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UITNODIGING & AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING TIOL 

27 FEB 2020 

 

Van de voorzitter 

“Tennis Is Onze LIEFDE, in 1909 noemde men dat lust”. 

 

Het bestuur van TIOL nodigt de leden uit voor de  

 

Jaarvergadering op 27 februari 2020 

20.00-21.30 uur in  

De Serre op het TIOL-tennispark. 

 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.   

 

De TIOL-commissies brengen in deze nieuwsbrief hun verslag 

uit. Uiteraard kunt u vragen stellen. Bent u verhinderd dan 

kunnen vragen ook gesteld worden bij de secretaris Jeroen 

Bastiaan via: info@tiol.nl.  

Naast de vaste agendapunten zullen de commissies kort 

terugblikken op 2019 en vooruitkijken naar 2020.  

 

Bijna iedere commissie is vertegenwoordigd in het bestuur. 

Samen besturen we de vereniging, namens alle leden, zo goed 

en sportief mogelijk. Op de jaarvergadering leggen we hierover 

verantwoording af aan de leden.  

 

In de pauze ligt het ambitieplan en het sponsorboekje ter 

inzage.    

 

Afsluitend een tennis drankje en hapje. 

 

Een belangrijke datum voor in de agenda: NL Doet! 

Schoonmaakdag, zaterdag 14 maart van 9-15 uur. We 

verwachten veel hulp!  

 

Tot dan!  

Namens het bestuur, 

Esther Rodenburg  

 

 

 

In dit nummer: 

• Van de voorzitter 

• Convocatie 

Jaarvergadering 2020 

• Agenda Jaarvergadering 

• Jaarverslag 2019 

• Ledenadministratie 

• Financiën 

• Ontwikkelingen bestuur 

• Jaarverslagen Commissies 

2019 

o Ledenadministratie 

o Recreatiecommissie 

o Jeugdcommissie 

o Technische 
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o Technisch Beheer 

o Baanonderhoud 

o Kantinecommissie 

 

 

 

 

Redactie: 

Jeroen Bastiaan 
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Agenda Jaarvergadering  

 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Ingekomen stukken 
 

4. Vaststelling agenda 
 

5. Vaststellen verslag Jaarvergadering 26 februari 2019 
Het verslag is te lezen in bijlage 1 
 

6. Financieel jaarverslag 2019  
Het verslag is te lezen in bijlage 2  
 

7. Kascommissie 2019 

• Bevindingen van de kascommissie Henno ten Hoor en Ulco Smits  

• Benoeming nieuw lid kascommissie 2020 
 

8. Jaarverslagen 
Ontwikkelingen bestuur en jaarverslag ledenadministratie bijlage 3 
Jaarverslagen van de diverse commissies bijlage 4 

• Ledenadministratie – Ellen Bijlsma 

• Recreatiecommissie – Miranda de Gier  

• Jeugdcommissie – Michiel Hazeveld 

• Technische Commissie – Joris de Witte 

• Technisch Beheer – Andries Ruiter 

• Baanonderhoud - Nathan Pluijter 

• Kantinecommissie – Marjolein Keulen 

• Sponsorcommissie – vanaf 2020 ingevuld 
 
De jaarverslagen van de diverse commissies staan verderop in deze nieuwsbrief.  

 
9. Begroting 2020 

De begroting is te lezen in bijlage 2 
 

10. Vaststellen contributie 2020   
In 2019 is besloten de contributie te verhogen met €10,00 met ingang van 2020. 
De jaarvergadering heeft hiermee ingestemd.   
 

11. Bestuursverkiezing 
Aftredend bestuursleden; 

• Michiel Hazenveld, jeugdcommissie. 
 
