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Het bestuur van TennisVereniging Ter Aar wenst alle 
leden een gezond en sportief 2016 

 
 

 
 
 

en hoopt heel veel leden te ontmoeten tijdens de 
algemene ledenvergadering op: 

 
Woensdag 3 februari 2016 

Zie onderstaande uitnodiging + agenda + jaarverslag van 
het bestuur
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
 
Het bestuur van de TennisVereniging “Ter Aar” nodigt u uit tot het bijwonen 
van de algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op 
woensdag 3 februari 2016 in het clubgebouw. De aanvang van de 
vergadering: 20.00 uur 
 
 

Concept-Agenda ALV 3 februari 2016 
 

1. Opening en mededelingen 
N.B. Artikel 16 lid 3 van de statuten vermeld de volgende tekst: 
Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen, 
indien tenminste een/vijfde van het aantal stemgerechtigde leden 
aanwezig is. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig 
dan moet binnen 14 dagen daarna een tweede algemene vergadering 
met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, die 
alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige 
stemgerechtigde leden. 
 
Op grond van het bovenvermelde artikel kondigt het bestuur aan dat 
indien artikel 16 lid 3 van toepassing is, de tweede vergadering zal 
plaatsvinden nadat de eerste vergadering gesloten is. Op deze wijze 
wordt bereikt dat de (concept)-besluiten uit de eerste vergadering in de 
tweede vergadering kunnen worden vastgesteld. 
 
 

2. Correspondentie 
• Verslag kascontrolecommissie 
• Berichten van verhindering 

 
 
3. Verslagen 

• Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 28 januari 
2015   

 (verslag is gepubliceerd op de website www.tvta.nl) 
 
 

4. Jaarverslag 2015  bestuur: zie deze nieuwsbrief en de website 
www.tvta.nl 

 
 
5. Jaarverslagen commissies (zie deze nieuwsbrief en de website 

www.tvta.nl) 
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6. Verslag kascontrolecommissie 
 
 

7. Goedkeuring exploitatierekening en balans 2015  (wordt ter 
vergadering verspreid, en is middels een emailverzoek 
(penningmeester@tvta.nl) aan de penningmeester voorafgaande aan de 
vergadering op te vragen)  
 
 

8. Benoeming commissieleden en ledenadministrateur 
 
9. Bestuursverkiezing: 

 
Het bestuur gaat uit van het volgende schema van aftreden: 
 
Naam 
 

Gekozen 
in 

Aftredend 
in 

Status 

Brenda Otto 
 

2014 2017  

Peter van der 
Pijl 
 

2011 2017   

Pierre van der 
Loo 

2012 2018   

Ramon 
Gottenbos 

2010 2016  Aftredend en 
herkiesbaar 

Peter ten 
Wolde 
 

2004 2016  Aftredend en 
herkiesbaar 

Martin Barnas 
 

2015 2018   

Marian Ubink 
 

2013 2016  Aftredend en 
herkiesbaar 

 
Aftredend en  herkiesbaar zijn: Ramon Gottenbos, Marian Ubink en Peter 
ten Wolde 
  
In dit verband is artikel 6 van het huishoudelijk reglement van toepassing. 
Dit artikel luidt alsvolgt:  
Kandidaatstellling voor een door de algemene vergadering te verkiezen 
functionaris geschiedt door het bestuur en/of door 5 senior-leden, ereleden 
of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, 
nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een 
eventuele benoeming zullen aanvaarden. 
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de 
secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld 
van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor 
de vergadering. 
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P A U Z E 
 
 
 

10. Huldigingen 
-Clubkampioen 
-TVTA-vrijwilliger van het jaar 
 

11. Ontwikkelingen nieuwe park 
Een vertegenwoordiger van de stuurgroep zal uitleg geven omtrent de 
gang van zaken rondom de ontwikkelingen van het Nieuwe Park 

 
12. Beleidsvoornemens en begroting 2016 (wordt ter vergadering 

verspreid), waaronder: 
a. Vaststelling van de contributie 2016. Het bestuur stelt voor de 

contributie ongewijzigd te laten t.w. € 140 per jaar 
b. Vaststelling van de consumptieprijzen in het clubhuis: Het bestuur 

stelt voor  de prijzen van de consumpties niet te wijzigen.  
c. Het bestuur streeft ernaar dat alle leden middels een incasso-betaling 

de contributie voldoen en zal daartoe actie ondernemen. 
 
13. Rondvraag en sluiting 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 28 januari 2015 
Status: besproken in de bestuursvergadering van 4 februari en 16 
december 2015 
 
Aanwezige leden:Jochem van Buuren, Martin Barnas, Gerda van Wijk, Leon Schijf, Loes Knetsch, 
Joos Konings, Jack Heemskerk, Marianne Zuiderduin, Jaap Zuiderduin, Bram Rijsdijk, Bert Otto, 
Corina van der Loo, Angela van der Pijl, Joke Putker, Willem Ubink, Rianne Ubink, Hanneke Albers, 
Aad Wubben, Manon Bosman, Evelien van Steen, Anouk de Jong, Jacques Putker, Wout den Hertog, 
Wim Pont, Theo Lustenhouwer, Jan Lek, Ina Touw, Henriëtte van der Laan, Edwin van der Hout, 
Frans de Boer, Gert-Jan Otto, Ger Otto, Bianca van der Laan, Ludo Pistorius, Etienne van Ginkel,  
 
Aanwezige bestuursleden: Peter van der Pijl (vz), Peter ten Wolde (verslag), Michiel Lek, Pierre 
van der Loo, Marian Ubink, Brenda Otto, Ramon Gottenbos 
 
Afgemelde leden: Gerrit Slagter, Dicky Slagter, Robert van der Jagt, Maura Gottenbos, Kees Lek, 
Elly de Jeu, Anke Steffers, Cees Ouwerkerk, Carla van Egmond, Nanda Bader, Barry Bader, Anja 
Poelwijk, Barbara Zornig, Jose Buis, Iva Suer, Yvonne van der Hout, Tanja Verkerk, Ian Verkerk, Kim 
Visser, Arend-Jan Boss, Netta Backx, Jan van der Vlugt, Jetty de Wolff, Wilma Wildenburg, Ria van 
der Laan, Ton van der Laan, Guda Martens, Nico de Jong, Trudy Koop, Martien Seijsener, Yvonne van 
Kempen, Henny Kraus-Daalder, Ingrid Hoogeveen 
 
 

Concept-Verslag ALV 28 januari 2015 
 

1.Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast, dat het vereiste aantal 
leden om geldige besluiten te nemen niet aanwezig is. Derhalve sluit hij 
de vergadering om vervolgens de tweede (aangekondigde) vergadering 
te openen (zie ook de agenda van deze vergadering) 
 

2.Sluiting 
 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de tweede vergadering, heet de aanwezigen welkom 
en stelt vast dat in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden 
genomen. Vervolgens blikt hij terug op het afgelopen voor het bestuur 
moeilijke jaar. Er waren financiële zorgen, een malversatiezaak, een 
uitgestelde kascontrole met het vertrek van erelid Jaap Vermeer, en 
teruglopende ledentallen. De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting 
hierop. 
Daarnaast memoreert de voorzitter, dat er gelukkig ook leuke dingen 
gebeurd zijn, zoals een zeer geslaagd Aarlandentoernooi en verder een 
mooi tennisseizoen met veel mooi weer en een tennisschool Touch, waar 
veel tevredenheid overheerste. Hij vraagt aandacht van de leden voor 
het behalen van het IVA-certificaat. 
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De ontwikkelingen met betrekking tot het “Nieuwe Park” staan nog 
steeds op een laag pitje (zie hiervoor punt 11 van de agenda). Onze 
schoonmaker, Kees Wijnkoop is niet meer beschikbaar. Eventuele 
opvolgers kunnen zich melden bij Brenda Otto en/of Peter van der Pijl. 
De sponsorcommissie wordt het komend jaar versterkt, wat hopelijk een 
grotere opbrengst genereert. 
De inleiding van de voorzitter is voor geen van de aanwezige leden 
reden tot het stellen van vragen. 
Tenslotte bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun bijdrage aan 
de vereniging. 

