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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 SponsorKlikspagina van jouw club. Voor jou een kleine moeite, voor jouw
vereniging directe inkomsten. Stel je eens 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!

2

Voorwoord voorzitter
De samenwerking met tennisschool Koning
Met tennisschool Koning zijn intensieve gesprekken gevoerd,
waarbij de feedback door Koning ter harte is genomen. Daardoor
is de samenwerking sterk verbeterd. Toch en mede naar aanleiding van de stevige feedback heeft tennisschool Koning aangegeven te willen stoppen met lesgeven aan Westerbork. Als bestuur
hebben wij dit besluit gerespecteerd en hebben we direct geschakeld. Marten Tuller neemt vanaf 1 april 2021 het stokje van tennisschool Koning over. Hiermee gaat onze wens om één clubtrainer te hebben in vervulling. Daarnaast is Marten ook trainer van
TC Smalhorst te Beilen en kunnen we op diverse gebieden de
samenwerking met Beilen versterken. En kenden we Marten al
als een goede trainer die ook nog eens goed bij onze club past.

Het jaar 2020 is, vanwege de bekende oorzaak, qua voorgenomen
tennisactiviteiten voor het overgrote deel in het water gevallen.
Een groot contrast ten opzichte van 2018 en 2019. Laten we
daarom vooruit kijken! Want na regen komt immers zonneschijn,
is het welbekende gezegde. Natuurlijk, de eerste helft van 2021
zal ook nog afzien worden. We hebben helaas moeten besluiten
het Westerbork Open wederom af te lasten. Laten we hopen dat
de voorjaarscompetitie wel doorgaat. En het vaccinatietempo flink
wordt opgevoerd, zodat we in het najaar van de pandemie verlost
zijn.
De ledenvergadering hebben we, dankzij aangepaste (nood)
wetgeving, uitgesteld naar maandag 21 juni. Het begin van de
zomer waarbij we ervan uitgaan dat deze weer in fysieke vorm
plaats kan vinden. Dat heeft toch de voorkeur van het bestuur in
plaats van een beperkende virtuele vergadering.
In dit blad ontvang je de uitnodiging voor deze vergadering, vergezeld met de notulen van vorig jaar en de diverse commissieverslagen.
Toch kijk ik wel terug naar wat er wel gedaan is in 2020. Ik heb
daarvoor alle voorwoorden weer eens teruggelezen.
In januari meldde ik dat we uit de resultaten van de ledenenquête
vijf verbeterprioriteiten hadden geformuleerd:
De sanitaire voorzieningen en keukenHet wachten is op gemeentelijke beleidsuitspraken over noodzakelijke financiële ondersteuning van verbouwingsactiviteiten. Waarschijnlijk heeft dit bij de
gemeente geen prioriteit gekregen, want, ondanks diverse reminders van ons, wachten we nog steeds op uitsluitsel.
De drainage van de tennisbanen
Deze is actief door de accommodatie commissie opgepakt
waardoor de banen beter bespeelbaar werden. Toch merkten we
het afgelopen najaar dat banen wel weer snel verzadigden.
Vanzelfsprekend blijft dit een van de hoogste prioriteiten. We zijn
immers een tennisvereniging.

De samenwerking tussen de commissies
Qua samenwerking tussen de commissies zijn in het begin van
2020 grote stappen gezet als het gaat om de organisatie van het
Westerbork Open. Dit beloofde een fantastisch toernooi te worden
met een record deelname. Helaas ging deze op het laatste moment niet door omdat een week voor aanvang de Corona maatregelen ingingen. We gaan ervan uit dat er in 2022 een uitbundig
Westerbork Open is.
De informatievoorziening naar de leden en nieuwe leden
Elke maand publiceren we de nieuwsbrief per mail en houden we
onze website en Facebook pagina actueel. Voor belangrijke zaken
doen we daarnaast een bulkmail uitgaan. Toch krijgen we nog
steeds terug dat niet alles bekend is. Wat ons betreft is dit ook
een kwestie van de mails en nieuwsbrieven lezen. Voor nieuwe
leden hebben we periodieke kennismakingsbijeenkomsten in het
leven geroepen waarbij we dit combineerden met een bestaande
toss avond. Hierdoor dachten we dat de integratiekansen het
grootst waren. Volgens mij zijn we hierin geslaagd, ook gezien het
feit dat diverse nieuwe leden ook commissiewerkzaamheden zijn
gaan doen.
LED baanverlichting en zonnepanelen
In de jaarvergadering is akkoord gegeven voor de investeringen
in LED baanverlichting en zonnepanelen. Deze investeringen zijn
gedaan en gerealiseerd binnen de begroting en mandaat van de
ledenvergadering. Als het gaat om duurzaamheid en lange termijn
besparingen, zijn in 2020 belangrijke zaken gerealiseerd. Hiervoor
verdient de accommodatie commissie onder aanvoering van
Jappie van de Kramer alle lof.
Verenigingsweekend
Er is ook een periode geweest met versoepeling van de maatregelen. In die periode, op 21 en 22 augustus, hebben we ons
'verenigingsweekend' gehad. Dit willen we jaarlijks organiseren
om enerzijds de onderlinge verbinding verder te versterken en
anderzijds potentiële leden kennis te laten maken met onze vereniging. Op vrijdagavond en zaterdagmorgen was het supergeslaagde tenniskamp voor de jeugd. Het weer zat mee, de opkomst
was groot en het park goedgevuld met kinderen en op zaterdag
ook met vaders en moeders die met hun kind meededen aan het
generatietoernooi. Ik heb zelf ook even mogen genieten van de
mooie sfeer op ons tennispark. 'S middags was het invitatietoernooi waarbij bestaande leden invités hadden meegebracht. Ruud
Koning van tennisschool Koning verzorgde clinics. Met ongeveer
30 deelnemers ook erg geslaagd. En het mooie is dat we naar
aanleiding van deze activiteit enkele nieuwe leden mochten
begroeten!
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Bestuurssamenstelling
In juni hebben Marc, Erik en Maarten aangegeven te stoppen als
bestuurslid vanaf 2021. Hiermee dachten we voldoende tijd te
hebben om nieuwe bestuursleden te vinden. Helaas is dat niet
gelukt. Hierdoor zijn er nog steeds vacatures voor voorzitters van
de volgende commissies, tevens bestuurslid: clubhuiscommissie,
PR-commissie en jeugdcommissie. Bij deze dus nogmaals de
oproep! Gelukkig zijn de commissies nu allemaal redelijk bezet,
maar we kunnen altijd handjes gebruiken! Marc, Erik en Maarten
hebben de afgelopen jaren belangrijk werk verricht voor de vereniging, waarvoor dank. Zij worden natuurlijk tijdens de ledenvergadering nog in het zonnetje gezet.
Aantal leden
Per 31-12-2020 stond de teller op 210. En op 1-1-2020 op 206.
Derhalve een groei van 4 leden in 2020. We hopen dat de combinatie van de nieuwe trainer en dat verenigingszin na Corona
weer een boost krijgt, ertoe leidt dat de ingezette ledengroei wordt
versneld.
Financieel
Ondanks dat we in 2020 nauwelijks kantine inkomsten hebben
genoten, sluiten we het jaar positief af. Dit is mogelijk geweest
door de financiële overheidsregelingen in verband met Corona.
Waren deze er niet geweest, dan hadden we een fors verlies
geleden. We rekenen voorts op het begrip van de leden dat de
contributie moet worden geïnd om het hoofd boven water te
houden. We zijn een vereniging van leden voor leden en dus
gezamenlijk verantwoordelijk voor de continuïteit. Wel hebben we
als bestuur besloten de contributie dit jaar niet te verhogen en
leggen dit besluit ter bekrachtiging voor aan de ledenvergadering
van 21 juni aanstaande. Op onze website worden de financiële
resultaten gepubliceerd.
Ik verlang ernaar dat we snel weer mooie gezamenlijke tennisactiviteiten hebben en iedereen weer in face to face te mogen
spreken.
Roland Welles