12.  Kiestrabeker  
 
13.  Rondvraag 
 
14.  Sluiting  
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Samenstelling bestuur TIOL 2019: 

Naam Functie 

Esther Rodenburg Voorzitter 

Jeroen Bastiaan Secretaris 

Michel Boot Penningmeester 

Marjolein Keulen Kantinecommissie 

Michiel Hazeveld Jeugdcommissie 

Nathan Pluijter Baanonderhoud 

Andries Ruiter (adviseur bestuur) Technisch beheer   

Ellen Bijlsma (informerend lid) Ledenadministratie 

 

Ontwikkelingen bestuur 

• In begin 2019 is de functie van secretaris door Jeroen Bastiaan ingevuld. Hiermee is het 

bestuur naar alle tevredenheid compleet. We zijn regelmatig bij elkaar geweest en is 

een hechte, betrokken basis van en voor de vereniging. Met de commissies zijn korte 

lijnen. En groeit de groep betrokken leden.  

• In september is De Boshut gestart met een sport- buitenschoolse opvang voor 8-12 

jarigen op dinsdag- en donderdagmiddag. Dit loopt erg goed en verwachten we na de 

evaluatie door te zetten.  

• In ‘Samen Westerkwartier’ kwamen de 12 tennisclubs van de gemeente 

Westerkwartier bij elkaar. We maakten kennis met de wethouder sport en denken 

mee in de ontwikkeling van het lokale sportakkoord. Ook de verenigingen in Zuidhorn 

zoeken elkaar op.  

• In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor de ambitie en sponsoravond (7 februari 

jl.) waarbij de ambities, van nieuwe bankjes tot nieuwe kleedkamers en een 

overkapping) zijn besproken, net als de sponsormogelijkheden. Rond de 30 leden 

dachten enthousiast mee en steunden de club en is er ook een sponsorcommissie 

benoemd.  
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Jaarverslag Ledenadministratie 2019 

(Ellen Bijlsma) 

 

Het hele jaar door zijn er nieuwe aanmeldingen binnen gekomen zowel van jeugd als senior 

leden. In totaal zijn er 38 nieuwe leden bijgekomen. Opvallend is dat 10 % van deze nieuwe 

leden zich ook gelijk in hetzelfde jaar weer heeft afgemeld. Misschien voor ons als club een 

aandachtspuntje om nieuwe leden zich welkom te laten voelen bij de club en ze een beetje 

op weg te helpen met alle ins en outs van onze club. 

Voor 2019 zag het ledenaantal er als volgt uit: 

Peildatum Totaal Jeugdleden Seniorleden 

1 januari 2019 252 45 207 

31 december 2019 268 47 221 

 

Nadat we vorig jaar dus een duidelijke daling van ons ledenaantal hadden is er nu gelukkig 

weer een mooie stijging te zien. En ook 2020 is wat dat betreft goed begonnen de eerste 

aanmeldingen zijn alweer binnen. 

Voor het eerst nu dus een jaar zonder nieuwe ledenpassen, iedereen mag ook het komende 

jaar dezelfde pas gebruiken. Er zijn nog steeds een aantal passen niet afgehaald dus mocht je 

tot deze groep behoren meld je gerust dan kun je alsnog je eigen pas in ontvangst nemen. 

Emailadres Ledenadministratie: ledenadministratie@tiol.nl 

 

 

 

Jaarverslag Recreatiecommissie 2019 

(Siebrig Bisschop) 

We hebben in 2019 drie keer een toernooi georganiseerd.  

Een Gabber toernooi op 24 maart, cocktail/midzomer toernooi op  6 juli, toiler/apres ski 

toernooi op 9 november.  

Alle toernooien zijn boven verwachting goed bezocht. Door onze toernooi thema’s in de 

randactiviteiten door te voeren, zorgen we ook voor gezelligheid tussen de speelronden 

door.  

En gezellig is het iedere keer weer! Er werd door leden tot ver in de avonden gespeeld en 

geborreld.  

Emailadres recreatiecommissie: recreatiecommissie@tiol.nl 

  

mailto:ledenadministratie@tiol.nl
mailto:recreatiecommissie@tiol.nl
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2019 

(Michiel Hazeveld) 
 

Leden Overzicht 
• Aantal Jeugdleden eind 2017 : 45 
• Aantal Jeugdleden eind 2018 : 62 
• Aantal Jeugdleden eind 2019 : 65  

 
Overzicht jeugdactiviteiten 2019 
Open dag voor de jeugd om kennis te maken met tennis en TIOL. 
 
BBQ met kinderen en ouders om onderling elkaar te leren kennen. 
 