 
2. Correspondentie 

• Verslag kascontrolecommissie 
• Berichten van verhindering: Er zijn 32 afmeldingen geregistreerd. 

(Zie de afgemelde leden). De secretaris meldt, dat een laatste wake-
up-call voor deze vergadering goed heeft gewerkt, gelet het grote 
aantal aanwezige en afgemelde leden. 

 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 22 januari 2014   

Geen van de aanwezigen heeft aanmerkingen of vragen over het 
verslag. De tekst wordt vervolgens vastgesteld en de secretaris wordt 
bedankt voor zijn werk. 

 
4. Jaarverslag 2014  bestuur: 

Geen van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen op het jaarverslag 
van het bestuur. 
De secretaris wordt vervolgens bedankt. 

 
5. Jaarverslagen commissies  

De jaarverslagen van de jeugdcommissie, kantinecommissie, 50+-
commissie, technische commissie, wedstrijdcommissie, commissie 
ledenwerving passeren de revue. De jaarverslagen van de 
sponsorcommissie en de Open toernooicommissie ontbreken. 
De gepresenteerde jaarverslagen vormen voor geen van de aanwezigen 
een reden tot het stellen van vragen. De auteurs worden door de 
voorzitter bedankt. 

 
6. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestaande uit Manon Bosman en Aad Wubben 
hebben de verenigingskascontrole uitgevoerd en zijn van mening dat de 
getoonde stukken en de exploitatierekening over 2014 een juist en 
getrouw beeld geven van de samenstelling van het verenigingsvermogen 
op 31 december 2014. De financiële verslaggeving is in 
overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Na een kleine toelichting van Aad Wubben 
wordt de commissie met een applaus bedankt. 
 

7. Goedkeuring exploitatierekening en balans 2014   
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De exploitatierekening en de balans 2014 wordt ter vergadering door de 
penningmeester verspreid. Michiel Lek geeft er een toelichting op. Net 
als de voorzitter in zijn inleiding betoogde is de terugloop van het aantal 
leden een grote zorg. Het leidt tot minder contributie-inkomsten en 
minder baromzet. Desondanks heeft de kantine-opbrengst er niet onder 
geleden. Er werd meer omgezet door minder leden!!!! Het Open 
Toernooi leverde ook een flinke bijdrage aan de kant van de baten, 
terwijl de sponsorinkomsten aan de magere kant bleven. 
Aan de kant van de lasten valt weinig te doen. Immers, de meeste 
lasten zijn vaste lasten, hoewel er wel kleine aanschaffingen zijn 
gedaan. Denk aan, banken op de tennisbaan, verfwerk, statafels en 
barkrukken in het clubhuis. 
Al met al is het exploitatietekort zeer zorgwekkend. 
Theo Lustenhouwer vraagt naar de op de balans genoemde nog te 
ontvangen bedragen. De penningmeester antwoordt hierop, dat dit te 
maken heeft met nog te ontvangen sponsorbijdragen als gevolg van 
onvolkomenheden in de fakturering. Volgend jaar zal dit worden 
voorkomen. 
De penningmeester wordt bedankt voor het financieel overzicht en het 
bestuur wordt met applaus en bij acclamatie gedechargeerd voor het 
gevoerde beleid. 

 
8. Benoeming commissieleden en ledenadministrateur 

• Ledenadministrateur: Ger Otto is en blijft onze ledenadministrateur 
• Wedstrijdcommissie: Er zijn geen mutaties in deze commissie, 

bestaande uit Marian Ubink (voorzitter), Gerda van Wijk, Angela van 
der Pijl, Bianca van der Laan, Yvonne van Kempen, Rianne Ubink, en 
Gerard Zantboer 

• Jeugdcommissie: Deze commissie bestond het afgelopen jaar uit: 
Pierre van der Loo, Sonja Aartman, Marja van Harten, Ingrid van 
Leeuwen, Martin Barnas en Ingrid Hoogeveen. Pierre van der Loo 
verlaat deze commissie en wordt aangevuld door David Boss. Martin 
Barnas wordt de nieuwe voorzitter. 

• 50+-commissie: Deze commissie bestaat uit Cees Ouwerkerk, Cees 
blijft ook het komend jaar in deze commissie en zoekt zelf naar een 
assistent(e) 

• Commissie ledenwerving: Pierre van der Loo verlaat deze commissie 
en wordt vervangen door Robert van der Jagt. De overige leden van 
deze commissie zijn en blijven: Jetty de Wolff, Joke Putker en Peter 
ten Wolde (voorzitter). Martin Barnas is beschikbaar als “adviseur” 

• Kantinecommissie: Deze commissie blijft ongewijzigd. De leden zijn 
Brenda Otto (voorzitter), Susanne de Roos, Hans van der Vlugt, 
Dorien de Boer, Anoek de Boer en Sophie den Haan 

• Technische commissie: In deze commissie is er één wijziging t.w. 
Louis Hulsbeek verlaat de commissie. De overige leden blijven op hun 
post. Het zijn: Jan Lek (voorzitter), Ramon Gottenbos (blijft 
bestuurslid), Jacques Putker, Jan Meijer, Jack Heemskerk, Barbara 
Zornig, Piet Verhaar en Gerrit Slagter 
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• Sponsorcommissie: Jan van der Vlugt verlaat deze commissie. Ludo 
Pistorius en Paul van der Laan krijgen versterking van Etienne van 
Ginkel en Martien Seijsener. Wie voorzitter wordt, is ten tijde van 
deze vergadering nog niet bekend. 

• Open Toernooicommissie: Drie leden verlaten deze commissie t.w. 
Jan van der Vlugt, Sigrid Vermolen en Gijs Odijk. De overigen blijven 
op hun post. Het zijn: Nathalie van Amerongen, Rianne van 
Munsteren, Ludo Pistorius, Sylvia Fransen, Lars van der Pijl, Manon 
Bosman, Bianca van der Laan, Kim Visser en Tom van der Pijl. 
De voorzitter moet nog worden bepaald. 

