 hebben we min of meer geruisloos een nieuw digitaal
bardienstrooster geïntroduceerd. Gezien het minimum aan reacties op onze mail en de bezetting van de kantine, kunnen we
stellen dat de invoering is geslaagd. We zijn zeer tevreden over
de uitkomsten en het vormgeven van de bardiensten en overdrachten. Waarvoor dank.

Sleutelkastje gaf meer flexibiliteit
Voor de leden die de bardienst draaiden, hadden we een nieuw
sleutelkastje geïnstalleerd. De proef is wat ons betreft geslaagd.
Vanaf deze maand zullen we periodiek de code nu wijzigen en
deze aan de dienstdoende bardienst meedelen.
Onze werkzaamheden
De herverdeling van de werkzaamheden heeft gewerkt. Samen
hebben we de schouders er onder gezet en zijn alle taken van de
CHC naar tevredenheid uitgevoerd.
Algemeen bestuur:
Erik (vz) Bea (vice vz)
Secretaris
Bea
Sylvia (aftredend)
Verkoop/ beheer kassa Erik
Greet
Inkoop
Hilda
Joke (aftredend)
Bardienstrooster
Greet
Hilda
Sociale hygiëne
Sylvia
Bea, Erik
Handleidingen en procedures: Greet
Vergaderingen
De CHC heeft regulier 10 keer dit jaar vergaderd. Van de vergaderingen zijn de notulen opgemaakt en vastgesteld.
Vervolg Restylen clubhuis
Bardienst inregelen
Productselectie
Naleving hygiëne wet/schoonmaak
Ondersteuning activiteiten
Toss

(maart 2019)
(maart 2019)
(per kwartaal)
(geheel 2019)
(geheel 2019)
(geheel 2019)

Terugblik activiteiten in 2019
Zoals gezegd hebben we een druk jaar achter de boeg. Onderstaand een greep uit onze activiteiten:
Restylen clubhuis
Middels de NL doet dag van het Oranjefonds hebben we met de
kortingsbonnen (dit keer geen bijdrage omdat de pot leeg was)
verder gewerkt aan het restylen van ons clubhuis. Een aantal
tafels en banken zijn in dezelfde stijl gebracht als het clubhuis.
Dank aan de vrijwilligers en de commissie leden die hier hun bijdrage aan hebben geleverd.
Vorig jaar hebben we deze klusdag in het leven te roepen en is
nu een jaarlijkse terugkerende activiteit. Zie voor de datum onze
activiteitenkalender.
Naleving Hygiëne wet
Onze vereniging heeft zich te houden aan de naleving van de
landelijke regels als het gaat om de waarborging hygiëne. In samenwerking met jullie als leden hebben we dit seizoen de meegebrachte hapjes tot een minimum weten te beperken in onze
6

koelkast, waarvoor dank.
Tevens hebben we vanuit de commissie de halfjaarlijkse schoonmaak weer gedaan en zijn alle producten op hun houdbaarheid
gecontroleerd.

Jeugdcommissie 2019
Afgelopen seizoen is een bewogen jaar geweest met onder andere personele wisselingen onder de commissieleden en natuurlijk het vertrek van onze clubtrainer Raymond Meijer.
De vertrekkende leden zijn Jannie Dolfing, Miranda Eefting en
Mireille Dijk, we danken hen voor hun inzet en alle inspanningen
die ze geleverd hebben om de activiteiten voor de jeugd mede
vorm te geven.
Nieuwe leden hebben we ook welkom mogen heten en dit zijn
Marielle Venema en Roeline Reintsema.
Blijvende leden zijn Gerianne Schoemaker en Mirjam Kroezen en
Maarten Oostenbrink zal het voorzitterschap ook komend jaar
vorm gaan geven. De jeugdcommissie kan zeker nog versterking
gebruiken, dit hoeft niet perse in het toetreden tot de commissie
maar je aanmelden voor het mede willen vorm geven en begeleiden van een komende activiteit dan wel je toeleggen op een nevenactiviteit is erg welkom.
Lijkt dit je wat neem dan contact op met een commissie lid.
Afgelopen najaar hebben we afscheid genomen van Raymond
middels een gezellige middag met jong en oud. Hij is een goede
trainer en was een vast gezicht binnen de club dus hij zal zeker
gemist worden.
Met zijn vertrek hebben we ook nieuwe gezichten mogen verwelkomen als trainers vanuit Tennisschool Koning, inmiddels draaien
zij al volop de trainingen en zit het met de kwaliteit van de trainingen wel goed. We verwachten dat ook zij de vaste aanspreekpunten voor de jeugd en hun ouders gaan zijn zoals dit met hen besproken is.
Afgelopen jaar heeft Raymond het schooltennis nog vorm gegeven, met 13 kinderen die enthousiast proeflessen namen heeft dit
geen nieuwe leden opgeleverd.
Afgesproken is dat Marten Tuller het komende jaar het schooltennis gaat organiseren en hopelijk blijven hiervan wel verschillende
kinderen vanuit diverse leeftijdscategorieën tennissen.
TC Westerbork heeft te maken met een terugloop van leden en
dit geldt ook voor de jeugd. Al een tijdje hebben wij geen kinderen
in de jongste leeftijdsklasse, in Tenniskids termen heet dat Blauw
en Rood, zeg maar kleuterschool en onderbouw van basisonderwijs. Dat betekent dus ook geen nieuwe aanwas en zien we bij de
oudere jeugd steeds meer moeite om een gedegen aanbod hoog
te houden. Dit heeft invloed op de lesindeling, teamsamenstelling,
team/verenigingsgevoel en doorgang van activiteiten. De kinderen die tennissen zijn fantastisch, ze beleven plezier in het spel,
zijn fanatiek en sportief en ook ouders tonen zich betrokken en
zijn behulpzaam.