Helaas hebben we in 2019 geen Toss avonden op vrijdag kunnen organiseren voor de 
jeugdleden. 
 
Clubkampioenschappen hebben in 3 categorieën clubkampioenen opgeleverd.  
 
Pannenkoek/bingo om het seizoen af te sluiten was weer druk bezocht.  
 
World tour (jeugdcompetitie) 
Ongeveer 15 jeugdleden variërend in leeftijd van 6 tot 12 die in 3 teams verdeeld over de 
rode, oranje en groene competitie in teams competitie spelen. 
 
Ouder-kind Toernooi. 
We hebben in 2019 dit toernooi niet georganiseerd. Vanwege het succes en de goede 
opkomst van jeugd met hun ouders zou dit in 2020 zeker opnieuw georganiseerd kunnen 
worden. 
 
Tot slot wil de jeugdcommissie alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp bij alle activiteiten 
in 2019. 
Zonder hulp van vrijwilligers zou de jeugdcommissie dit niet allemaal kunnen doen. 
Informatie over de jeugdcompetitie of andere activiteiten kan verkregen worden bij de 
jeugdcommissie: jeugdcommissie@tiol.nl 
 
Vanaf 2020 zal er een nieuwe jeugdcommissie geïnstalleerd worden. De nieuwe 
commissieleden zijn: 
Rene Bakker en Erwin van Kemenade. 
 
Doelen voor 2020 
• Groei in jeugdleden voortzetten 

• Vanuit alle scholen 
• Meer bekendheid geven aan tennissen onder de schooljeugd van alle scholen in 

Zuidhorn. 
  

mailto:jeugdcommissie@tiol.nl
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• Activiteiten zullen in lijn zijn met wat we in 2018 het hele jaar door hebben 
georganiseerd: 

• Open Dag 
• BBQ 
• Competitie 
• Clubkampioenschappen 
• Pannenkoeken/bingo avond 
• Toss avonden 
• Ouder-kind toernooi 

 

Jaarverslag Technische Commissie 2019 

(Joris de Witte) 
 
Afgelopen jaar is er door TIOL weer meegedaan aan de voorjaarscompetitie, met meerdere 
teams op de dinsdag, zaterdag en zondag. Het ging er elke keer sportief aan toe en alle 
inspanningen samen leverde zelfs een kampioensteam op in het voorjaar: Dames 1 van 
dinsdagavond. Gefeliciteerd! 
 
De najaarscompetitie laat al jaren een stijgende lijn zien in het aantal deelnemende teams. 
Ook hier werd er weer fanatiek gespeeld bij vaak heerlijk najaarsweer. De dinsdag, vrijdag en 
zaterdagen zijn de momenten in de week dat we sportief de rackets laten spreken. Met goed 
spel en sportiviteit verdedigen we de TIOL-eer. Ook nu met een kampioensteam Mix 1 van 
zaterdag. Gefeliciteerd! 
 
De clubkampioenschappen waren in september weer op de kalender te vinden, verspreid 
over meerder weken. Gedurende deze weken zijn er vele wedstrijden gespeeld, in 
gelegenheidscombinaties, afgewisseld met de bekende combinaties. Er was vaak veel 
publiek op het park; er waren ook veel spectaculaire wedstrijden te bekijken. 
Op de finale dag werden de clubkampioenen gehuld net als de winnende competitieteams 
Met dank aan de organisatie van Hans, Sjoerd, Bert en Henny en de barcommissie om dit 
weer vlekkeloos te organiseren. 
 
Ten slotte het pinkstertoernooi: het was opnieuw een geslaagd toernooi, deze keer in de 
maand juni, net na het competitieseizoen. Het weer speelde goed mee en de organisatie liep 
weer op rolletjes. Met name door Simon, geholpen door nieuwe commissie leden. Tijdens 
dit toernooi waren er ook al toezeggingen voor commissieleden voor de 2020 editie. De 
barbezetting en de hulp van alle andere vrijwilligers zorgden voor een topweekend.  
 