• Kascontrolecommissie: Aad Wubben en Manon Bosman fungeerden 
het afgelopen voor de eerste keer als kascontrolecommissielid. Gelet 
de statuten van TVTA mag het twee jaar achtereen. Zij zullen dus ook 
het komend jaar als kascontrolecommissielid fungeren. Als reserve 
staat Dik Nooitgedagt genoteerd. 

 
9. Bestuursverkiezing: 
 
Het bestuur stelt Martin Barnas (voorzitter jeugdcommissie) kandidaat voor 
een bestuursfunctie. De vergadering stemt ermee in 
Ter vergadering blijkt, dat Pierre van der Loo zich beschikbaar stelt als 
opvolger van de penningmeester. Hij wordt met groot applaus door de 
vergadering verwelkomd en derhalve herkozen als bestuurslid. Het schema 
van aftreden van het bestuur wordt daardoor alsvolgt: 
 
 
Naam 
 

Gekozen 
in 

Aftredend 
in 

Status 

Brenda Otto 
 

2014 2017  

Peter van der 
Pijl 

2011 2017   

Pierre van der 
Loo 

2012 2018  

Ramon 
Gottenbos 

2010 2016   

Peter ten 
Wolde 

2004 2016   

Martin Barnas 
 

2015 2018   

Marian Ubink 
 

2013 2016   

 
 

 
P A U Z E 
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10. Huldigingen 

-Kampioensteam: Dit jaar heeft TVTA één kampioensteam in de 
najaarscompetitie en wel de Dames TVTA 4 (4e klasse). 
Vertegenwoordigers van dit team nemen de blijk van waardering in 
ontvangst uit handen van de voorzitter. Dit gaat gepaard met een 
applaus. 
 
-TVTA-vrijwilliger van het jaar: Het wordt een traditie om jaarlijks één 
van de vele vrijwilligers van TVTA in het zonnetje te zetten. Dit jaar 
wordt het een lid, die ook nog goed kan tennissen, die vele jaren aktief 
is als wedstrijdcommissielid en als VCL en als lid van de Open 
Toernooicommissie en die bovendien zwanger is . Het is…… 
 

Bianca van der Laan!!!! 
 

De vrijwilligersbokaal en een bos bloemen worden door de voorzitter aan 
haar uitgereikt onder een daverend applaus van de aanwezige leden. 

 
11. Ontwikkelingen nieuwe park 

 
De vertegenwoordiger van de Stichting Tennispark Aardam (STA) t.w. 
Jochem van Buuren geeft uitleg omtrent de gang van zaken rondom de 
door de gemeente geplande bouw van een brede school en een 
woonzorgzone op de lokatie van ons huidige tennispark en de daaraan 
gepaard gaande gewijzigde opstelling van de tennisbanen, de afbraak 
van ons clubhuis en de bouw van een nieuw clubhuis.   
Jochem van Buuren meldt dat de STA de grond huurt van de Gemeente 
Nieuwkoop en verhuurt aan TVTA. In het STA-bestuur is Gerrit Slagter 
uitgetreden en is vervangen door Barbara Zornig. 
Ten aanzien van het “Nieuwe Park” verhaalt Jochem, dat er in de 
afgelopen jaren vergaderingen zijn geweest met de klankbordgroep, 
waarin de “stakeholders” vertegenwoordigd zijn. Denk aan scholen, 
buitenschoolse opvang, TAVV, maar ook TVTA /STA middels een 
stuurgroep bestaande uit de voorzitters van TVTA, STA en de oud-
voorzitter van TVTA.  
Het project “Vernieuwd Verbonden” houdt in de bouw van een brede 
school en hofjes-woningen voor ouderen. Hierdoor moet het tennispark 
anders gesitueerd worden. De plannen dateren inmiddels uit 2009. 
Wat is er sindsdien gebeurd? De grond van de waterzuiveringsinstallatie 
is van het hoogheemraadschap overgenomen door de Gemeente 
Nieuwkoop en de riolering is doorgetrokken naar Alphen aan de Rijn. 
Het project loopt vele vertragingen op, maar door de aanstelling van een 
nieuwe wethouder (Annette Pietersen) lijkt er weer schot in de zaak te 
komen. Zij heeft inmiddels kennis gemaakt met de stuurgroep en 
gevraagd naar ons wensenlijst. Hierop heeft de stuurgroep geantwoord, 
dat de ingediende wensenlijst uit 2009 ongewijzigd is. 
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De aangekondigde overleggen in december 2014 en januari 2015 
hebben niet plaatsgevonden. 
Uit de concept-bouwplanning blijkt, dat TVTA het ongeveer 2 jaar zonder 
clubhuis en met twee banen minder zouden moeten doen. Dit is niet 
acceptabel voor de stuurgroep. 
De stuurgroep is in afwachting wat de gemeente gaat doen. 
Jan Lek vraagt wat er feitelijk tot nu toe gebeurd is. Jochem antwoordt, 
dat dat de overdracht van de waterzuivering is geweest. 
Op de vraag waarom de gemeente een tweede brief heeft verzonden 
met het verzoek om wensen op te stellen, antwoordt Jochem, dat dit 
vermoedelijk een algemene brief was gericht aan alle stakeholders. 
Opgemerkt wordt door Bert Otto, dat het vaak niet goed werkt om al te 
formeel tegen ambtenaren te zijn en adviseert om liever twee keer 
hetzelfde lijstje te sturen. Jochem antwoordt, dat het lijstje in hun 
dossier zit. Hij ziet daar meer heil in. Het blijkt, dat er geen vragen meer 
zijn naar aanleiding van het nieuwe park. 
De voorzitter bedankt Jochem voor zijn toelichting op het proces. 

 
12. Beleidsvoornemens en begroting 2015 

Ter vergadering is de begroting voor 2015 uitgereikt. De 
penningmeester geeft er een toelichting op. Het bestuur gaat uit van 
350 leden met een hogere contributie en hogere sponsorinkomsten door 
uitbreiding van de sponsorcommissie. Aan de uitgavenkant is niet veel te 
doen. 
Hanneke Albers vraagt, waarom de energierekening zo hoog is. De 
penningmeester antwoordt, dat dit zit in de betaling van de 
piekbelasting. LED-verlichting kan hiervoor een oplossing zijn, maar voor 
de aanschaf hiervan is het beter te wachten op het “Nieuwe Park”. 
Wout den Hertog vraagt of er iemand van de sponsorcommissie in het 
bestuur zit. Het antwoord is negatief. Wout constateert dat het met de 
fakturering aan de sponsors niet goed gaat. Ludo Pistorius, lid van de 
sponsorcommissie bevestigt dit en belooft, dat het volgend jaar wel 
goed zal verlopen. 
 