Met Tennisschool Koning willen we blijven kijken om kinderen aan
te trekken en te behouden voor tennis. Ook is er vanuit de BSO
een wens om samen te werken.
Afgelopen jaar is er weer fanatiek getennist in de KIA Tenniskidscompetitie, in de Oranje en Groen categorie is gestreden waarbij
Oranje voor het eerst in Oranje1 mee deed en dit ging hen prima
af.
Op de zondag speelden nog de jongens t/m 17 en zij werden
kampioen. Voor volgend jaar zal er gezien de ouder wordende
jeugd goed gekeken moeten worden naar de verschillende samenstellingen en samenwerkingsverbanden met omliggende
verenigingen en ook de Tennisschool.
Omliggende verenigingen hebben met vergelijkbare situaties te
maken. Ondertussen is er met Beilen veel onderling contact en
organiseren we toernooitjes samen. Voor komend jaar willen we
dit verder uitbreiden en ook het jeugdkamp (wat afgelopen jaar is
afgelast door onvoldoende animo) willen we samen organiseren.
Voor komend jaar staan weer verschillende activiteiten op de
jaarkalender, deze hangt straks ook in het clubhuis. De communicatie met ouders willen we weer via de Whats-app blijven vorm
geven en ook zal er via de website, nieuwsbrieven en facebook
informatie worden gedeeld. Houd dit dus in de gaten en vragen
of suggesties zijn uiteraard erg welkom.
-----------------------------------------------------------------------------

Technische Commissie 2019

De technische commissie bestond dit jaar uit Vera Welles, Lisanne Greveling, Marchris Nomden, Aukje Boomsma, Gea Zuidema
en Ruud Krijt.
In 2019 hebben we het open toernooi georganiseerd. Wederom
een groot succes met 126 deelnemers. De clubkampioenschappen hebben we dit jaar laten plaats vinden in diverse categorieën.
Dit jaar hadden we in totaal 14 teams in de voorjaarscompetitie,
13 senioren teams en 1 jeugdteam. Helaas geen kampioenen in
2019 te melden.
Aan de najaar competitie deden 9 seniorenteams en 1 jeugdteam
mee. Er werden 2 teams kampioen. Zaterdag dames 1 en het
dames dubbel team van de vrijdagavond. Beide teams van harte
gefeliciteerd. Er waren dit najaar 2 teams die op de vrijdagavond
speelden en dit vonden beide teams een prettige tijd om competitie te spelen. Gedurende het jaar is door verschillende jeugdteams meegedaan aan de World Tour in Oranje en Rood, met
veel plezier en succes.

De aanmeldingen voor de clubkampioenschappen geven ook dit
jaar blijk van een verminderde belangstelling. Om die reden
hebben we besloten om de clubkampioenschappen 2020 nu tegelijk te houden in 2 weken. Gelukkig valt de (school)vakantie
volgend jaar wat vroeg uit en kunnen we de clubkampioenschappen na de vakantie organiseren. We hopen dat er dan wat meer
leden mee gaan doen en dat het de gezelligheid op de banen ten
goede zal komen. De tijd zal het leren.
De “subcommissie” ( Marchris en Eddie ) heeft de winter competitie weer weten op te tuigen. Iets wat toch altijd weer het nodige
werk vereist, maar er wordt weer enthousiast gespeeld op de
vrijdagavond. Het “Rondje Drenthe Toernooi” (vroeger MiddenDrenthe toernooi ) is van de kalender gehaald voor komend jaar.
De reden hiervan is dat Beilen dan hun Open toernooi heeft gepland.
De lessen zijn dit jaar weer verzorgd door tennisschool Ruud
Koning. Na het vertrek van Raymond heeft het de nodige problemen gegeven om trainers te krijgen voor de TCW. Tennisschool
Koning had wat moeite om de lesdagen te vullen, maar uiteindelijk is het gelukt. Wel met 3 trainers, wat niet direct onze voorkeur
heeft, maar er kan in ieder geval gelest worden.
Tot slot willen we alle mensen bedanken die bij de verschillende
evenementen hebben geholpen en de clubhuiscommissie en de
baancommissie voor hun werk tijdens de toernooien.
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April - Ladies toss & high tea
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Oliebollentoss 29 december
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Jongens 11 t/m 17 jaar kampioen
voorjaarscompetitie
Het jongensteam t/m 17 jaar van TCW werd voor het tweede jaar
op rij kampioen.
De laatste wedstrijd moest de doorslag geven tegen de directe
concurrent. Voor aanvang hadden beiden eenzelfde aantal punten, de winnaar van de dag zou dan ook kampioen worden.
De jongens van TCW lieten zich deze kans op een tweede kampioenschap op rij niet ontnemen en wonnen met duidelijke cijfers:
6-0.
Op de foto vlnr: Marijn van der Held, Wessel ter Velde; Rens van
der Vlist en Sylas van der Velde.