Regels omtrent opzegging lidmaatschap TC
Westerbork
• het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een jaar indien
er geen opzegging van het lidmaatschap plaats vindt
• opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris of
per e-mail aan secr@tcwesterbork.nl
• opzegging dient te geschieden minimaal vier weken voor het
einde van het jaar
• wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt,
blijft de contributie over het gehele verenigingjaar verschuldigd
Jan Gunnewijk, secretaris TC Westerbork
* Bij opzeggen gedurende het kalenderjaar blijft de verplichting
om bardiensten te verrichten.
Let op: na beëindiging van het lidmaatschap, de sleutel van het
tennispark inleveren bij Stien Gilhuis, Oldekamp 15, 9431 HX
Westerbork
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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.

Sponsor pakketten.
Voor meer informatie of vragen, neem contact op via: pr@tcwesterbork.nl
Bij onze club TCW zijn er een aantal mogelijkheden voor
sponsoren. Dit zijn:
Baansponsoring
Bordsponsoring

Baansponsoren

Clubsponsoring
Sponsoring van
trainingspak)

teamkleding

(shirt

+

short/rokje

en/of

De diverse mogelijkheden zijn hieronder omschreven:

Clubsponsoren
Combisponsoren
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Van hot naar her.

Positief …….. Negatief!
Ik sluit de deur van mijn schrijvershol.
Ik ben tevreden over het geproduceerde van het afgelopen jaar
en loop glimlachend en met een positief gevoel de weidsheid in.
Hoewel dat positief sinds afgelopen jaar wel een nare bijklank
heeft, maar daarover later meer. Mijn bijdragen aan deze site
hebben in ieder geval mijzelf veel plezier gedaan. Meerdere keren
zat ik grijnzend achter mijn laptop. Maar zelfingenomenheid is in
dit land verboden, dus hier stopt mijn zelfbevlekking. Op het
moment van schrijven is duidelijk dat er begin januari gevaccineerd
kan en gaat worden. Maar wie er als eerste en wie als laatste aan
de beurt is, is nog onduidelijk. In een land als de onze zal ook daar
wel weer het een en ander over gezegd moeten worden. We zijn
een polderland. Een polderland kenmerkt zich door het ontbreken
van fysieke pieken en dalen. We hebben geen bergen en dalen.
Maar ook: Alles is vlak, net als een groot deel van onze bevolking
en haar vertegenwoordigers: vlak, geen mening, de wind heeft vrij
spel en we waaien er graag in mee. En wee je gebeente als je
afwijkend bent. Iets met maaiveld. Je kop gaat eraf, hoewel dat
ook een term is die je de afgelopen jaren maar beter niet kan
bekritiseren, want dat gaat ie er af ook.
Ik trap een open deur in als ik zeg dat we een raar jaar achter
de rug hebben.
Maar kom op! Positief! Er waren ook positieve ervaringen afgelopen jaar. Ik was echt positief in april/mei over een aantal gevolgen
die de nare pandemie had. Er werd weinig gereisd over de weg
en in de lucht en je merkte dat vrijwel direct. De lucht was helderder en zuiverder en het was stil op straat…heerlijk. De wereld leek
een beetje stil te komen staan en dan vond ik niet erg. Minder
gestress, minder gerace, minder druk, druk, druk. Ik hoopte echt
op het gezonde verstand van de mensen om eens even wat
langer stil te staan bij waar ze nu eigenlijk mee bezig waren. Voel
je het? Minder gedoe? Meer rust in het hoofd? Meer tijd voor echt
belangrijke dingen: familie en natuur? Voel je het? Realiseerde je
je nu dat werk en carrière ook maar een voorbijgaand fenomeen
kan zijn? En dat er meer is op deze wereld? Of miste je al snel de
race naar meer, meer, meer hoger, hoger, hoger? Ik niet. Ik vond
en vind het heerlijk. Het kan ook anders gaan he! Het kan zo maar
afgelopen zijn! Dat hebben we dit jaar in ons dorp ook meerdere
malen moeten ervaren helaas.
Met een glimlach sloot ik de deur van het schuurtje achter in de
tuin en met een tevreden gevoel liep de nacht in, onder de twinkelende sterren in de ijskoude lucht. De warmte die het werk mij
fysiek en mentaal had opgeleverd gloeide nog na. Als je zo in een
stoel zit te peinzen bij een knapperend hardvuur met een goed
glas wijn dan willen de gedachten nog wel eens op de hol gaan.
Dat deden ze dan ook. Een jaar met hoegenaamd geen tennis. Ik
mijn geval tennislessen. Dat heeft ook wel een fijne kant: je raakt
niet geblesseerd, je bent vaker een avondje thuis EN je brengt de
tweede helft van de week aanmerkelijk fitter door. Maar och
mensen, wat missen we elkaar. In hetzelfde schuurtje had ik
trouwens ook een liedje geschreven en gecomponeerd. Over
Westerbork. Helaas is het niet erg uit de verf gekomen. Dat was
best wel een negatief gevoel, maar toch hoop ik dat het komend
jaar te herhalen.
Ik sluit het huiskantoor en slaak een zucht van verlichting
Ik heb het afgelopen jaar opmerkelijk veel achter (op? Voor?) De
laptop doorgebracht. Uiteraard voornamelijk werkend. Die laptop
dan hé, nou ja, eerlijk gezegd zelf ook. Sommigen weten dat ik
leraar ben. De maanden maart t/m juni stonden in het teken van
online lesgeven. Dat viel in het begin zeker niet mee, maar ik
moet zeggen: degenen die denken dat het thuis werken voor een
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docent een verlenging is van zijn toch al enorme lange vakanties,
heeft het op meerdere fronten mis. Het is pittig werk, zeker als je
iets minder flexibel begint te worden. Het is eigenlijk driedubbel
werk doen. Een les maken die je digitaal of fysiek of in combinatie
moet kunnen geven. Positief: ik kan het volgend jaar weer gebruiken. Gelukkig liet mijn digitale vaardigheid mij niet in de steek, iets
wat tot mijn verbijstering wel gebeurde bij aanmerkelijk jongeren
collega’s. En dat is trouwens ook weer niet zo opmerkelijk: men
denkt dat de jeugd heel erg handig is met computers enzovoort,
maar het tegendeel is waar: ja, met hun smartphone weten ze wel
raad, qua foto’s, post en likes. Maar met een computer en de
daarbij behorende programma’s: nope. En die lange vakanties
van mij en mijn collega’s? Misverstand. Er zit een formule aan
vast, ik mag graag uitleggen maar ga me nu inhouden. Als je het
echt wilt weten mail je me maar. Concreet komt het erop neer dat
het onderwijs ongeveer dezelfde vrije tijd heeft als het bedrijfsleven. Alleen wat anders verdeeld. Ja mensen, we snappen wel
meer niet.
Ik sluit voor even alle zenders op de radio, behalve radio2.
Top2000. Ik kijk ook wel eens naar dit geweldige einde van het
jaar, qua muziek dan. Niet qua werk. Want de jongens en meisjes
die twee uurtjes wat plaatjes draaien, nou ja draaien, een technicus een knopje laten indrukken, terwijl ze zelf druk in de weer zijn
met…ja met wat eigenlijk? Beetje rondlopen, koptelefoon op,
koptelefoon af, beetje babbelen, dat was het. Ik mijn ogen niet
echt werken. Maar alla.
Berichten kun je positief of negatief benaderen. Een waar gebeurd
voorbeeld: Onlangs beluisterde ik op de radio het volgende. Een
journalist gaat op bezoek bij een aantal geitenboerderijen om een
radioreportage te maken om te kijken wat er met de bokjes gebeurt.
Want lieve dames: geitjes zijn om te melken en daarna te eten,
bokjes niet. Bokjes hebben belangrijker taken, alvorens ze in de
frikandellen gaan.
Nu heeft de beroepsgroep journalisten nogal de neiging om elkaar
te interviewen, want “we zijn deskundig”. Zo ook deze journalist.
Terug naar de reportage: Bij de helft van de boerderijen wordt de
journalist weggestuurd, bij de andere helft gewoon keurig ontvangen. Op de vraag die wordt gesteld aan de journalist “Hoe werd
je ontvangen? ” Was zijn antwoord: “Ik mocht er niet in”. Negatief
dus. Hij had ook kunnen zeggen: Ik werd met koffie ontvangen en
koek ontvangen en heb het bedrijf kunnen bekijken. Erg interessant en ja, er waren ook bedrijven waar ik niet welkom was, dat
was jammer. De positieve benadering dus.