Het bestuur doet de volgende voorstellen: 

a. Vaststelling van de contributie 2015. Het bestuur stelt voor de 
contributie met € 7 te verhogen. Sinds 2011 is er geen verhoging 
meer geweest. Om het exploitatietekort te verzachten is deze 
verhoging noodzakelijk. De vergadering stemt in met het voorstel 
van het bestuur. De contributie wordt € 140 per lid per jaar. Voor 
de jeugdleden zijn de tennislessen inbegrepen. 

b. Vaststelling van de consumptieprijzen in het clubhuis: Het bestuur 
stelt voor de prijzen van de consumpties niet te wijzigen. Ook met 
dit voorstel stemt de vergadering in 

Hiermee wordt de begroting 2015 aangenomen. 
 
c. Het bestuur  doet het voorstel om de oudere jeugd vanaf 14 jaar 

het recht te geven ook ’s avonds te tennissen. De motivering van 
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dit voorstel is dat de schooljeugd door huiswerklessen veelal 
overdag geen gelegenheid om te tennissen en voorheen ’s avonds 
ook niet. Om deze jeugdleden niet kwijt te raken, doet het bestuur 
dit voorstel. Martin Barnas vult aan met de mededeling, dat dit ca. 
5 leden betreft. 
De vergadering stemt in met dit voorstel. 

d. Het bestuur streeft ernaar dat alle leden middels een incasso-
betaling de contributie voldoen en zal daartoe actie ondernemen. 
Alle niet-incasso-betalende leden zijn reeds benaderd. 

e. Gebleken is dat de vereniging in beperkte mate het clubhuis mag 
inzetten voor verhuur aan derden (zie de apv van de gemeente 
Nieuwkoop). Het bestuur stelt voor bij “ad hoc” beslissingen in te 
stemmen met verzoeken van leden om de kantine beschikbaar te 
stellen voor bruiloften en partijen. Dit genereert meer inkomsten 
en dat kan de vereniging goed gebruiken. 
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 
Jacques Putker: Welke prijzen gaan jullie hanteren? 
Willem Ubink: Denk aan schoonmaak en verwarming 
Rianne Ubink: evt een bedrag per persoon hanteren 
Jochem van Buuren: houdt rekening met de hinderwet 
Joke Putker: suggereert een huur van € 75 
Leon Schijf: maak onderscheid leden en niet-leden. Suggestie: 
alleen aan leden verhuren 
 
Peter van der Pijl vraagt de vergadering het fiat om het bestuur dit 
onderwerp nader te laten uitwerken. De vergadering stemt in. 
 

 
13. Rondvraag en sluiting 

a. Jan Lek vraagt naar de opslagruimte voor de spullen van het Open 
Toernooi. De voorzitter antwoordt dat de aanschaf van een 
container € 1000 kost en dat geld zit er voorlopig niet in. Naar een 
oplossing wordt gezocht. 

b. Jan Lek vraagt naar de te dichten put onder baan 4 en 5. De STA 
heeft de gemeente geïnformeerd over onze wensen. Deze zijn: de 
gemeente laat het uitvoeren onder toezicht van onze TC-leden. Bij 
voorkeur wordt de klus gegund aan Rekre Sport. Het werk bestaat 
uit opgraven, schoonblazen en dichtmetselen. Jack Heemskerk 
meldt, dat men al neiging had om te beginnen, maar de baan is 
veel te zacht, dus wachten droogte of flinke vorst. Men zal Jack 
verwittigen, als men met de werkzaamheden gaat beginnen. 

c. Marian Ubink doet nog een oproep voor het wintertoernooi op 7 
februari 2015. Er zijn 31 deelnemers. Men streeft naar 32 (liefst 
40 deelnemers) 

 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun 
aanwezigheid en hun bijdrage aan deze vergadering. Hij wenst allen een 
mooi tennisseizoen in 2015.  
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Jaarverslag bestuur 2015 
 
Het TVTA-bestuur in 2015 bestond uit de volgende leden: Peter van der Pijl 
(voorzitter), Peter ten Wolde (secretaris), Pierre van der Loo 
(penningmeester), Brenda Otto (lid), Marian Ubink (lid), Ramon Gottenbos 
(lid), Martin Barnas (lid). 

Pierre van der Loo, reeds lid van het bestuur volgde Michiel Lek op als 
penningmeester en Martin Barnas nam de plaats in van Pierrre van der Loo 
als vertegenwoordiger van de jeugdcommissie. In de samenstelling van het 
bestuur wordt getracht diverse commissies zich te laten 
vertegenwoordigen. Zo zijn Brenda (kantinecommissie), Martin 
(jeugdcommissie), Ramon (technische commissie), Marian 
(wedstrijdcommissie) en Peter (commissie Nieuwe leden) de 
vertegenwoordigers van de genoemde commissies. 

Het bestuur vergaderde op de volgende data: 4 februari, 16 maart, 20 
april, 1 juni, 6 juli, 17 augustus, 28 september, 9 november, 16 december 
en hield een brainstormsessie op 5 oktober over een te vervangen 
kassasysteem, een zoektocht naar vrijwilligers aan de hand van de 
ledenlijst. Bovendien vond er een commissieledenvergadering met alle 
commissievertegenwoordigers plaats op 28 oktober. 

De onderlinge sfeer en de vergaderpresentie waren uitstekend. De 
afspraken werden snel en goed uitgevoerd. Er vond regelmatig contact 
plaats via allerlei media. Zelden bleef er een afgesproken actiepunt op het 
lijstje staan. 

Naast de dagelijkse, weerkerende onderwerpen waren er de volgende 
aandacht vragende onderwerpen voor het bestuur: 

• Incasso-betalingen: Het bestuur streeft ernaar alle contributies middels 
incasso-betalingen te innen en heeft daartoe enkele acties ondernomen 
met redelijk succes. Toch blijven een aantal leden zelf de betaling doen, 
hetgeen de ledenadministrateur meer werkt oplevert. Alle nieuwe leden 
geven TVTA de opdracht de contributie middels incasso te innen. 
Langzamerhand sterven de zelf-betalers uit. 

• Het Nieuwe Park in het kader van het project “Vernieuwd verbonden” 
dreigt in een stroomversnelling te geraken. De gemeente Nieuwkoop 
heeft de contouren van het “Nieuwe Park” vastgesteld. Deze contouren 
waren ter inzage op de infodag op 3 november en zijn door het bestuur 
naar alle leden gestuurd. De besturen van de Stichting Tennispark 
Aardam (STA) en de Tennisvereniging Ter Aar hebben de samenstelling 
van de stuurgroep gewijzigd. Jaap Vermeer en Aad Wubben hebben 
deze groep verlaten en zijn opgevolgd door Peter van der Pijl en Bert 
Otto. De stuurgroep onderhandelt met de gemeente over de exacte 
inrichting van het park en over de verdeling van eventuele kosten. 
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• Verhuur van het clubhuis voor diverse activiteiten blijkt weer mogelijk te 
zijn op grond van gemeentelijke besluiten. Het bestuur staat positief ten 
aanzien van verhuur, zo lang de tennisactiviteiten er niet door worden 
gehinderd. 

• Het clubhuis heeft nieuwe schoonmakers t.w. Ton en Ria van der Laan. 
Met veel energie van Ton en Ria wordt het clubhuis goed onderhouden. 

• Het bestuur heeft aandacht voor het afschaffen van de ecotax na 2016. 
Dit scheelt de vereniging veel geld. De opvolger ervan is een subsidie op 
de aanschaf van duurzaamheidmaterialen (30%). Denk hierbij aan LED-
verlichting, zonnepanelen, etc. Wellicht dat bij de inrichting van het 
Nieuwe Park hiervan gebruik gemaakt kan worden. 