Voor vragen of opmerkingen: Joris de Witte, email adres: jam.dewitte@gmail.com 

  

mailto:jam.dewitte@gmail.com
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Jaarverslag Technisch Beheer 2019 

(Andries Ruiter) 

De (ad. Hoc.) commissie “Technisch Beheer” beheert de technische installaties van TIOL 
(baanverlichting, elektrische installatie, verwarming, (heet)watervoorziening Serre e.d.) 
De commissie is in 2012 ontstaan en bestond in 2019 (en bestaat in 2020) uit Eric Schimmel, 
Jaap Dompeling en Andries Ruiter. Gelukkig doen we dit werk niet alleen en krijgen we veel 
hulp van andere leden.  
De werkzaamheden zijn samen te vatten in: voorkomen dat iets stuk gaat, repareren wat 

toch stuk is en verbeteren van wat vaker stuk gaat. 

Speciale dingetjes 2019 

Naast de gebruikelijke kleine zaken als kapotte lampjes, een enkele lekkage, onderhouds-
beurten e.d. is er over 2019 maar weinig te melden. Het was voor ons een rustig jaar.  

Baanverlichting 

Begin 2019 waren er intermitterende problemen met de lampen van de banen 1 en 2. 

Omdat er weinig grip op was te krijgen zijn in april alle vier lampen vervangen. 

Boiler, verwarmingsketel 

Er is een nieuw onderhoudscontract afgesloten waarbij nu beiden door dezelfde instantie 
worden onderhouden.  

Aandachtspuntje voor 2020  

De “Keyprocessor” (het systeem dat er voor zorgt dat je de toegangsdeur van het clubhuis 
met je ledenpas kunt openen) is zowel technisch als beheersmatig verouderd.  
Vorig jaar is gesuggereerd deze te vervangen. Echter, de KNLTB overweegt op dit moment 
om de pasjes met magneetstrip te vervangen door b.v. pasjes met een chip. Er kan daarom 
beter even worden gewacht tot er op dit punt duidelijkheid is. 

Slotopmerkingen 

De ruimte met de technische installaties is weer verworden tot een soort rommelhok. Lastig 

als je bij een storing of onderhoudsbeurt eerst heel veel spullen moet verplaatsen voordat je 

er bij kan, maar ook (brand) gevaarlijk. Tijd voor een grote opruim- en schoonmaakbeurt.  

Storingen blijven regelmatig onnodig lang voortduren, simpel door het feit dat we (de leden 

van de commissie) niet weten dat er een storing is. Geef die dus z.s.m. aan ons door, dan 

kunnen we er iets aan doen. Dit kan aan de leden van de commissie zelf of via het e-

mailadres: 

Emailadres technisch beheer: technischbeheer@tiol.nl 

  

mailto:technischbeheer@tiol.nl
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Jaarverslag Baanonderhoudscommissie 2019 

(Nathan Pluijter) 

Het afgelopen jaar is het baanonderhoud weer te kort geschoten. 

Dit blijft een punt van aandacht. 

Dit jaar worden alle teamcaptains uitgenodigd om een gesprek te voeren hoe we mede als 

competitiespelers een invulling kunnen geven van het baanonderhoud. 

Bij deze ook een oproep aan alle leden! 

De tennisbanen zijn er voor alle leden en we hebben leden nodig die meehelpen bij het 

baanonderhoud, zodat iedereen in de toekomst ook kan blijven tennissen. 

Voor de volledigheid hierbij de onderhoudsinstructie voor de smash-court banen:  

Het is gewenst de toplaag regelmatig te egaliseren en intensief te borstelen. Hierdoor blijft 

de toplaag egaal en wordt het SmashCourt® infill materiaal losgehouden. Tevens voorkomt 

dit in belangrijke mate alg-en mosvorming. Afhankelijk van het gebruik kan het nodig zijn 

plaatselijk SmashCourt® infill materiaal aan te brengen.  

Advies materieel in periode maart-oktober: 1 x per week met een rechthoekige of 

driehoeksborstel (achter trekker) egaliseren/borstelen, bij voorkeur uitvoeren als de toplaag 

droog is. Met name de intensief bespeelde plaatsen verdienen de nodige aandacht en dienen 

zonodig te worden bijgevuld met het SmashCourt® infill materiaal. Achter de borstel kan een 

sleepnet of rubberenringmat bevestigd worden om het instrooizand te egaliseren. Het op 

voorraad te bewaren materiaal dient onder droge omstandigheden te worden bewaard. 