Ik bedek even mijn glazen bol.
Ik neem aan dat onze voorzitter al de balans heeft opgemaakt
over het afgelopen jaar en een vooruitblik geeft op komend jaar.
Ik durf mij daar niet aan te wagen.
Denk maar even terug hoe we vorig “oud en nieuw” doormaakten.
Voor zover we ons dat nog kunnen herinneren, want ja, ook toen
maakte drank meer kapot dan ons lief is. Maar wie toen had
voorspeld dat we het grootse deel van het jaar in Lock down (wat?
Lock down, wat is dat?) zouden zitten, was spekkoper, want een
meestervoorspeller, en had daar geen last van gehad. Die had
het winnende lot gekocht en zat de rest van het jaar in het gele
gebied: Aruba. Of in Rusland, want daar heerst geen corona…
Nee, ik kan alleen maar hopen dat we ons normale gangetje weer
kunnen gaan en dan, zoals gememoreerd, iets meer nadenken
over wat nu echt belangrijk is en hoe fijn een beetje meer rust kan
zijn. Ik kan ook alleen maar hopen dat we allemaal weer naar de
tennisbaan mogen gaan en daar naast het sportieve ook het sociale weer kunnen oppakken. Ik ken trouwens een eiland dat al
jaren ligt te wachten op bezoek van een afvaardiging van onze
actieve vereniging.
Ik open nog verder mijn hart voor de natuur.
Ik hoop mij weer te kunnen begeven in de natuur. Iets waar heel
veel mensen de afgelopen maanden ook de meerwaarde van
hebben ontdekt. Naast mij gebruikelijk inventarisatie en monitoring
van dassen ben ik sinds enige tijd in vrijwillige dienst van de
zoogdiervereniging afdeling calutra bezig met het in kaart brengen
van de otter populatie in Midden-Drenthe. Fascinerend werk,
vooral omdat ik al enige successen heb mogen boeken. Positief
dus!

Verenigingsdag; een gezellige middag in bizarre tijden
Na een paar vergaderrondes waar de voors- en tegens tegen
elkaar werden afgewogen werd het startsein gegeven om een
leuke tennismiddag te organiseren voor leden en hun invités.
Zaterdag 22 augustus was het dan zover.
En bij aankomst bruiste het al van de gezelligheid. Een mengelmoes van jeugdleden, ouders en grootouders hadden al bezit
genomen van het tennispark. De jeugd werkte nog net haar
laatste wedstrijdjes af in haar generatietoernooi. Daarna sloten
wij aan.
(Mix) dubbels afgewisseld met een clinic verzorgt door Ruud
Koning zelf, maakten dat er weer enthousiast op ons park werd
getennist. Na lange tijd eindelijk weer even onder elkaar. Oude
bekenden raakten weer met elkaar in gesprek. En nieuwe (toekomstige) leden proefden wellicht voor het eerst de sfeer die ons
allen zo bekend is en kenmerkend is voor ons clubje.
Kortom we kijken als organisatie terug op een zeer geslaagde
middag.
Gezien het enthousiasme, gaan we kijken of we hier een mogelijk
vervolg aan kunnen geven.