• Het bestuur tracht de leden goed te informeren middels een nieuwsbrief, 
welke circa 5x per jaar verschijnt. De nieuwsbrief wordt via email 
verzonden. Het is het bestuur bekend, dat deze nieuwsbrief maar matig 
wordt gelezen. Een papieren versie is geen optie en een andere 
oplossing is niet in zicht.  

• De daling van het aantal leden (ca 25%) is niet alleen voor de 
commissie Nieuwe leden een zorg, maar ook voor het bestuur. Voorheen 
kwamen de leden vanzelf. Heden zijn ze zelfs met veel activiteiten 
moeilijk tot hun lidmaatschap te bewegen. Dit onderwerp eist de 
voortdurende aandacht van het bestuur. 

• De samenstelling van diverse commissies vereist ook de aandacht van 
het bestuur. Gaande commissieleden moeten worden vervangen door 
nieuwe leden. Het bestuur probeert dit door de commissies zichzelf te 
laten aanvullen en/of door acties van het bestuur zelf. 

• De verlenging van het tennisseizoen tot en met eind oktober is definitief. 
Diverse tennisactiviteiten kunnen in de maand oktober worden gepland. 

• Het bestuur heeft een contract gesloten met de tennisschool Touch voor 
het seizoen 2015. Na de evaluatie ervan is besloten dit contract in 2016 
voort te zetten. Michael Haverkamp is en blijft wegens positieve 
berichtgeving onze clubtrainer. 

• Het kassasysteem in het clubhuis is aan vervanging toe. Het bestuur 
overweegt elektronisch betalen (contactloos) mogelijk te maken. In 
ieder geval zal contant betalen voorlopig mogelijk blijven. De 
mogelijkheden worden onderzocht. 

• Gebleken is dat de niet alle gegevens van de leden (nog) correct zijn. In 
samenwerking met Ger Otto, de ledenadministrateur is een actie 
ondernomen, welke redelijk succes had. Van een 50- tal leden  zijn de 
gegevens aangepast. Indien de gegevens niet juist zijn, kan het zijn dat 
leden niet worden bereikt, omdat bv het emailadres onjuist is. Er zal 
regelmatig een check plaatsvinden om de gegevens te controleren. 
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• De vrijwilligers zijn dit jaar gefêteerd door een BBQ in de maand 
september. In tegenstelling tot een voorgaand jaar werd deze dag goed 
bezocht (57 deelnemers!) en was het een groot succes. 

• Jaarlijks organiseert het bestuur een AED-cursus-avond. Steeds worden 
deze avonden bijgewoond door 8 leden. Komend jaar zal de Open 
Toernooi-commissie bij voorrang worden uitgenodigd voor deze cursus 

Het bestuur ziet terug op een geslaagd seizoen, zowel sportief als 
financieel. Het grootste zorgpunt is het dalend ledental. We zien uit naar de 
realisering van het Nieuwe Park. Wellicht, dat de uitstraling van het Nieuwe 
Park en de aanleg van een nieuwe wijk in Ter Aar een keerpunt kan zijn, 
waardoor het ledental weer in de lift gaat. 

Namens het bestuur 

Peter ten Wolde 
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Jaarverslag 50+-commissie 2015 
 

Cees Ouwerkerk is (al jarenlang) de voortrekker van de organisatie van het 
50+-toernooi op een dag aan het eind van augustus. Cees dacht natuurlijk: 
“Het toernooi ging niet door, ik hoef niets te schrijven”, maar dat is te 
weinig eer voor Cees. 

Hij miste natuurlijk zijn trouwe partner t.w. Henny Kraus-Daalder, maar 
Henny woont zo ver weg (Maassluis) en dat was bezwaarlijk voor haar om 
zich nog in te zetten voor deze dag. Haar vervanger was Robert van der 
Jagt. 

Cees en Robert zijn de organisatie begonnen. Er werden deelnemers 
geworven en met succes. Het speelschema werd in elkaar gezet en de 
maaltijd na het toernooi werd besteld. 

Helaas….een dag tevoren waren de weersverwachtingen erg slecht. Het 
risico om het weer af te wachten was te groot. Derhalve werd het toernooi 
afgelast. En dat was maar goed ook, want het weer op de toernooidag was 
“naatje”. 

Cees, we hopen dat je het volgend jaar weer een poging zult doen om deze 
toernooidag voor de 50-plussers te organiseren, en dat natuurlijk met meer 
succes. 

Cees en Robert, bedankt 

Namens het bestuur 

Peter ten Wolde 

secretaris	
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 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 
 
Hieronder volgt een samenvatting van een aantal activiteiten die de 
Jeugdcommissie van TVTA het afgelopen seizoen 2015 verzorgd heeft: 
 
Samenwerking TVTA – Tennisschool Touch 
Begin van het seizoen 2015 werd bekend dat Michael Haverkamp onze 
nieuwe trainer voor TVTA zou worden vanuit de Tennisschool Touch voor 
het verzorgen van de tennislessen aan alle jeugdleden en aan de senioren 
die hiervoor belangstelling hebben. Michael is ex lid van TVTA en nog 
steeds woonachtig in Ter Aar.  
Aan het einde van het seizoen liep de overeenkomst tussen TVTA en Touch 
af, inmiddels is overeenstemming bereikt om de samenwerking ook volgend 
seizoen voort te zetten.  
 
Openingstoernooi 2015 
Het openingstoernooi voor de jeugd werd op zondagmiddag 29 maart 
gehouden. Het plan was om voorafgaand aan het openingstoernooi van de 
senioren het openingstoernooi voor de jeugd te houden. Echter het weer 
werd spelbreker. Last minute is door de JC besloten om dan met de jeugd 
naar binnen te gaan. In Nieuwkoop hebben vervolgens na een warming-up 
van Suus Knetsch in de verschillende kleuren volop wedstrijden getennist. 
 
Nieuwe jeugdleden: 
Ook dit jaar hebben we door onder andere promotie op de basisscholen en 
de Open Tennisdag nieuwe jeugdleden zich aangemeld bij TVTA. Een groot 
aantal daarvan hebben al meegedaan aan de activiteiten. Helaas moet 
loopt het totaal aantal jeugdleden wel terug. 
 
Vriendjes- en vriendinnetjesmiddag 
Op 29 april werd net als vorig jaar een vriendjes- en vriendinnetjesmiddag 
georganiseerd. Het was een prachtige dag, waardoor veel jeugdleden hun 
vriendje of vriendinnetje hadden meegenomen. Onze tennisschool Touch 
was aanwezig met extra rackets en voor de begeleiding. De kinderen 
hebben een hele leuke middag gehad en mede door het weer was het een 
overweldigend succes, dat voor herhaling vatbaar is. 
 