Functies KNLTB ClubApp:
De belangrijkste nieuwe functie in de KNLTB ClubApp is dat
spelers toegang hebben tot hun toernooi informatie. Via het persoonlijk profiel en de knop 'Mijn Toernooien' kunnen spelers terugvinden aan welke toernooien ze hebben deelgenomen hebben
en wat hun individuele wedstrijdresultaten op dat specifieke
toernooi waren. Tevens wordt daar ook het resultaat voor de rating
getoond (in rood of groen).
Het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen van
competities
Via je persoonlijk profiel kun je alle competitie- uitslagen en
standen inzien én spelers en teams toevoegen aan jouw favorieten. Ook kun je er je individuele wedstrijdresultaten van de competitie en je rating terugvinden. Op korte termijn worden ook alle
toernooiresultaten toegevoegd aan de app.
Het laatste nieuws van jouw club altijd binnen handbereik
Via de app heb je eenvoudig toegang tot de ledenlijst van jouw
club? Zoek gericht naar leden of scroll door te foto’s om er achter
te komen hoe die goede tennisser op jouw club ook alweer heet.
Toegang tot de ledenlijst
Via de app heb je eenvoudig toegang tot de ledenlijst van jouw
club? Zoek gericht naar leden of scroll door te foto’s om er achter
te komen hoe die goede tennisser op jouw club ook alweer heet.
Tennismaatjes vinden
De app geeft je de mogelijkheid om op basis van voorkeuren
eenvoudig een tennismaatje te vinden. Door een maatje aan te
klikken, kan je via de knop ‘Verzoek sturen’ een bericht sturen
naar het maatje van jouw keuze. Het maatje zal dan het bericht
ontvangen met een telefoonnummer en een emailadres. Het is
aan de persoon die het bericht ontvangt om daar vervolgens op
te reageren.

Blauwe TC Westerbork sweaters
Nog steeds kunnen de blauwe TC Westerbork sweaters
besteld worden.
Prijs is ongeveer 25 euro. Dit is incl. opdruk (naam achterop en TC Westerbork op de mouw)
Als je er ook graag 1 wilt hebben stuur dan een mail naar:
r.welles@planet.nl
Zet daarin duidelijk je naam en de maat.
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Activiteiten2020
Activiteiten kalender 2020
Vaste activiteiten:

Maandag en woensdagochtend toss:
Van april t/m oktober 's morgens beginnen we om 09.00 uur en van november t/m maart 's morgens beginnen we om 09.30 uur
Dinsdagavond toss:
Iedere week vanaf 19:30 uur
In de maanden januari, februari, november en december zijn op vrijdagavond vanaf 19:30 uur alle banen bezet i.v.m. Rondje MiddenDrenthe
JANUARI
zondag
5-jan
Nieuwjaarsreceptie/toss
5
vanaf 14.00
CHC/JC
Maandag
27-jan
Jaarlijkse Leden Vergadering
19.45 uur
Bestuur
FEBRUARI
MAART
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

14-mrt
15-mrt
16-mrt
17-mrt
18-mrt
19-mrt
20-mrt
21-mrt
22-mrt

NL Doet
Westerbork Open
Westerbork Open
Westerbork Open
Westerbork Open
Westerbork Open
Westerbork Open
Westerbork Open
Westerbork Open

APRIL
zaterdag
zondag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
donderdag
vrijdag
Zaterdag
zondag
donderdag

4-apr
5-apr
9-apr
10-apr
11-apr
13-apr
16-apr
17-apr
18-apr
19-apr
23-apr
24-apr
25-apr
26-apr
30-apr

MEI
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
Donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Maandag

1-mei
2-mei
3-mei
6-mei
7-mei
8-mei
9-mei
10-mei
13-mei
14-mei
15-mei
16-mei
17-mei
18-mei
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5
5
5
5
5
5
5
5

Vanaf 10.00
Vanaf 10.00
Vanaf 18.00
Vanaf 18.00
Vanaf 18.00
Vanaf 18.00
Vanaf 09.00
Vanaf 09.00
Vanaf 09.00

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

Competitie 1e speeldag
Competitie 1e speeldag
Dames Competitie
Competitie
Competitie
Competitie ( 2de Paasdag )
Dames Competitie
Competitie
Competitie
Competitie
Dames Competitie
Competitie
Competitie
Competitie
Dames Competitie inhaal

5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5

Vanaf 09.00
Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
vanaf 19.30
Vanaf 09.00
Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
vanaf 19.30
Vanaf 09.00
Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
vanaf 19.30
Vanaf 09.00
Vanaf 10.00

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

Competitie inhaal
Competitie inhaal
Competitie inhaal
Zomeravondcompetitie
Inhaal competities
Competitie
Competitie
Competitie
Zomeravondcompetitie
Dames Competitie
Competitie
Competitie
Competitie
Inhaal competities

4
5
5
2
5
4
5
5
2
4
4
5
5
5

vanaf 19.30
vanaf 09.00
Vanaf 10.00
vanaf 19.30
vanaf 09.00
vanaf 19.30
vanaf 09.00
Vanaf 10.00
vanaf 19.30
vanaf 09.00
vanaf 19.30
vanaf 09.00
Vanaf 10.00
vanaf 09.00

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
JUNI
maandag
woensdag
donderdag
vrijdag
woensdag
Donderdag
woensdag

20-mei
21-mei
22-mei
23-mei
24-mei
27-mei
28-mei
29-mei
30-mei

Zomeravondcompetitie
Inhaal alle competities
Competitie
Competitie / Afsluiting
Competitie
Zomeravondcompetitie
Dames Competitie
Competitie
Competitie inhaal

2
5
4
5
5
2
4
4
5

vanaf 19.30
vanaf 09.00
vanaf 19.30
vanaf 09.00
Vanaf 10.00
vanaf 19.30
vanaf 09.00
vanaf 19.30
vanaf 09.00

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

1-jun
3-jun
4-jun
5-jun
10-jun
11-jun
17-jun

Inhaal (2de Pinksterdag)
Zomeravondcompetitie
Competitie
Competitie inhaal
Zomeravondcompetitie
Inhaal Dames competitie
Zomeravondcompetitie

4
2
4
4
2
4
2

Vanaf 10.00
vanaf 19.30
vanaf 09:00
vanaf 19.30
vanaf 19.30
vanaf 09.00
vanaf 19.30