Ik open dit jaar weer graag mijn deur naar het schrijvershol en
hoop, naast een haardvuur en een fijne fles wijn ook weer een vat
inspiratie aan te treffen. Maar het jaar is voor mij sowieso al goed
begonnen: Ik ben gelukkig negatief. Nooit gedacht dat een van
mijn mindere eigenschappen ooit zo’n geruststellend gevoel zou
geven. Het opent weer perspectieven.
Jaap van Veen

Verduurzaming TCW in volle gang!
Verduurzaming tennisclub in volle gang!
Eind oktober zijn 45 PV panelen geïnstalleerd.
Dankzij eigen werkzaamheden (o.a. 150 kruiwagens zand/grind
verwerkt) en subsidie van Gemeente en Rijk is onze eigen bijdrage slechts ca. € 4600.
Opbrengst ca. 13.500 Kwh / jaar (ca. €2800)
LED verlichting
De LED verlichting is inmiddels geplaatst en geeft een fantastisch
helder licht en kost ook nog minder aan stroom.
Een win-win situatie.
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Concept notulen ledenvergadering d.d. 27-01-2020
1. De voorzitter, Roland Welles, opent de jaarvergadering om
19.45 uur nadat is vastgesteld dat het vereiste quorum ruimschoots aanwezig is. Er zijn 32 leden die de vergadering bijwonen.
In de inleiding geeft de voorzitter aan dat er een volle agenda is.
Na de pauze staan de verduurzaming van het tennispark en de
verbouwing van het clubhuis op de agenda. Juist vanwege deze
agendapunten zijn we bijzonder ingenomen met de goede opkomst van leden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris benoemd even welke leden zich afgemeld hebben
voor het bijwonen van de jaarvergadering. Dit zijn: Eddie Achterberg, Wout Kok, Tiny Meijaard, Pieter Verbuijs, Gea Heikens,
Anneke Krijt, Jannie van Dijk, Gert Struik en Roeline Reintsema.
Ingekomen brief van Hans Stok. De door hem ingebrachte punten
zullen bij betreffend agendapunt besproken worden.
3. Notulen 28.01.2019
Een tekstuele aanpassing. Er ontstaat een discussie over de
verhouding tussen de contributie van senioren en junioren. Dit
wordt: Er ontstaat een discussie over de vaststelling van de
contributie.
Met deze opmerking worden de notulen jaarvergadering 2019
vastgesteld.
4. De jaarverslagen van bestuur en commissies
Deze worden integraal besproken. Bij clubhuis commissie werd
een opmerking over de gehanteerde marge geplaatst. Na uitleg
van Erik Reintsema wordt dit nader toegelicht en blijkt de veronderstelling niet te kloppen.
De jaarverslagen van bestuur en alle commissies zijn akkoord. En
worden door de vergadering vastgesteld.
5. Rekening en verantwoording 2019
Marijke van der Heide en Aukje Boomsma hebben de kascontrole uitgevoerd.
Het was tiptop, zag er goed verzorgd uit. De kascommissie stelt
voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering
sluit zich hierbij aan en verleent de penningmeester decharge.
De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor hun inspanningen.
Marijke is aftredend.
Nieuwe kascommissie: Aukje Boomsma en Nathalie Stort
Reserve kascommissie: Andries van den Berg
6. Begroting 2020 en vaststelling contributie
Vraag vanuit de vergadering om de begroting als agendapunt op
te schuiven. Wij willen eerst weten wat het verduurzamen en
verbouw clubhuis ons gaat kosten.
De invloed van de Gemeente Midden Drenthe op de verbouw van
het clubhuis is groot.
Verder is de Gemeente bezig met een langer lopend traject van
harmonisatie van voorgaand gemeentelijk beleid. Voor de gemeentelijke herindeling werd hier in de verschillende gemeentes
heel verschillend mee omgegaan. De Gemeente wil het groot
onderhoud reguleren. Op dit moment is het nog te onduidelijk.
Opmerking Wiebren Ley: ik mis een toelichting op de begroting,
uitwerking per commissie en de inkomsten aan contributies worden te hoog ingeschat.
Beantwoording: op een andere plek in het bestand wordt wel een
toelichting gegeven op de begroting. Het kassasysteem maakt nu
voor de algemene kosten nog geen onderscheid per commissie.
Verder is de afdracht voor BUMA SENA veel hoger en is het
gebruik van een postbus veel duurder geworden. M.b.t. inkomsten
contributie: de begroting is gebaseerd op basis van uitgangspunt
een stabiel ledenaantal.
Vervolg begroting wordt als agendapunt 12 opgepakt.
7. Pauze
8. Bestuursverkiezing
Voorzitter: Roland Welles stelt zich beschikbaar voor een nieuwe
termijn. Met instemming van de vergadering wordt dit bevestigd.
Rooster van aftreden wel opnemen.