Clubkampioenschappen 
In het weekend van 12 t/m 14 juni werden de Clubkampioenschappen voor 
de jeugd gehouden. 
Op vrijdagmiddag speelden de jongste leden tegen elkaar, waarbij ook de 
ouders enorm genoten van het tennisspel van hun kinderen. Daarna 
startten de oudere jeugdleden met een afvaltoernooi op vrijdagavond, 
zaterdag en op zondag werden een aantal finales gespeeld tijdens de finale 
dag van de senioren voor enkel en mix . Voor onze jeugd erg leuk om voor 
een vol terras te mogen spelen. Er werden prachtige wedstrijden gespeeld. 
Voor de jongere kinderen was er een medaille. De winnaars bij de oudere 
jeugdleden kregen een beker en mochten meedoen aan de 
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Clubkampioenschappen bij de senioren. Een heel geslaagd evenement, dat 
volgend jaar zeker herhaald zal worden. 
 
Jeugddag 
Op zaterdag 4 juli stond de jeugddag op de agenda. Door de extreme 
weersomstandigheden (hitte) hebben we helaas moeten besluiten deze dag 
niet door te laten gaan. 
 
Uitwisseling jeugd TVTA en Tean 
Op zondag 21 juni was er een uitwisseling met TEAN op ons park 
georganiseerd door Touch. 
Ruim 60 kinderen waarvan 24 van TVTA werden deze dag vermaakt met 
het spelen van tennis en andere sportieve activiteiten. Een zeer geslaagde 
dag welke we jaarlijks willen laten terugkeren. 
 
ROGG toernooi 
Op zondag 28 juni werd er een (R)ood,(O)ranje,(G)roen,(G)eel toernooi op 
ons park georganiseerd, helaas moest er door regen binnen gespeeld 
worden en was het stil op ons park. 
 
Ouder-kind toernooi 
Op zondag 30 augustus en op zondag 11 oktober werd er het ouder-kind 
toernooi gespeeld, gelukkig kon dit  populaire evenement nu wel doorgang 
vinden, daar het vorig jaar wegens regen afgelast moest worden. Beide 
edities hadden een grote opkomst. 
 
World Tour - Najaar 2015 
Dit najaar hadden we drie groepen deelnemers aan de World Tour, 
georganiseerd door de KNLTB. Al onze rode en oranje kinderen worden 
ingeschreven voor deze competitie. 
De deelname is niet verplicht, maar wel gewenst. Met uitzondering van 
onze rode deelnemers( de aller jongste) was de deelname goed en werden 
er mooie wedstrijden gespeeld.  
 
Extra trainingslessen in najaar 
Dit jaar werd voor het eerst een verlenging van de tennislessen 
aangeboden. Tegen een vergoeding van € 40,- konden de jeugdleden 7 
extra lessen krijgen. 25% van de jeugd heeft van dit aanbod gebruikt 
gemaakt. 
 
Pannenkoek en pizza toernooi 
Ter afsluiting van de tennislessen voor de zomervakantie organiseerde onze 
trainer samen met de JC voor de basisschool jeugd de laatste 
woensdagmiddag voor de zomervakantie een pannenkoektoernooi, lekker 
tennissen en ter afsluiting met z’n alle pannenkoeken eten. 
Voor de middelbare school jeugd werd ter afsluiting van het seizoen een 
soortgelijk toernooi georganiseerd maar dan eerst pizza eten en dan 
tennissen. Leuke evenementen die we gaan herhalen. 
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Slotdag 
De slotmiddag op zondag 25 oktober werd ook dit jaar weer door “heren 1”. 
In drie groepen werkte de deelnemers op baan 1,2,& 3 verschillende tennis 
gerelateerde spellen af.  
De afsluiting was traditie getrouw het apen, daarna was iedereen nog een 
lekkere warme hap. 
 
Najaarscompetitie 
We deden met een jongens team mee aan de Najaarscompetitie. De 
jongens ondervonden veel tegenstand en zijn uiteindelijk als nummer 6 
geëindigd.  
 
 



TVTA: Nieuwsbrief januari 2016      21 

Jaarverslag KantineCommissie 2015 
 
Het tennisseizoen 2015 is voor ons als kantinecommissie goed verlopen. De 
bardiensten zijn naar tevredenheid door de leden gevuld en natuurlijk 
waren er hier en daar wel wat kleine knelpunten maar deze werden altijd 
wel weer in onderling overleg goed opgelost. Voor het volgende seizoen 
rekenen we dus ook weer op alle leden die hun bardiensten gaan draaien. 
 
We hebben dit najaar een daghap geïntroduceerd. Deze daghap is niet of 
nauwelijks verkocht maar we gaan voor een nieuwe uitdaging volgend 
seizoen en komen tijdens de voorjaarscompetitie weer terug met de 
daghap. 
 
De samenwerking met onze twee hoofdleveranciers, Bruyntje Beer en 
Horeca Service, Ruud van der Star, is ook goed verlopen. Wekelijks 
kwamen zij hun bestellingen bij ons brengen. 
 
Het terras heeft regelmatig vol gezeten in verband met allerlei gezellige 
activiteiten. Dat heeft oa bijgedragen aan een mooi positief financieel 
resultaat voor de club! Hierbij dank aan alle leden die zich hiervoor hebben 
ingezet!! 
 
Tot slot dank ik ook mijn mede commissieleden, Susanne,  Anouk, Dorien, 
Sophie en Hans voor hun grote inzet. Met elkaar hebben we een goede 
samenwerking gehad en ik ben blij dat we volgend seizoen weer met elkaar 
doorgaan. 
 
Wens ik iedereen hierbij een goed en sportief 2016 en zien we jullie vanaf 
april weer graag in/bij Baan 6!! 
 
Brenda Otto 
Kantinecommissie 
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 Jaarverslag Nieuwe Leden Commissie 2015 
 

De Commissie Nieuwe leden bestond in het jaar 2015 uit de volgende 
leden: 
Joke Putker, Jetty de Wolff, Robert van der Jagt en Peter ten Wolde 
(voorzitter). 
Gezien het dalende ledental was de commissie er op uit dit jaar vele nieuwe 
leden te werven en had hiervoor diverse activiteiten gepland en uitgevoerd.  
Het tennisjaar 2015 werd begonnen door de scholieren van de drie 
basisscholen in Ter Aar een tennisclinic te geven door onze clubtrainer 
Michael Haverkamp. Alle kinderen werden voorzien van een flyer met info 
over TVTA en werden attent gemaakt op onze Open Dag aan het begin van 
het seizoen. 
De werving van de Open Dag geschiedde middels advertenties in de 
plaatselijke bladen, zoals het Witte Weekblad, De Omroeper, Het 
Nieuwkoopnieuws en het Alphens Dagblad. Verder werden er op de ramen 
van diverse winkels in Ter Aar posters opgehangen en werden de leden van 
Ter Aar opgeroepen om met vrienden, collega’s, familieleden en/of buren 
naar de Open Dag te komen. 
Op de Open Dag werden de banen versierd en het terrein werd opgeleukt 
met een springkussen voor de kleinere jeugd. Helaas was het koud en 
winderig waardoor het niet aantrekkelijk was om te gaan tennissen onder 
leiding van Michael Haverkamp. Er was opkomst, maar te klein om daar 
tevreden over te zijn. 
De nieuwe leden werden uitdrukkelijk uitgenodigd om zo nodig tennislessen 
te volgen en deel te nemen aan alle activiteiten van TVTA om zo zich zo 
snel mogelijk thuis te voelen in onze vereniging. Voor (nieuwe) leden, die 
geen tegenstanders hebben of graag eens met iemand anders willen 
tennissen organiseert Robert van der Jagt het z.g racketprikkeren. Hieraan 
kan men deelnemen door zich op te geven bij Robert. Daarna kan je 
aangeven op welke avonden je beschikbaar bent. Robert verzamelt deze 
gegevens en deelt groepen van vier in. Deze groepen moeten zelf 
afhangen. Gelet het aantal deelnemers hieraan is dit niet alleen voor 
nieuwe leden, maar ook voor leden, die al langer lid zijn een succes. 
Op Koningsdag is er nog een activiteit georganiseerd voor een twintigtal 
kinderen van de basisschool “Het Kompas”. Michael verzorgde het 
tennisgebeuren en wederom werden de kinderen van een infoflyer 
voorzien. 
Niet door de commissie, maar door andere leden van TVTA is er nog een 
ouder-kind-toernooi en een familietoernooi georganiseerd. Dit waren 
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succesvolle activiteiten voor TVTA, waarbij ook de hoop bestaat, dat er 
nieuwe leden uit voortkomen. 
 