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

Vrijdag
Zaterdag

19-jun
20-jun

Kampeer weekend
Invitatie toernooi

woensdag

24-jun

Zomeravondcompetitie

2

vanaf 19.30

TC

31-8-2020

CK Enkel / Dubbel / Mix

5

TC

1-9-2020
2-9-2020
3-9-2020
4-9-2020
5-9-2020
6-9-2020
7-9-2020
8-9-2020
9-9-2020
10-9-2020
11-9-2020
12-9-2020
17-sep
18-sep
19-sep
20-sep
24-sep
25-sep
26-sep
27-sep

CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
CK Enkel / Dubbel / Mix
Najaarscompetitie (1e speeldag)
Najaarscompetitie (1e speeldag)
Najaarscompetitie (1e speeldag)
Najaarscompetitie (1e speeldag)
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
5
4

Vanaf 09.00
Vanaf 19.30
Vanaf 09.00
Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
Vanaf 19.30
Vanaf 09.00
Vanaf 10.00

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

1-okt
2-okt
3-okt
4-okt
8-okt
9-okt
10-okt
11-okt
15-okt
16-okt

Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie

4
4
5
4
4
4
5
4
4
4

Vanaf 09.00
Vanaf 19.30
Vanaf 09.00
Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
Vanaf 19.30
Vanaf 10.00
Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
Vanaf 19.30

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

JULI
AUGUSTUS
maandag
SEPTEMBER
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
OKTOBER
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
Donderdag
Vrijdag
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Zaterdag
zondag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
NOVEMBER
zondag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
Zondag
DECEMBER
Zondag
Zondag
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17-okt
18-okt
22-okt
23-okt
24-okt
25-okt
29-okt
30-okt
31-okt
31-okt
31-okt

Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Haloween middag/avond
Afsluiting competitie

5
4
4
4
5
4
4
4
5

Vanaf 09,00
Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
Vanaf 19.30
Vanaf 09.00
Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
Vanaf 19.30
Vanaf 09.00

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

1-nov
5-nov
6-nov
7-nov
8-nov
12-nov
13-nov
14-nov
15-nov
23-nov

Najaarscompetitie (inhaaldag)
Najaarscompetitie (inhaaldag)
Najaarscompetitie (inhaaldag)
Najaarscompetitie (inhaaldag)
Najaarscompetitie (inhaaldag)
Najaarscompetitie (inhaaldag)
Najaarscompetitie (inhaaldag)
Najaarscompetitie (inhaaldag)
Najaarscompetitie (inhaaldag)
Wintertoss

4
4
4
5
4
4
4
5
4
5

Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
Vanaf 19.30
Vanaf 09.00
Vanaf 10.00
Vanaf 09.00
Vanaf 19.30
Vanaf 09.00
Vanaf 10.00
14.00-16.00

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
CHC

13-dec
27-dec

Wintertoss
Oliebollen toss

5
5

14.00-16.00
14.00-16.00

CHC
CHC

Eilandgevoel door Jaap van Veen

Zoals bij een aantal van de lezers bekend zal zijn ben ik lid van
de Zware Jongens. De Zware Jongens is een subcultuur binnen
onze gewaardeerde tennisclub.
Een bijeengeraapt zooitje van verschillende karakters, afkomstig
uit totaal verschillende branches, die op magische wijze een mix
zijn gaan vormen die zijn weerga niet kent. Een smeltkroes van
nukkige oude mannen, vrolijke flierefluiters, zwaarmoedige
doemdenkers, filosoferende natuurliefhebbers en huppelende
jonge Goden.

in ons geval. We zijn nu een maandje terug en sommige van ons
mogen alweer naar de tennislessen op woensdagavond. Dus zo
erg was het niet. Op dat eiland.

Dit clubje vormt als het ware een eiland binnen de vereniging.
Maar toch zijn we wel weer ernstig verbonden aan diezelfde
vereniging, dus zouden we beter kunnen spreken van een
schiereiland.
Deze Zware Jongens hebben veel verschillende interesses, afwijkende kennis en kunnen, ying en yang, pecunia of spiritualiteit,
denkend of doende. Maar er is één grote overeenkomst in interesses: Eilandgevoel.
En dan heb ik het niet over het eilandgevoel zoals dat in mijn
huidige werkomgeving, het onderwijs, al decennia schering en
inslag is. Dat is meer een vorm van eilandjes denken. In die
branche kakelt men vaak tijdens vergaderingen en in de wandelgangen over: “de leerling staat centraal, we moeten samen optrekken om onze pupillen voor te bereiden op de toekomst, allen
voor één, één voor allen, wij als team moeten samen optrekken,
wij collega’s moeten elkaar helpen en steunen waar nodig en
mogelijk, onze school moet in het middelpunt van het universum
komen te staan enz. enz. ”
De praktijk wijst uit dat dan wel eerst de zaken voor zichzelf geregeld moeten zijn, mooie roosters, vrije uren, leuke taken,
voordat men zich, doorgaans klagend over werk en leerling, aan
de eigenlijke taak weidt: Lesgeven. Het eilandjesdenken is in het
onderwijs uitgevonden.
Maar goed, de mensen die in het onderwijs werken en deze column
zijn begonnen te lezen zijn nu denk ik wel afgehaakt . Men kijkt
graag weg.

We zijn beretrots!!
Berdi Wijnbergen-Raadtgever uit Westerbork is benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau voor haar vele vrijwilligersactiviteiten, waarbij het zwaartepunt ligt op het gebied van sport. Ze wordt
door de gemeente geroemd als “iemand die zich geruime tijd ten
bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft
gestimuleerd”. Zo was mevrouw Wijnbergen – Raadtgever jaren
vrijwilliger bij het Museum van Papierknipkunst in Westerbork.
Daarnaast is ze nog steeds vrijwilliger bij Volleybalvereniging
Quinto en bestuurslid van de Tennisclub Westerbok.