Marc wordt voorgesteld als voorzitter van de PR en door de vergadering wordt dit geaccordeerd
9. Benoeming leden van de diverse commissies.
De benoeming van leden voor commissies is 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 Woltersclubhuiscommissie 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 clubhuiscommissie heeft nog onvervulde vacatures.
Aftredende commissieleden zijn: Marijke van der Heide, Daniëlle
Ribberink, Joke Noordsij, Silvia Wiersma, Jannie Dolfing, Miranda
Eefting en Mireille Dijk. De voorzitter geeft blijk van zijn waardering
van de inzet van alle vrijwilligers. Waarvoor dank.10. Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek.
Het resultaat van de enquête kan samengevat worden tot een 5tal kernpunten :
De banenTennisschool KoningAccommodatieOnderlinge samenwerkingInformatie naar de leden
De banen: op advies van 2 deskundige partijen is de bevinding
dat er steviger geveegd moet worden. Hier wordt nu met eigen
materiaal al gebruik van gemaakt. Er wordt geborsteld met een
belasting van 40 – 60 kg. Daarnaast blijft een algenbehandeling
nodig, dit gebeurd met een biologisch middel van bacterie cultuur.
Mogelijk dat de aanschaf van een zwaardere trekker in het verschiet ligt. Eerst een tijdlang kijken welk resultaat het steviger
borstelen oplevert. Uitgangspunt is dat de banen goed zijn. Bij
aanschaf van een trekker wordt de suggestie van een elektrische
trekker zoals op Terschelling ter overweging meegegeven.
Tennisschool Koning: afspraken die niet worden nagekomen. Het
contract loopt nog voor dit jaar. De vraag is of er een alternatief
is. Vanuit de vergadering komt het bericht dat de Tennisschool
zich heel arrogant opstelt naar een groep die zich ingeschreven
hebben voor les met 8 personen. Nu de groep zoveel kleiner is
worden zij voor een dubbel tarief aangeslagen. De voorzitter geeft
aan dit met betrokkenen verder door te spreken. Algemeen mag
verwacht worden dat TCW een kritische houding aanneemt in het
contact met de tennisschool.
Accommodatie: komt later in de vergadering uitgebreid aan bod
Onderlinge samenwerking: eiland vorming. Opmerkingen nemen
we serieus. Samen staan we er voor om de vereniging te dragen.
de verbinding die je met elkaar hebtcommunicerenvrijwilligers
komen in vrijetijdwel elkaar aansprekenkoester de vrijwilligerInformatie naar de leden: afgelopen jaar zijn we begonnen met het
uitgeven van de nieuwsbrief. Dit is even wennen voor leden. In
december zijn we begonnen met het uitgeven van een jaarboek.
Dit wordt goed ontvangen. Voorlopig krijgt dit een jaarlijks vervolg.
Spreek ons als bestuur aan als je informatie mist.
11. Plan voor de verbouw van het clubhuis en verduurzaming van
het sportpark
Aan de hand van een PowerPoint presentatie geeft Jappie een
toelichting. Hierna neemt Jacob van der Heide het over als lid van
de bouwcommissie. Met een 3D tekening laat hij de verschillende
ruimtes zien, zo ook een buitenaanzicht.
De kantine blijft zoals het nu isHet fusthok krijgt een verhoogde
muur en aparte ingang2 dames toiletten en 2 urinoirsIn beperkt
deel is er een kruipruimte; dit heeft mede de indeling van de
9