Al met al heeft deze commissie met haar activiteiten niet haar doel bereikt 
t.w. het dalend ledental om te zetten in een stijging. Overigens, dit is een 
landelijke trend, waaraan ook TVTA niet ontkomt. 
Ik dank mijn medecommissieleden voor hun enthousiaste inzet. Het was 
een plezier om met jullie samen te werken. Helaas nemen Joke en Jetty 
afscheid van deze commissie, maar gelukkig niet van het tennissen zelf. 
Hopelijk staan er nieuwe enthousiaste leden op om de Nieuwe leden 
Commissie volgend jaar te versterken. 
 
Peter ten Wolde 
voorzitter 
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Jaarverslag Sponsorcommissie 2015 
 
Het jaar 2015 was voor de sponsorcommissie niet het meest succesvolle uit 
de geschiedenis. Ondanks alle goede bedoelingen zijn er toch een aantal 
(diepte)punten die belangrijk zijn om te benoemen. Gelukkig kunnen we 
ook een aantal positieve zaken noteren.  
 
Na het vertrek in 2013 en 2014 van José van der Laan-Lauwers, Ruud van 
de Werff en Jan van der Vlugt zijn we het jaar 2015 gestart met twee 
leden, te weten Paul van der Laan en Ludo Pistorius.  
 
Bij aanvang van het tennisseizoen kregen we steun van Martien Seijsener 
en Etienne van Ginkel, die hun kennis en energie met ons wilden delen. Met 
deze 4 leden hebben we getracht de contacten met huidige sponsoren op te 
frissen en nieuwe overeenkomsten aan te gaan. Tevens zijn we hier en 
daar ook gaan acquireren op zoek naar nieuwe kansen in onze omgeving. 
Denk hierbij aan een ‘club van 100’, verkoop deur aan deur van paas- of 
kerststollen en het aanboren van andere nieuwe kansen in de markt. Van 
dit alles is niet veel terecht gekomen, in elk geval niet wat wij ervan 
gehoopt hadden. Helaas moest Martien ons alweer na drie maanden 
verlaten en heeft inmiddels ook Etienne, na prima werkzaamheden, 
besloten uit de commissie te stappen.  
 
Hierbij moet ik een compliment geven aan onze voorzitter Peter van de Pijl 
die ons geweldig heeft geholpen en ons altijd up-to-date heeft gehouden 
van bedrijven die wellicht interesse zouden hebben in een partnership met 
TVTA. Met alle goede bedoelingen is Peter vaak met de sponsorcommissie 
aan de slag gegaan, wat wij erg waarderen en waarvoor onze dank.  
 
Ondertussen hebben een aantal bedrijven besloten om dit jaar de club 
financieel niet te ondersteunen. Dit respecteren wij volledig, omdat er bij 
elk verhaal een goede reden was om te samenwerking (tijdig) stop te 
zetten. Daar staat tegenover dat er een aantal nieuwe bedrijven zich 
verbonden hebben aan onze tennisvereniging.  
 
Verder zijn we tekortgeschoten in afspraken met een aantal van onze vaste 
sponsoren. Dit niet altijd door ons eigen toedoen. De onderlinge afspraak 
met Studio RGB werd helaas niet nagekomen, waardoor bestelling van 
winddoeken en borden achter bleef. Dit bedrijf drukt onze borden en 
doeken en u kunt zich voorstellen hoe lastig het is als afspraken niet 
nagekomen kunnen worden. Einde jaar kwamen we tot de conclusie dat we 
niet verder kunnen met deze leverancier, waardoor we op zoek zullen 
moeten naar een nieuwe leverancier voor doeken en borden. 
 
Is er dan ook goed nieuws te melden, jazeker? Op oudejaarsdag zullen Paul 
en ikzelf weer rond gaan rijden en langskomen met heerlijke oliebollen als 
dank voor weer een jaar steun aan TVTA. Verder hebben we de sponsoren 
Van Dam Bodegraven, Horecagroothandel van der Star, Wim Pont, Crea-
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Tech en Lommers Decoration mogen toevoegen aan het rijtje bestaande 
sponsoren. Wat ook zeer positief is, is dat wij op allerlei manieren 
ondersteund worden door onze sponsoren, maar ook door andere bedrijven 
om ons Aarlandentoernooi succesvol te maken. Denk hierbij aan geleverde 
spullen voor de loterij, aankleding voor ons park enz.  
 
Verder is het goed te benoemen dat wij deze commissie niet willen laten 
vallen, maar dat wij door drukke werkomstandigheden, 
gezinsomstandigheden en veranderingen moeite hebben voldoende tijd vrij 
te maken voor wat deze commissie en onze sponsoren verdienen, veel 
aandacht. 
 
Dus wij doen wederom een oproep aan leden om te overwegen ons te 
komen versterken. Vanuit onze kant wensen wij jullie het beste voor het 
nieuwe jaar, in goede gezondheid. 
 
Mede namens Paul van der Laan,  
 
Hartelijke groet, 
Ludo Pistorius 
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Jaarverslag Technische commissie 2015 
 
De leden van de technische commissie zijn geen schrijvers maar doeners. 
Derhalve is er geen jaarverslag van de hand van een TC-lid. Maar we 
zouden ze als vereniging tekort doen, als er toch woorden worden gewijd 
aan het werk van deze mannen en een vrouw. 

Wie zaten er in? : Ramon Gottenbos, hij is een hoofd van het 
binnengebeuren d.w.z. alles wat zich in het clubhuis bevindt, zoals het 
alarm, de sleutels, het afhangbord, de elektronische kassa, maar ook de 
verlichting van de tennisbanen is een klus voor Ramon. Vergeet ook niet de 
TVTA-website, ook dat  verzorgt Ramon. 

Het opperhoofd van het buitengebeuren was Jan Lek.  Hij werd 
geassisteerd door Jan Meijer, Piet Verhaar, Jacques Putker en “last but not 
least” ons enig vrouwelijk TC-lid Barbara Zornig. Deze leden zorgden 
ervoor, dat het tennispark er piekfijn bij lag. Het tennismeubilair werd 
verzorgd, er kwamen o.a. nieuwe bankjes op de banen 4 en 5, de 
beplantingen werden gesnoeid, de bladeren werden opgeruimd en er vond 
schilderwerk aan en in het clubhuis plaats. 