Nee de overeenkomst bij de Zware Jongen qua eilandgevoel is
natuurlijk te danken aan het feit dat we sinds 2017 als broeders
de oversteek maken naar een van onze pareltjes in het Waddengebied, de eilanden. 2017 Schiermonnikoog, 2018 Vlieland en dit
jaar was Ameland aan de beurt.
En lieve lezer, ik zal u nu lichtelijk moeten teleurstellen: over onze
escapades kan en mag ik niet (meer) uitweiden.1 Op ons eiland
komen we namelijk wel onze afspraken na: What happens on the
Island, stays on the Island.
Ik kan dus echt niet gaan vertellen dat we qua incidenten dit jaar
een bijna saaie editie hebben mogen meemaken. Geen Zware
Jongen die een andere fietser van het fietspad heeft geramd, er
daar vervolgens zelf weken last van heeft gehad. Geen Zware
Jongen die na een salto niet netje weer op twee benen terechtkwam, maar dat kan ook niet op een fiets. Geen Zware Jongen
die kort na aankomst geen idee meer had waar hij was, hoe oud
hij was en om zijn moeder begon te roepen. Geen Zware Jongen
die het weekend handenschuddend zich over het eiland bewoog,
Geen Zware Jongen die een autochtoon zwaar beledigde door
een sleutel van het tennishek welke deze figuur van hem wilde
overnemen recht in het gezicht te kijken en toe te voegen: “wij
houden ons wel aan afspraken”, om vervolgens de sleutel in de
broekzak te laten glijden. Niets van dat al.
Ik wil het wel maar het mag niet. Afspraak is afspraak. Het enige
wat ik mag vertellen is: We gingen heen en weer met een boot.
Het was weer een feest. En we zijn met 8 man heen gegaan en
wonder boven wonder met 8 man weer teruggekeerd. Flauw zult
u denken? Het is maar hoe je het ziet. Zo logisch is dat niet, althans
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Uitnodiging 42e jaarvergadering, maandag 27 januari 2020
Het bestuur van Tennisclub Westerbork nodigt de leden uit
tot het bijwonen van de
Ledenvergadering van TC Westerbork,
de 42e jaarvergadering, maandag 27 januari 2020
aanvang 19.45 uur in het clubhuis van TC Westerbork, Homaat
1, Westerbork
Indien om 19.45 uur het vereiste quorum van het aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de vergadering gesloten.
Om 20.00 uur volgt dan conform de statuten artikel 16, lid 3 opnieuw een opening, waartoe deze oproep tevens geldt.
agenda
1. opening
2. mededelingen en ingekomen stukken
lijst van afmeldingen voor bijwonen ledenvergadering
3. notulen ledenvergadering d.d. 28 januari 2019
4. jaarverslagen van bestuur en commissies
5. rekening en verantwoording 2019
* bevinding kascommissie 2019
* benoeming kascommissie 2020 → zie toelichting
6. begroting 2020 en vaststelling contributie → zie toelichting
7. pauze
8. bestuursverkiezing
9. benoeming leden van de diverse commissies
10. terugkoppeling tevredenheidsonderzoek
11. plan voor de verbouw van het clubhuis en verduurzaming van
het sportpark
12. rondvraag
13. sluiting
N.B. Eventuele ingewikkelde vragen betreffende de agendapunten 5 en 6 dienen, zoals afgesproken tijdens de alv van 10 januari 2005, tenminste 7 dagen voor de vergadering, dus uiterlijk 20
januari 2020 schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester ingeleverd te worden.
Bijlagen:
stukken betreffende agendapunt 4 zijn in de clubkrant van eind
december 2019 afgedrukt
de informatie betreffende de agendapunten 5 en 6 (financiële
cijfers) zijn uiterlijk 15 januari 2020 gepubliceerd op de website
van TC Westerbork
Toelichting van de secretaris op enkele agendapunten:
ad 5 in de kascommissie hebben zitting Marijke van der Heide en
Aukje Boomsma,
Marijke van der Heide is aftredend. Tijdens de vergadering zal
een nieuwe kascommissie worden benoemd.
ad 6 Het bestuur stelt voor de contributie in 2020 te indexeren:
senioren € 132,00
junioren t/m 17 jaar € 71,00
kinderen t/m groep 8 € 51,00
Proeflidmaatschap (3 maanden) € 41,00
contributie wordt rond 15 februari 2020 via automatische incasso
door de penningmeester geïncasseerd
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lesgeld wordt door de Tennisschool geïncasseerd
familiepakket : eerste kind volledige contributie tweede kind 25%
korting
derde kind 50% korting
in deze jeugdcontributie is de deelname aan diverse evenementen
inbegrepen.
ad 8 bestuursverkiezing:
Zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement artikel 15.
Het rooster van benoeming en aftreden ziet er als volgt uit:
naambenoemd inaftreden inherkiesbaar
Roland Welles, voorzitter 2017 2019 ja
Jan Gunnewijk, secretaris 2018 2021 ja
Berdi Wijnbergen, penningmeester 2017 2022 ja
Ruud Krijt, voorzitter TC 2019 2022 ja
Erik Reintsema, voorz. Clubh.cie,
vice voorzitter 2017 2020 ja
vacant, voorzitter PR cie
Jappie v.d. Kramer, voorz. Acc.cie 2017 2020 ja
Volgens de Statuten artikel 9 lid 3:
Het bestuur stelt de algemene vergadering voor, volgens het
Huishoudelijk Reglement artikel 6, de benoeming van het Dagelijks Bestuur te continueren
Kandidaatstelling van een door de algemene vergadering te
verkiezen functionaris door de leden geschiedt door middel van
inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van vijf seniorleden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene ledenvergadering.
ad 9 benoeming leden van de diverse commissies, zoals geregeld
in de Statuten, artikel 12 lid 2.j en het Huishoudelijk Reglement
artikel 10. Het bestuur stelt voor de volgende leden in de diverse
commissies te benoemen:
accommodatiecommissie: Jappie van der Kramer (voorzitter),
Harry Poel, Johnny Sok, Gert Struik, Colin de Rover, Hilco Wolters
clubhuiscommissie Erik Reintsema (voorzitter), Greet Elting, Bea
van den Berg , Hilda Elting.
commissie in- en externe betrekkingen: vacant (voorzitter), Janny
Kisteman, Lanita Brunsting, Marc Brouwer,
technische commissie: Ruud Krijt (voorzitter), Marchris Nomden,
Vera Welles, Aukje Boomsma en Lisanne Greveling
jeugdcommissie: Maarten Oostenbrink (voorzitter), Gerianne
Schoemaker, Marielle Venema, Mirjam Kroezen en Roeline
Reintsema
De commissie in- en externe betrekkingen en de clubhuiscommissie hebben nog onvervulde vacatures.
Aftredende commissieleden zijn: Daniëlle Ribberink, Joke
Noordsij, Silvia Wiersma, Jannie Dolfing, Mireille Eefting en Marielle Dijk
N.B.
Aftredende commissieleden die in het bezit zijn van een sleutel
van de kantine worden verzocht deze in te leveren bij Jappie v.d.
Kramer
namens het bestuur, Jan Gunnewijk, secretaris TC Westerbork