Vervolg Concept notulen ledenvergadering d.d. 27-01-2020
ruimtes bepaaldVoorgevel van kunststofbekleding; houtmotiefDak wordt voorzien van dakpanpanelenVoor nieuwbouw moeten
we voldoen aan de bouwvoorschriften m.b.t. de isolatieVoor de
bouwkundige beoordeling zijn we afhankelijk van de GMD (Gemeente)Op de verdieping komt een multifunctionele ruimteInventarisatie verduurzamen sportaccommodatie.
Wederom wordt de vergadering aan de hand van een PowerPoint
presentatie door de maatregelen voor verduurzamen geleid. De
presentatie wordt afgesloten met het financiële plaatje en de terug
verdien tijd van de maatregelen. Voor de aanschaf van LED
verlichting is dit 5,8 jaar. Voor de overige maatregelen zoals
zonnepanelen, warmtepomp lucht/lucht, LED verlichting in clubhuis en aanpassing elektrische installatie is dit 2,9 jaar.
Via de BOSA regeling (30%) en bijdrage Gemeente (35%)wordt
de investering voor TCW aanmerkelijk gereduceerd tot maximaal
35% van de prijs.
Eddy Pool merkt op dat de aanschaf van LED veldverlichting een
koopje is. Verder gaat hij gedetailleerd in op een aantal zaken
waarop de vergadering voorstelt dat hij zich aansluit om de
bouwcommissie te ondersteunen. Op dit voorstel gaat hij
in.
Andere vragen hebben betrekking op energielabel van het gebouw
(B) en of er contact is met de tennisclub Beilen omtrent de LED
verlichting.
Erik gaat vervolgens in zijn presentatie in op het financiële
plaatje. Uitgangspunt in deze is dat de toestand van de banen een
prioriteit heeft, daarnaast de draagkracht van de vereniging
Via funding hebben we nu € 32.500,- toegezegd gekregen.
Via BNG is voor het verduurzamen een 1.95% lening te verkrijgen.
Liever geen lening maar we sluiten ons hiervoor niet af. Nu is er
nog een gat van € 90.000 in de financiering. Suggestie Hans Stok –
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benader de club van 50 voor deelname aan de Vriendenloterij
De toegezegde funding raken we kwijt als we niet binnen de gestelde termijn(en) kunnen bouwen. Dit hebben we afgelopen week
nog in het contact met de Gemeente onder de aandacht gebracht.
Samengevat: de verduurzaming kan uit eigen besparing op
energiekosten. Stem over wat er nu ligt. De vergadering geeft een
mandaat voor de verduurzaming mits de effecten niet significant
afwijken.
Een besluit over de verbouwing van het clubhuis kan nu nog niet
genomen worden. Zodra de kaders wel bekend zijn zal er een
extra ledenvergadering belegd worden.
12. Begroting 2020 en vaststelling contributie
De begroting en de vaststelling van de contributie is akkoord.
13. Rondvraag
Nico van Veen en Marc Brouwer organiseren dit jaar een bedrijven
toernooi.
De vergadering vraagt om waar nodig samenwerking te zoeken
met andere verenigingen.
In de statuten staat 29 augustus als oprichtingsdatum, dit moet 9
oktober zijn.
Andere vragen betreffen publicatie inschrijving bardienst en bij het
afsluiten van het clubhuis het terugzetten van de thermostaat
Inzien van de ledenlijst en de regels omtrent AVG – op de website is de ledenlijst niet te raadplegen. Wel is het mogelijk om via
de Club app de ledenlijst in te zien.
14. Om 22:15 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan
alle aanwezigen.
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Jaarverslag van het Bestuur TCW 2020
De samenstelling van het Bestuur bestaat in 2020 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
Ruud Krijt - voorzitter technische commissie
Marc Brouwer - voorzitter In -/ Externe relaties
In 2020 hebben we de bestuursvergadering op verschillende
manieren vorm moeten geven. Regulier overleg, geen overleg of
alleen via WhatsApp en virtueel via Skype. Daarnaast zijn er zeker
3 extra bestuursvergaderingen gehouden i.v.m. het bespreken
van het uitvoering geven aan de Corona richtlijnen en de communicatie van deze maatregelen naar de leden.
2020 is door de beperkende maatregelen vanuit de Overheid een
bijzonder jaar geworden voor de vereniging. De organisatie van
de Westerbork Open moest gecanceld worden. Later volgde nog
de volledige sluiting van het sportpark. Gevolgd door wel kunnen
spelen, maar clubhuis gesloten. Bij de 2e Corona golf volgde weer
sluiting van de kantine/clubhuis. De najaar competitie werd
voortijdig afgebroken.
De beperkende maatregelen hebben wel tot gevolg dat de vereniging veel minder inkomsten heeft. Via de overheid is het mogelijk om hiervoor een tegemoetkoming te verkrijgen. Hiervoor
hebben we een aanvraag ingediend en deze werd snel uitgekeerd.
In oktober werd opnieuw een aanvraag ingediend. Een tegemoetkoming voor de doorlopende vaste kosten. (resultaat nog niet
bekend)
Op sportief vlak is er dit najaar gestart met een interne competitie
via de Scala app. Een ladder competitie waarbij ingedeeld wordt
naar speelsterkte. Helaas werd deze competitie door de verscherpte richtlijnen voortijdig gestopt. Deze opzet is wel voor
herhaling vatbaar.
In 2020 is gelukkig het ledental wel weer toegenomen. Wij zitten
nu weer op het ledenaantal van juli 2019. Het moment voor de
sterke terugloop in leden. In september hebben we voor de
nieuwe leden een toss avond georganiseerd. Dit had een goede
opkomst tot gevolg en veel tennisplezier. Het ligt in de bedoeling
dit elk halfjaar te herhalen.
In de ledenvergadering van januari hebben we een mandaat gekregen van de vergadering voor het realiseren van de verduurzaming van het sportpark; maatregelen te weten LED veldverlichting
en plaatsing PV panelen. Beide maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd. Mede mogelijk gemaakt door collectieve inkoop van de
verlichting, de Gemeentelijke bijdrage en Overheidssubsidie. 70%
van deze kosten vallen hieronder.
In 2020 zijn de plannen voor de verbouw van het clubhuis niet
verder gekomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Gemeente Midden Drenthe een radio stilte in acht neemt. Concreet
houdt dit in dat een overleg met de wethouder Sport op de lange
baan wordt geschoven. Voor de realisering van de verbouw
hebben wij de Gemeente nodig en willen we graag weten welke
bijdrage wij van GMD kunnen verwachten. Informeel werd wel
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duidelijk dat de Gemeente bezig is met een inventarisatie van de
stand van zaken van de verschillende accommodaties van
sportverenigingen binnen de Gemeente. Dit beleidsplan komt
begin 2021 uit. De termijn voor de aangevraagde subsidie voor
de verbouw van het clubhuis hebben we via aanvraag bij Dienst
Uitvoering Subsidies Instellingen kunnen verlengen tot 1 december 2021. Het zou mooi zijn dat wij dit uitstel kunnen gebruiken
voor de realisering van de bouwplannen. Met subsidie en fondsen
praten we in dat geval over het verzilveren van ruim € 55.000,In sportief opzicht is 2020 een jaar om snel te vergeten. Wel is er
in 2020 een basis gelegd voor een gezonde toekomst van de
vereniging mede door de maatregelen ter verduurzaming.
Jaarverslag van de Technische Commissie 2020
De samenstelling van de Technische commissie bestaat in 2020
uit de volgende personen:
Ruud Krijt - voorzitter / Verenigings Competitie Leider ( VCL)
Aukje Boomsma - secretaresse
Vera Welles - Verenigings Toernooi Leider (VTL)
Gea Zuidema - assistent toernooi leider
Marchris Nomden - fotograaf / manusje van alles
Lisanne Greveling - meedenkend en meewerkend lid
In 2020 waren we enthousiast begonnen met het verder organiseren van het Westerbork Open toernooi. Dit gaf uiteindelijk een
inschrijving van ruim 160 deelnemers. Iets wat nog nooit was voor
gekomen.
Ook het indelen en vast stellen van de voorjaarscompetitie was
geregeld.
Echter toen kwam Corona en moesten we een week voordat de
Westerbork Open zou beginnen het geheel afzeggen. Jammer,
voor de mensen die er heel wat uren hadden ingestoken. De
gezondheid van onze leden en de deelnemers is dan toch net
even belangrijker. Daarnaast kwam ook vanuit de regering het
verbod om te spelen. Ook de voorjaarscompetitie is in z’n geheel
niet doorgegaan.
Later in het jaar mochten we gelukkig weer tennissen en konden
we weer tossen onder bepaalde voorwaarden.
We hebben ook de clubkampioenschappen afgelast en zo zijn er
nog meerdere activiteiten geschrapt of verplaatst naar een later
moment
Nadenken hoe we alsnog Corona proef de najaar competitie en
de winter competitie ( rondje Drenthe) toch door konden laten
gaan. Bijvoorbeeld een groepje in het clubhuis, een groepje onder
de veranda, en dan de 3 parasols open en daar konden dan ook
3 groepjes terecht.
Echter na 3 ronden van de najaar competitie moest deze helaas
ook stoppen. Ook het “Rondje Drenthe” is gesneuveld. De reden
hiervoor is wel bekend.
Toch hebben we nog wel iets kunnen doen. Namelijk een verenigings weekend te organiseren. Na het jeugdgebeuren en het
generatietoernooitje op zaterdagmiddag en een tennis clinic waar
ook invités aan mee mochten doen. De clinic werd verzorgd door
Tennisschool Koning. Het weekend was een succes en iets om
over na te denken om zoiets volgend jaar weer te organiseren. Dit
verenigings weekend werd in samenwerking met de andere
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commissies georganiseerd.
Dan in september de nieuwe leden welkom geheten tijdens een
toss-avond. (Kon nog net ) Iets wat door een ieder die er bij waren
erg op prijs gesteld werd. En ook de nieuwe leden vonden het een
zeer geslaagde avond. Zeker voor herhaling vatbaar.
Voor de rest van het jaar is het hopen dat er weer snel gespeeld
kan worden.
Wij, als TC, zijn alweer bezig om na te denken over het Corona
proef maken van de Westerbork Open. We hebben niet het idee,
dat het in maart alweer helemaal is zoals het voor het Corona
tijdperk was.
Het is een beetje een droevig jaarverslag, maar het is even niet
anders.
Jaarverslag van de Commissie voor in- en externe betrekkingen 2020 (PR-commissie)
De samenstelling van de commissie voor in- en externe betrekkingen bestaat in 2020 uit de volgende personen:
Marc Brouwer - voorzitter
Lanita Brunsting - sponsoring
Janny Kisteman - communicatie media en Lief & Leed
Algemeen
Door de pandemie en de daardoor continue veranderende
maatregelen hebben we als commissie genoeg kunnen communiceren, een belangrijk onderdeel van deze commissie. Zo hebben
we meer via Facebook, de website en vooral dit jaar de nieuwsbrief
jullie zo goed mogelijk op de hoogte willen houden.
Verder verwelkomen we 2 nieuwe (bord)sponsoren, namelijk
Vrieling Westerbork & Regiobank.
Commissie
Lanita & Marc verlaten de commissie in 2021 als lid en voorzitter.
Lanita heeft de sponsoring een nieuw gezicht gegeven in de afgelopen jaren door veel persoonlijk contact met onze sponsoren.
Tevens heeft zij, mede door het verdwijnen van het gedrukte
clubblad, een nieuwe opzet van de sponsorpakketten geïntroduceerd met als resultaat een stabiele inkomstenstroom voor onze
club. Gelukkig is er een vervanger gevonden voor Lanita in de
persoon van Frouwke Booij.
Marc gaat per 2021 de rol van tennisles coördinator vervullen. Dit
is een nieuwe rol die niet onder een commissie valt maar naast
het bestuur adviserend is.
Zoals je leest zijn er nog maar 2 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.
Doelstellingen 2021:
Continuering persoonlijk contact met sponsoren en benaderen
nieuwe, potentiele sponsoren in ons dorp.
Wat: 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: Digitalisering
Hoe? Eind 2020 is begonnen met het centraal online opslaan van
alle bestuur/commissie & club documenten. Dit moet uitgebreid
worden over alle commissies zodat overdragen van functies/documenten gemakkelijker kan. Wij zijn ondersteunend, de coördinatie ligt bij de secretaris.
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.
Als lid kun je ons daarbij helpen. Zie je ons niet tijdens een activiteit, maak zelf een verslag en foto’s en stuur dit naar pr@tcwesterbork.nl.
Jaarverslag van de Clubhuis Commissie 2020
De samenstelling van de clubhuis commissie bestaat in 2020 uit
de volgende personen:
Erik Reinstema - voorzitter
Bea van den Berg
Hilda Elting
Greet Elting
2020 was bijzonder jaar en ook daarmee voor de CHC. We zijn
het jaar zoals altijd gestart. Maar al gauw bleek dat er weinig
activiteiten waren te organiseren. Zelfs onze opstart in maart,
welke we altijd gelijk laten lopen met de NL Doet, viel gelijk al in
het water. Toch hebben we in een klein comité toch nog iets
kunnen doen voor de bijdrage (€254,) die we van het Oranjefonds
hebben mogen ontvangen. De laatste bank is geschuurd en gelakt.
Daarnaast hebben de dames onder aanvoering van Jannie van
Dijk het clubhuis opgevrolijkt met nieuwe gordijnen en kussens
voor op de bank.
COVID-19
En zo ineens waren we druk met het treffen van allerhande
voorzorgsmaatregelen. Maatregelen die door de plaatselijke
overheid waren opgelegd.
Stickers (1,5m), routes, desinfecterende gel, etc. zijn door de CHC
in en om het clubhuis aangebracht/ neergezet.
Daarnaast hebben we diverse protocollen geschreven, duidelijke
richtlijn om zo lang als mogelijk te kunnen tennissen en gebruik
te kunnen maken van ons clubhuis.
De CHC heeft regulier slechts 2 keer dit jaar officieel vergaderd.
Van de vergaderingen zijn de notulen opgemaakt en vastgesteld.
Verder is er veel ad-hoc met elkaar geschakeld om alles in goede
banen te leiden rondom COVID-19.
Geen activiteiten = geen omzet
We hebben vroegtijdig kunnen schakelen met alle toeleverende
partijen en daarbij grote delen van de ingekochte voorraden weer
retour gezonden. Toch hebben we in verhouding veel producten
weg moeten gooien omdat ze langzamerhand over hun houdbaarheidsdatum geraakten. We hebben onze omzetderving kunnen
aanmelden bij de landelijke Kabinetsmaatregelen, waardoor we
in aanmerking kwamen voor de compenseren de maatregelen. In
2020 hebben we veel moeten schakelen omtrent het wel/ niet
inroosteren van de bardiensten. We hebben zo goed mogelijk
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getracht onze leden vroegtijdig te informeren in deze.
Sponsoring
Desondanks hebben we ons sponsorcontract met AA-drinks voor
de komende 3 jaar weten te verlengen. Naast de beschikking over
de koeling, is jaarlijks voor €250,- aan sponsoring toegezegd.
Nieuwe lichting
Veel van de commissieleden kennen reeds hun jarenlange inzet.
Maar aan alles komt een einde en is het tijd om het stokje over te
dragen aan een grotendeels nieuwe lichting.
Bea van den Berg, Hilda Elting en Erik Reintsema treden af en
zijn niet herkiesbaar.
Naast Greet onze vaste rots in de branding, hebben we inmiddels
ook een nieuw commissielid mogen verwelkomen; Jolande Stoffers de Vos.
Jaarverslag van de Accommodatie Commissie 2020
De samenstelling van de accommodatie commissie bestaat in
2020 uit de volgende personen:
Jappie van der Kramer - voorzitter
Harry Poel
Colin de Rover
Johnny Sok
Gert Struik
Hilco Wolters
2020 was het jaar van de algen aanpak.
Eind april zijn we gestart met het 2 wekelijks besproeien van de
banen met een bacterie cultuur.
Dit, samen met het wekelijkse diep borstelen, zou helpen om de
algen te bestrijden.
Na de inwerkfase van 3 maanden bleek ook werkelijk dat de
waterdoorlaatbaarheid van de banen sterk verbeterd is.
Dit werd bevestigd door Silica Nova bij het uitvoeren van het groot
onderhoud:
”Banen liggen er prima bij!”
We zullen dan ook zeker doorgaan met deze (natuurlijke) werkwijze.
Led verlichting
In september is de bestaande Halogeen baanverlichting vervangen door LED armaturen.
Zonnepanelen
Eind 2020 hebben we met hulp van een aantal leden het grondwerk
uitgevoerd voor ons zonnepark.
Hiermee hebben we forse besparing op de totale investering
bereikt.
Overige acties uit 2020:
Oude materialen afgevoerd
Afdak clubhuis gerepareerd
I.o.m. clubhuiscommissie koelapp. uitgeschakeld/afgevoerd
Zgn. Sleepdriehoek gefabriceerd