Natuurlijk verdient onze baanmeester (Jack Heemskerk) een plaats in het 
zonnetje. De banen lagen er nog nooit zo mooi bij. Zelfs op 23 december 
(er werd nog getennist!!!!) viel er niets op de banen aan te merken. Helaas 
vielen de dag erna de netten en werd al het tennismeubilair door de 
doeners opgeruimd. Zo lang in het najaar hebben we nog nooit kunnen 
tennissen. Heeft de klimaatverandering dan toch nog een voordeeltje? 

Helaas voelde Barbara Zornig zich niet thuis in dit mannenbastion. Zij zal 
volgend jaar geen deel meer uitmaken van de technische commissie. Ook 
Jan Lek trekt zich terug uit de leidinggevende functie in de TC. We hopen 
dat we beiden in de toekomst nog kunnen oproepen voor het klaren van de 
klussen op het tennispark. En mochten er nog meer leden zijn, die hun 
handen willen uitsteken in het geval van werkzaamheden, laat dan een 
oproep niet zo maar voorbij gaan en meld je aan. Het buitenwerk is heel 
goed voor je fysieke gesteldheid. 

Technische commissieleden, bedankt!!! 

Namens het bestuur 

Peter ten Wolde 

secretaris 
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Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2015  
 

• 7-2-2015 Wintertoernooi in Sportcentrum Nieuwkoop. 32 mensen 
hebben hieraan meegedaan. Het was weer erg gezellig.   

• Het openingstoernooi op zondag 29 maart is niet doorgegaan wegens 
slecht weer. 

• Eerste competitie-wedstrijden vanaf 4-4-2015. 
• OC Mix + HE + DE gespeeld van 30-3-2015 t/m 29-5-2015, daarna 

kruisfinales, en op 14-6-2015 finaledag. 
• Vrijdag 24-4-2015 Oranje Rackettrek. De opkomst was erg laag, nl. 6 

mensen. 
• Donderdag 21 mei was er weer een rackettrek. Deze opkomst was 

beter. Ong. 20 mensen.  
• Op woensdag 24 juni was er weer een rackettrek. Ook nu weer zo’n 

20 mensen. Mooi weer, en zeer gezellig. 
• Ladies day. Die is dit jaar niet geweest. Volgend seizoen wordt dit 

weer in het leven geroepen. 
• Finaledag 14  juni is goed verlopen. Aan het einde van de middag 

heeft onze voorzitter Peter de kampioensteams van de 
voorjaarscompetitie (de teams van de volgende captains: Martin 
Barnas, Rianne Ubink, Chiel Konings, Martijn Wolmerstett en Trudy 
van Veen) gehuldigd en de prijsuitreiking van de OC’s gedaan.   

• OC Dubbels gespeeld van 15-6-2015 t/m 28-8-2015. Kruisfinales van 
12-9-2015 t/m 25-9-2015. 

• Clubkampioenschappen dit jaar gewoon weer 2 weken. Deze 
clubkampioenschappen werden gespeeld van 29-8-2015 t/m 11-9-
2015. Helaas waren er ook dit jaar weer erg weinig inschrijvingen. 
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• Finaledag OC dubbels en de clubkampioenschappen was op 27-9-
2015. Clubkampioenen zijn geworden: Suzanne Knetsch bij de 
dames. De finale bij de heren, tussen Lars v.d. Pijl en Gijs Odijk, is 
niet gespeeld omdat Lars geblesseerd was. Later is deze nog een keer 
ingepland, maar toen heeft Lars weer afgezegd omdat zijn opgelopen 
blessure bij de voetbal nog niet voldoende hersteld was. Dus Gijs 
Odijk is clubkampioen bij de heren.  

• Najaarscompetitie die op 12-9-2015 begon, leverde dit jaar helaas 
geen kampioenen op. 

• De enquête die gedaan is, leverde niet echt veel op. Wel wordt er 
onderzocht om de OC enkel en clubkampioenschappen samen te 
voegen. De clubkampioenen komen dan uit de A poules.    

• Op de slotavond 3-10-2015 was de opkomst weer erg slecht. Dit 
kwam gedeeltelijk ook door de najaarscompetitie die die dag nog 
gespeeld werd. Volgend seizoen wordt het slottoernooi pas eind 
oktober gespeeld. Op een zondagmiddag.  

Dank aan alle wedstrijdcommissieleden. Speciale dank aan Rianne die na 
dit seizoen de commissie verlaat. Zij heeft bijzonder veel voor onze 
commissie gedaan. 

P.S. Onze eerste aktiviteit in 2016 is het wintertennistoernooi in Nieuwkoop 
op zaterdag 13 februari. Hierover hebben jullie als het goed is al een mail 
ontvangen. Schrijf je snel in hiervoor !!!! (via toernooi.nl) 

 

Marian Ubink namens de wedstrijdcommissie.  
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Website: www.tvta.nl 
 
Kijk eens op onze website. Je vindt er alle mogelijke informatie. Het is de 
moeite waard om er eens rond te snuffelen. Je kunt zelfs middels de 
webcam zien of er water op de baan staat!!!! Maak er gebruik van!! 
 
 
  

Volg ons op: 

Volg ons op: 
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Ledenadministrateur: 
 
 
Ger Otto is onze trouwe ledenadministrateur, samen met zijn zoon beheert 
hij de ledenadministratie van TVTA. Dat wil zeggen : hij communiceert met 
de KNLTB over pasjes en over lidmaatschappen, hij brengt de mutaties aan 
in onze ledenadministratie, hij houdt het bestuur op de hoogte van de 
ledenontwikkelingen. Kortom, het is een man om zuinig op te zijn. 
 
Nog wel een tweetal verzoeken: 

• Zorg dat je gegevens “up to date” zijn. Vooral je emailadres moet 
goed zijn, anders ontvang je geen nieuwsbrief, geen uitnodigingen 
voor activiteiten en/of festiviteiten. Natuurlijk moeten je 
adresgegevens en je telefoonnummer ook goed in de administratie 
staan 

• Mocht je nog geen gebruik maken van de incassobetaling van je 
contributie, stuur dan een email naar Ger Otto 
(ledenadministratie@tvta.nl) met het verzoek om je contributie op de 
aangegeven wijze te voldoen. Je bezorgt dan de ledenadministrater 
veel minder werk 

 

Nog een advies: 

Mocht je geen berichten van TVTA ontvangen, kijk dan in je spambox. 
Wellicht komt het daarin terecht. 

Zo niet, neem dan contact op met de ledenadministrateur om te 
controleren of je emailadres correct is.
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Verschijningsdatum eerstvolgende nieuwsbrief 
 
In de maand maart 2016 zal de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen. 
Hierin staan alle gegevens voor het nieuwe seizoen. 
Mocht je een bijdrage willen leveren aan een nieuwsbrief, stuur je kopij op 
naar Peter ten Wolde (secretaris@tvta.nl). 
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Agenda  
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