Concept Notulen Algemene Vergadering, de 41
e jaarvergadering van TC Westerbork
maandag 28 januari 2019 in het clubhuis

1. voorzitter Roland Welles opent de jaarvergadering om 19.45
uur nadat is vastgesteld dat het vereiste quorum aanwezig is.
2. mededelingen en ingekomen stukken. Er zijn 25 stemgerechtigde leden aanwezig.
Binnengekomen afmeldingen 12.
Dick Oostenbrink, Corlien Kroes, Eddie Achterberg, Nathalie
Stort – Achterberg,Tiny Meijaard, Pieter Verbuijs, Gea Heikens,
Dries Steenhuis, Anneke Krijt, Fokke Boomsma, Andries van de
Berg en Roeline Reintsema
Ingekomen schrijven van Wiebren Ley komt bij de begroting aan
bod
3. notulen algemene ledenvergadering d.d. 29 januari 2018
- in het verslag wordt alleen de voornaam gebruikt. Dit is niet
gebruikelijk.
- Bij vastgestelde contributies mis ik, Hans Stok, de senioren
- Kassasysteem: het bestuur antwoordt dat er vooraf wel een
kosten/baten analyse is gemaakt
- Snelheid remmende maatregel Drempels behoren niet tot het
beleid voor de Homaat, het is een 30 km zone, het effect van
drempels is niet groot. De Gemeente Midden Drenthe test op dit
moment met wegversmallingen. Die geven een beter effect en
kosten aanzienlijk minder.
- De notulen worden vastgesteld na aanpassing van naamgeving
en contributie.
4. Jaarverslagen van bestuur en commissies
Bestuur: n.a.v. vraag over budget per commissie. Elke commissie
dient vooraf een begroting in. Op basis daarvan worden keuzes
gemaakt. Er is bewust gekozen om geen budget per commissie
te hanteren. Wij zijn 1 vereniging en willen deze samenhang
versterken.
Technische commissie: a.d.h.v. een voorbeeld beschrijft Ruud
Krijt hoe de organisatie van een toernooi financieel (gespecificeerde journaalposten) verantwoord kan worden. Dit ter beantwoording van de vraag hoe ik als lid de geldstromen kan volgen.
Jeugd: geen opmerking
Clubhuis: veel vragen over de cijfers. Het gaat allemaal een stuk
beter; anderzijds jezelf niet rijk rekenen. In vergelijk met voorgaande jaren is er e.e.a. veranderd in de inkoop. De oude Inkoop Organisatie bestaat niet meer. Wij liften nog wel mee met de inkoop
van horeca Westerbork, maar krijgen niet de betreffende korting.
Wel goedkopere inkoopprijs. Het rendement op een vat bier is nu
tezamen met de nieuwe tapinstallatie (iedereen kan nu tappen)
aanmerkelijk verbeterd.
De kassa is d.m.v. de rode kaart gefinancierd. (10% korting van
de rode kaart is komen te vervallen). De prijslijst is tijdens de
laatste bestuursvergadering, voorafgaand aan de ALV, vastgesteld. Dit als antwoord op de vraag waarom dit niet tijdens de ALV
wordt vastgesteld. Zowel de investering van het kassa-systeem
als de prijslijst is conform het reglement niet verplicht om te worden
geaccordeerd door de ALV. Het feit dat het bestuur openheid
betracht in hun handelen moet worden bezien in de lijn van elkaar
meenemen.
Het bestuur geeft in algemene zin aan tijdig te communiceren met
de leden.
Hiervoor is sinds kort o.a. de nieuwsbrief in gebruik genomen.
Accommodatie commissie: g.b.