Park afgesloten i.v.m. corona
Reparatie/vervangen van netten
Bomen gesnoeid
Vergaderingen
De accommodatiecommissie heeft 3 keer vergaderd in 2020, in
verband met de Corona maatregelen zijn een aantal fysieke
vergaderingen gecanceld.
Werkplan 2021
Afsluiten nieuw contract voor grond onderhoud banen / Energie.
Zijkant luifel materiaalhok dichtmaken
Uitvoeren dagelijkse onderhoud
Verduurzaamheids voorstellen maken.
Samenstelling accommodatiecommissie
Per 1 januari 2021 zal Johnny na vele jaren stoppen als groundsman, hij zal worden opgevolgd door Klaas Greveling.
Jaarverslag van de Jeugd Commissie 2020
De samenstelling van de jeugd commissie bestaat in 2020 uit de
volgende personen:
Maarten Oostenbrink - voorzitter
Gerianne Schoenmaker
Roeline Reitsema
Mirjam Kroezen
Marielle Venema
Alrie van de Heiden (vanaf 2e halfjaar).
Voor 2021 zal een nieuwe voorzitter gezocht worden en neemt
Roeline de VCL taken voor de jeugd over van Maarten, hij stopt
bij de JC. Ook Gerianne stopt per 2021.
Zodoende kan de JC wel versterking gebruiken. Dit kan overigens
op veel verschillende manieren, laat je horen en neem contact op
met de JC als je iets wilt doen of betekenen voor de jeugd.
Afgelopen jaar zijn veel activiteiten niet doorgegaan i.v.m. Covid19. De schooltennis zou net aanvangen afgelopen voorjaar
toen de gehele lockdown werd afgekondigd. Desondanks weet de
jeugd de tennissport wel te vinden en hebben wij verschillende
nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Schooltennis staat voor
aankomend voorjaar weer in de planning.
De competitie van de KNLTB is helaas halverwege gestaakt maar
we mochten toch maar liefst 2 junioren teams, 1 team Groen en
1 team Rood laten starten. Met de rode kinderen hebben weer de
mogelijkheid om een brede basis te creëren voor zowel beginnende als gevorderde jeugdspelers.
Van alle overige activiteiten is alleen het jeugdkamp in aangepaste versie doorgegaan met aansluitend het generatie toernooi op
zaterdag. In samenwerking met TC Smalhorst uit Beilen is het
kamp goed bezocht. De jeugd kon dit jaar niet blijven slapen maar
desalniettemin is het een zeer geslaagd weekend geweest. Het
samen organiseren van jeugdactiviteiten met Beilen is een groot
succes en zal verder navolging krijgen en uitbreiding richting
Hooghalen en mogelijk ook Smilde zit al in de planning.
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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