Advies materieel in periode november-april: 1 x per maand lostrekken van toplaag, indien 

deze niet bevroren is, met een rechthoekige of driehoeksborstel(achter trekker) 

egaliseren/borstelen.Achter de borstel kan een sleepnet of rubberenringmat bevestigd 

worden om het instrooizand te egaliseren. 

Opgeven kan bij nathanpluijter@home.nl 

  

mailto:nathanpluijter@home.nl
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Jaarverslag Kantinecommissie 2019 

(Redmer Wijnsma) 

Tweeduizendnegentien was een relatief rustig jaar voor de kantinecommissie. De meeste 
opschudding werd wellicht veroorzaakt door het feit dat de prijzen van consumpties, 
ingegeven door inflatie, zijn gestegen. Deze maatregel was onontkoombaar en behoeft 
verder geen uitleg. De betalingen verlopen inmiddels hoofdzakelijk via het pinapparaat en 
voor zover de kantinecommissie hier zicht op heeft, wordt er trouw aan vrijwel alle 
betalingen voldaan aan het eind van een avond. 
 
Over het assortiment an-sich is de kantinecommissie immer nog content. Er is voorlopig 
voldoende ingespeeld op de groeiende markt van speciaalbierdrinkers, de wijnen worden 
nog steeds zeer gewaardeerd en de frituursnacks worden beoordeeld met een ruim 
voldoende. De kantinecommissie staat te allen tijde open voor verzoeken tot uitbreiding van 
het assortiment en eventuele aanbevelingen. 
 
Er zijn verschillende momenten geweest waarop de kantinecommissie zich voltallig heeft 
ingezet om de leefbaarheid van het clubhuis te vergroten. Dit gebeurde door middel van 
opruimsessies en themadagen (bv NLDoet). Nogmaals dringt de kantinecommissie aan op 
het naleven van de regels en gedragscode in en rond het clubhuis. Voorbeelden hiervan zijn: 
vul de koeling wanneer die leeg is, was je eigen afwas af, leeg asbakken indien vol, etc. Deze 
verzoeken tot oorbaar gedrag zullen herhaaldelijk uitgedragen worden in de (met nieuw 
leven ingeblazen) nieuwsbrief. 
 
Hieronder nog een schematisch overzicht van de cijfers van tweeduizendnegentien. Die zijn 
ter vergelijking afgezet tegen de cijfers van tweeduizendzeventien en tweeduizendachttien. 
Het staatje is van opmerkingen voorzien door de penningmeester/voorzitter van de 
kantinecommissie.  
 

 

 

Emailadres kantinecommissie: kantinecommissie@tiol.nl 

mailto:kantinecommissie@tiol.nl
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Jaarverslag Sponsorcommissie 2019 

 

In 2019 waren er geen sponsoracties of sponsoren actief. Toch is er wel een lijst met min of 

meer noodzakelijke verbeteringen te bedenken, zoals: nieuw sanitair (douches en wc’s), 

uitbreiding van de overkapping/luifel, energiebesparende maatregelen (isoleren serre, 

dubbelglas, zonnepanelen), etc, etc.  

Probleem is: De lijst met ambities is lang maar de  financiële middelen om deze realiseren 

zeer beperkt. Dit leidt tot de oprichting van een ad-hoc commissie, bestaande uit enkele 

bestuursleden en enkele enthousiaste leden, die zichzelf tot doel stelt om een ambitieavond 

op 7 februari 2020 te organiseren. Doel van deze avond is om ondernemers en 

ondernemende TIOL-leden uit te nodigen om mee te denken over sponsormogelijkheden om 

de lijst met ambities te kunnen realiseren.   
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Bijlage 1: Verslag Jaarvergadering van 26 februari 2019 

 

(kopie van het verslag wordt afzonderlijk verstrekt) 
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Bijlage 2: Financieel Jaarverslag 2019 en Begroting 2020 

 

(kopie van het verslag en de begroting wordt afzonderlijk verstrekt) 