PR: g.b.
Hiermee zijn de jaarverslagen vastgesteld
5. Rekening en verantwoording 2018
Bevinding kas commissie
De kascommissie bestaat uit Cor van Kal en Marijke van der Heide.
Cor geeft in enkele bewoordingen aan dat het financiële overzicht
correct verzorgd is en goed te controleren. Marijke sluit zich
hierbij aan.
De kas commissie stelt voor de penningmeester decharge te
verlenen. De vergadering sluit zich hierbij aan. De penningmeester ontvangt de complimenten. De kascommissie wordt hartelijk
bedankt voor geleverde inspanningen.
Benoeming kas commissie 2019
1. Marijke van der Heide
2. Aukje Boomsma
3. Reserve ??? oproep voor kandidaatstelling
6. Begroting 2019 en vaststelling contributie
Vaststelling contributie:
Als argumentatie voor de prijsverhoging geeft de voorzitter in een
inleidend woord aan welke factoren hieraan ten grondslag liggen.
- In 2025 zijn de huidige banen afgeschreven.
- Wij reserveren jaarlijks voor deze vervanging van banen
€ 17.000,- € 10.000,- hiervan wordt gebruikt voor aflossing van de lening
- Na 2025 krijgen we hiervoor waarschijnlijk geen lening meer van
de bank (banken voeren nu een ander beleid)
- Voor 2024 moet het asbest dak van het clubhuis vervangen
worden
- De 1 e voorbereidingen worden getroffen om de financiering van
de verbouw van het clubhuis te bekostigen
Vanuit de vergadering komt de opmerking dat a.d.h.v. een historisch overzicht van de contributies (v.a. 1989) deze verhoging er
uit springt. In aansluiting hierop komt verzoek van Wiebren Ley
om met een goed onderbouwd plan te komen. Een visie verschil
ontstaat bij het eerst aanspreken van de spaargelden in vergelijk
met reserveringen plegen. Het bestuur kiest op basis van alle
onzekerheden duidelijk voor het laatste. Dit is ook goed te verantwoorden naar
toekomstige leden.
m.b.t. de jeugd contributies – de gehanteerde kortingen worden
in stand gehouden.
Kostentechnisch besparen we nu met het stoppen van het clubblad. Sponsor gelden staan los van de begroting. In 2018 hebben
we met externe funding een behoorlijk bedrag binnen gehaald.
Acties NL Doet, Jumbo Spek de clubkas, Rabobank clubkas actie,
Oranjefonds collecte en snertverkoop. Bij volledige benutting van
Rabobank HDL clubkas actie had dit hoger kunnen uitvallen. Het
organiseren van activiteiten is hard nodig. Wij moeten het samen
doen als vereniging. Zelfwerkzaamheid en met elkaar de schouders eronder zetten. Er ontstaat een discussie over de verhouding
tussen de contributie van senioren en junioren. In bijzonder de
jongeren tot groep 8. De voorzitter stelt voor om niet te stemmen
bij acclamatie. Bij hoofdelijke
stemming is de uitslag: 23 voor en 2 tegen.
Aanvullende opmerking: de jeugd contributie wordt op de agenda
van de bestuursvergadering geplaatst.
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Begroting:
Vraag bij reservering bijzondere uitgaven van € 1000,- Dit kun je
omschrijven als post onvoorziene uitgaven.
Gasverbruik het is hier altijd warm in clubhuis. Elkaar hierop
aanspreken en meer bewustwording is de remedie.
De begroting wordt met 2 tegenstemmen goedgekeurd.
7. Pauze
Na de pauze komt het bestuur terug op de vaststelling van de
contributie voor jongeren.
Junioren t/m/ groep 8 van € 41,- naar € 43,Junior t/m 17 jr ; geen les van € 66,- naar € 70,-(+studenten,
uitwonend)
Junior t/m 17 jr van € 51,- naar € 53,- (lesgroep)
8. Bestuursverkiezing
Opmerking uit de vergadering. Alleen de voorzitter wordt als
vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur tijdens de ledenvergadering benoemd.
Roland Welles stelt zich herkiesbaar als voorzitter en dit wordt
door de vergadering enthousiast ontvangen.
2 e opmerking betreft het gemis aan vice voorzitter.
Rooster van aftreden vertoont een aantal hiaten. Dit behoeft
aanpassing om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen
Ruud Krijt is aftredend en herkiesbaar. Ruud wordt herkozen als
voorzitter van de TC
Zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement artikel 15.
Het rooster van benoeming en aftreden ziet er als volgt uit:
naam benoemd in aftreden in herkiesbaar
Roland Welles, voorzitter 2017 2019 ja
Jan Gunnewijk, secretaris 2018 2021 ja
Berdi Wijnbergen, penningmeester 2017 2022 ja
Ruud Krijt, voorzitter TC 2019 2022 ja
Erik Reintsema, voorz. Clubh.cie 2017 2020 ja
vacant, voorzitter PR cie
Jappie v.d. Kramer, voorz. Acc.cie 2017 2020 ja
9. Benoeming leden van de diverse commissies
benoeming leden van de diverse commissies, zoals geregeld in
de Statuten, artikel 12 lid 2.j en het Huishoudelijk Reglement artikel 10.
accommodatiecommissie: Jappie van der Kramer (voorzitter),
Harry Poel, Johnny Sok, Gert Struik, Colin de Rover, Hilco Wolters
clubhuiscommissie Erik Reintsema (voorzitter), Greet Elting, Bea
van den Berg ,Joke Noordsij, Hilda Elting en Silvia Wiersma.
commissie in- en externe betrekkingen: vacant (voorzitter), Janny
Kisteman, Lanita Brunsting, Marc Brouwer,
technische commissie: Ruud Krijt (voorzitter) ,Daniëlle Ribberink,
Marchris Nomden, Vera Welles, Aukje Boomsma en Lisanne
Greveling
jeugdcommissie: Maarten Oostenbrink (voorzitter),Jannie Dolfing, Miranda Eefting, Mireille Dijk en Gerianne Schoemaker en
Mirjan Kroezen
De PR en clubhuiscommissie hebben nog onvervulde vacatures.
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Aftredende commissieleden zijn: Marijke van der Heide, Jantinus
Hoving en Wim Jan Bouman. Marijke wordt tijdens de vergadering
hartelijk bedankt voor haar bijdrage en zij zal net als de andere
aftredende leden van de TCW hiervoor een blijk van waardering
ontvangen.
10. Rondvraag
- Flyers van bedrijven (geen sponsoren) in clubhuis verspreiden
de commissie PR zal zich hierover buigen.
- Nieuwjaars toss: uitgesteld i.v.m. slecht weer. Nu op dezelfde
dag als de survival. Conclusie: niet schuiven met datum, afhandelen volgens de activiteiten kalender
- Activiteiten kalender: voor de ochtendtoss (ma. + wo.) staan 5
banen ingevuld;
dit moet 4 banen zijn. 5 e baan moet beschikbaar blijven voor
recreanten. Naar
aanleiding van ALV is besloten dat elke toss 5 banen ter beschikking heeft
- Contante betaling: er wordt nu geen contant geld meer geaccepteerd.Wettelijk moet dit wel mogelijk blijven. Nu worden teams bij
uitnodiging geattendeerd op feit dat consumpties alleen met pin
of clubpas betaald kunnen worden.
- Hoe veilig is de betaling? Dit komt overeen met regulier digitaal
betalingsverkeer
- Acties: voorstel om Vrienden loterij binnen de club te introduceren. De club kan daarmee 50% van de inleg genereren. Vrijwilligers benaderen telefonisch clubleden met de vraag mee te willen
spelen. Een goed initiatief dat de moeite waard is om op te pakken.
Hans Stok meld zichzelf aan als initiatiefnemer.
- Ingekomen stuk van Hans Stok. Dit n.a.v. gepubliceerde column
Jaap van der Veen. Hans voelt zich aangesproken door de opmerking. Bestuur heeft ervoor gekozen de ingezonden brief niet
in het clubblad te publiceren. Argumentatie:
# niet direct gelinkt op de persoon
# er is een onderling gesprek geweest (voorzitter en Hans)
# geen hoor /wederhoor via clubblad
Afsluitende opmerking van Hans: verwacht dat er nagedacht wordt
wat iemand schrijft.
- Verloting Westerbork Open. In 2017 was dit erg succesvol, kan
dit voor de versie 2019 herhaald worden? Bea van den Berg en
Vera Welles geven aan dat zij bedanken voor het benaderen van
de winkeliers. Dit op grond van voorgaande ervaringen. Nu is de
vraag wie wil dit oppakken?
- Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn waardering voor het bestuur uit te spreken, ondanks mijn opmerkingen
(Hans Stok)
- Rookvrij maken van het tennispark dit punt wordt in de bestuursvergadering nader besproken.
- Betutteling versus vrije toegang tot de kantine. Het blijkt dat er
in de afgelopen periode 14 tins van 3 tennisballen zijn vervreemd.
In eerder stadium verdwenen 24 kopjes, Dit is een belemmering
voor het verenigingsgevoel en het vertrouwen dat je leden wil
geven. Mogelijk is toegang tot het clubhuis met clubpas een optie
om dit te voorkomen.
11. Sluiting.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de leuke en enerverende vergadering
Westerbork, 28 januari 2019
Jan Gunnewijk, secretaris TCW
Bij onze club TCW zijn er een aantal mogelijkheden voor sponsoren. Dit zijn:
-- Baansponsoring
-- Bordsponsoring
-- Clubsponsoring
*Is exclusief het aanschaffen van het bord (standaard afmeting
bxh 1250x500 mm Trespa, bord voor rekening van de sponsor)
** Komt uit elk jaar in december
Wil je meer weten? Neem contact op met de PR commissie
(pr@tcwesterbork.nl of Lanita Brunsting)