16 februari 2021 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 TCW verzorgen.
Marten, van harte welkom (terug) bij de club.

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!
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Uitnodiging 43e jaarvergadering
Het bestuur van Tennisclub Westerbork nodigt de leden uit
tot het bijwonen van de
Ledenvergadering van TC Westerbork,
de 43e jaarvergadering, maandag 19 april 2021
aanvang 19.45 uur in het clubhuis van TC Westerbork, Homaat
1, Westerbork. Dit is onder voorbehoud van de dan geldende
Corona maatregelen. Via de website en mail wordt u hierover rond
10 april nader geïnformeerd.
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
opening
mededelingen en ingekomen stukken
* lijst van afmeldingen voor bijwonen ledenvergadering
notulen ledenvergadering d.d. 27 januari 2020
jaarverslagen van bestuur en commissies
rekening en verantwoording 2020
* bevinding kascommissie 2020
* benoeming kascommissie 2021 → zie toelichting
begroting 2021 en vaststelling contributie → zie toelichting
pauze
bestuursverkiezing
benoeming leden van de diverse commissies
terugkoppeling tevredenheidsonderzoek winterlessen
stand van zaken m.b.t. plan voor de verbouw van het clubhuis
rondvraag
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
12 april 2021 schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester ingeleverd te worden.
Bijlagen:
stukken betreffende agendapunt 4 zijn in jaarboek 2020 afgedrukt
de informatie betreffende de agendapunten 5 en 6 (financiële
cijfers) zijn uiterlijk 5 april 2021 gepubliceerd op de website van
TC Westerbork
Toelichting van de secretaris op enkele agendapunten:
ad 5 in de kascommissie hebben zitting Aukje Boomsma en
Nathalie Stort. (reserve Andries van den Berg), Aukje Boomsma
is aftredend. Tijdens de vergadering zal een nieuwe kascommissie worden benoemd.
ad 6
gen.

Het bestuur stelt voor de contributie in 2021 niet te verhosenioren
junioren t/m 17 jaar
kinderen t/m groep 8
Proeflidmaatschap (3 maanden)

€ 132,00
€ 71,00
€ 51,00
€ 41,00

contributie wordt rond 15 februari 2021 via automatische incasso
door de penningmeester geïncasseerd
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.
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ad 8

bestuursverkiezing:
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
2019
2022
ja
Jan Gunnewijk,
secretaris
2018
2021
ja
Berdi Wijnbergen,
penningmeester
2017
2022
ja
Ruud Krijt,
voorzitter TC
2019
2022
ja
Jappie v.d. Kramer,
voorzitter Acc.cie
2017
2021
ja
---------------------------------vacant, voorzitters
Clubh.cie,
PR cie,
Jeugd,
vice voorzitter.
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, Klaas Greveling, Gert Struik, Colin de Rover, Hilco
Wolters
clubhuiscommissie Greet Elting, Jolande Stoffers en Carla
Kamphuis
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: Marielle Venema, Mirjam Kroezen, Roeline
Reintsema, Simone Smit en Alrie van der Heide
De commissie in- en externe betrekkingen, Jeugd en de clubhuiscommissie hebben nog onvervulde vacatures.
PR -, CHC - en Jeugd commissie hebben geen afvaardiging meer
in het Bestuur.
Aftredende commissieleden zijn: Johnny Sok, Erik Reintsema,
Bea van den Berg, Hilda Elting, Lanita Brunsting, Marc Brouwer,
Marchris Nomden, Lisanne Greveling, Maarten Oostenbrink en
Gerianne Schoemaker
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

Activiteitenkalender 2021
Wat kan er in 2021?
Voorjaarsompetitie vanaf 8 april?
Verenigingsweekend 25 & 26 juni?
Clubkampioenschappen Enkel/Dubbel & Mixed vanaf 29 augustus?
Najaarscompetitie vanaf 16 september?
Rondje Midden Drenthe vanaf december?
Tossen?

Wij weten het (nog) niet wat er wel kan dit jaar.
Daarom:
Blijf onze website, facebook pagina, nieuwsbrieven en clubapp nauwlettend volgen voor de laatste informatie.

Bezoek ook eens de club website!
www.tcwesterbork.nl
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