Clubsponsoren

Baansponsoren

Combisponsoren

Bordsponsoren
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Bestuur TCW
Roland Welles
(Voorzitter)
Jan Gunnewijk
(Secretaris )
Berdi Wijnbergen
(Penningmeester)
Jappie van der Kramer
(Accommodatie commissie)
Ruud Krijt
(Technische commissie)
Erik Reintsema
(Clubhuis commissie)
Marc Brouwer
( In-externe commissie)
Maarten Oostenbrink
(Jeugd commissie)

voorzitter@tcwesterbork.nl
secr@tcwesterbork.nl
penningmeester@tcwesterbork.nl
acc@tcwesterbork.nl
tc@tcwesterbork.nl
clubhuis@tcwesterbork.nl
pr@tcwesterbork.nl
jeugd@tcwesterbork.nl

TCW clubgegevens
Nieuwe leden: Stien Gilhuis Oldekamp 15 Westerbork 332939
Adres Park: Homaat 1 9431MK Westerbork 332793
Postadres: Postbus 10 9430AA Westerbork
E-mail adres: info@tcwesterbork.nl
Internetsite: www.tcwesterbork.nl
Rabobank: NL57RABO03694.14.411 t.n.v. TC Westerbork
23

Alle leden, een sportief en gezond 2020!

Tennisclub Westerbork
Tennisclub Westerbork
Postbus 10 9430 AA
Westerbork
E-mail:
Tennispark:
Telefoon clubhuis:
24

info@tcwesterbork.nl
Homaat 1 9431 MK
Westerbork
(0593) 332793

