UITNODIGING & AGENDA ALGEMENE JAARVERGADERING TIOL
25 FEB 2021

Van de voorzitter
“Tennis Is Onze LIEFDE, in 1909 noemde men dat lust”.
In dit nummer:

Het bestuur van TIOL nodigt de leden uit voor de
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Jaarvergadering op 25 februari 2021
20.00 tot uiterlijk 21.30 uur
Vergadering is digitaal vanwege Corona-maatregelen.
Graag aanmelden voor 23 februari bij michelboot@hotmail.com
Er volgt na opgave een mail met een link waarmee je mee kan doen
met de jaarvergadering.
De TIOL-commissies en het bestuur brengen in deze nieuwsbrief hun
verslag uit waarin ze terugblikken op 2020 en vooruitkijken naar
2021. Uiteraard kun je vragen stellen. Ben je verhinderd, dan kunnen
vragen ook gesteld worden (tot 23 februari) bij de secretaris Jeroen
Bastiaan via: info@tiol.nl.

Commissie
o

Technisch Beheer

o

Baanonderhoud

o

Kantinecommissie

Op de jaarvergadering legt het bestuur, samen met de commissies,
verantwoording af aan de leden. Het afgelopen jaar is natuurlijk erg
bijzonder geweest vanwege corona. Hoewel alle activiteiten
nagenoeg stil hebben gelegen, konden we gelukkig wel blijven
tennissen.
Naast de vaste agendapunten, wordt de leden (jullie dus) gevraagd te
stemmen over de beoogd nieuwe voorzitter: Henny Woldman en
wordt er gestemd over een contributievoorstel voor jongeren.
Tot dan!

Redactie:

Namens het bestuur,
Esther Rodenburg, Voorzitter TIOL

Jeroen Bastiaan

Bijlagen (apart verstrekt):
1) Verslag vorige jaarvergadering TIOL 27 februari 2020
2) Financieel jaarverslag 2020, Verslag Kascommissie 2020, Begroting 2021
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Agenda Jaarvergadering
1. Opening, mededelingen & ingekomen stukken
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen verslag Jaarvergadering van vorig jaar: 27 februari 2020 (bijlage 1)
4. Financieel jaarverslag 2020 (bijlage 2)
5. Kascommissie 2020
• Bevindingen van de kascommissie (bijlage 2)
• Benoeming nieuw lid kascommissie 2021
6. Jaarverslagen
• Bestuur
• Ledenadministratie
• Recreatiecommissie
• Jeugdcommissie
• Technische Commissie
• Technisch Beheer
• Baanonderhoud
• Kantinecommissie
• Sponsorcommissie
7. Begroting 2021 (bijlage 2)
8. Vaststellen contributie 2021
• Voorstel om de contributie voor 2021 niet te verhogen.
• Voorstel om contributie voor jeugdleden te verlengen naar het jaar waarin het (jongeren)lid
23 wordt. Dit betekent dat jeugdleden van 17-23 jaar een contributie betalen, gelijk aan de
jeugdcontributie. Op dit moment is dat €70,9. Bestuursverkiezing
• Aftredend bestuursleden: Esther Rodenburg, voorzitter. Voorstel om in te stemmen met de
voordracht van het bestuur als nieuwe voorzitter: Henny Woldman.
10. Rondvraag & sluiting
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Jaarverslag Bestuur 2020
Samenstelling bestuur TIOL 2020:
Naam

Functie

Esther Rodenburg

Voorzitter

Jeroen Bastiaan

Secretaris

Michel Boot

Penningmeester

Marjolein Keulen

Kantinecommissie

Nathan Pluijter

Baanonderhoud

Het bestuur heeft afstemming met de ledenadministratie en de commissies
Ontwikkelingen bestuur 2020:
•
In begin 2020 startten we (op 7 februari) met de ambitie- en sponsoravond. De wensen/
ambities om mooier, betere faciliteiten te maken, werden gepresenteerd. Ideeën over nieuwe
bankjes tot nieuwe kleedkamers en een overkapping zijn besproken, net als de benodigde financiën
en sponsormogelijkheden. Rond de 30 leden dachten enthousiast mee en steunden de club (zie de
Club van 50 bordjes in de Serre!) en is er een sponsorcommissie benoemd.
•
Al snel ging alles (in Nederland) op slot, zo ook de meeste activiteiten. Er was 1
recreatietoernooi, clubkampioenschappen, jeugdtoss en tossgroepen. Tot 2 keer toe stopte de
competitie voortijdig en was (is) de kantine gesloten. De trainingen gingen het hele jaar wel door en
het was extra druk op de tennisbanen omdat we door mochten tennissen.
•
Het bestuur vergaderde (online) door. De coronamaatregelen werden naar de leden
gecommuniceerd en we boden niet- leden een gratis kennismakingsperiode aan. Er waren 10
mensen die hier gebruik van maakten. Het bestuur is een enthousiaste, zeer betrokken groep met
een groot hart voor TIOL. Met alle commissies zijn korte lijnen. In 2021 hopen we weer vol los te
gaan. En zetten we in op een nog grotere groep betrokken en actieve leden die naast het tennissen
mee helpen in de vereniging.
•
Als actieve partner ondertekenden we het lokaal sportakkoord Westerkwartier. In ‘Samen
Westerkwartier’ komen de 12 tennisclubs van de gemeente Westerkwartier bij elkaar. Ook de
verenigingen in Zuidhorn zoeken elkaar op. En de sport BSO van de Boshut maakt structureel gebruik
van onze Serre op dinsdag- en donderdagmiddag.
•

Van de Rabobank ontvingen we subsidie voor het realiseren van een fitnessveldje.

•
Op 28 januari jl. hadden we een online overleg tussen bestuur en commissies met als thema
Jaar-rond-2021. Daarbij was ook aanwezig de beoogd nieuwe voorzitter en de
verenigingsondersteuner van de KNLTB.
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Jaarverslag Ledenadministratie 2020

Het jaar begon weer prettig met een aantal nieuwe aanmeldingen. Dit is voor onze club natuurlijk
heel fijn. Ondanks alle maatregelen waardoor het tennissen af en toe ook helemaal stil lag bleven de
aanmeldingen wel binnen komen. Maar helaas waren er ook weer afmeldingen. Meeste afmeldingen
hebben als reden dat mensen gaan verhuizen. Vaak geven ze aan een leuke tijd te hebben gehad bij
TIOL dat is natuurlijk goed om te horen.
Er waren in 2020, 44 nieuwe aanmeldingen en 51 afmeldingen. Het ledenaantal van TIOL blijft de
laatste jaren steeds wat schommelen tussen de 250 en de 260 leden.
Overzicht leden 2020
Peildatum
1 Januari 2020
31 december 2020

Totaal
260
253

Jeugdleden
39
35

Seniorleden
221
218

In 2019 zijn we gestart met een ledenpas die langer geldig is. Hierbij was gekozen voor een periode
van 2 jaar door de KNLTB. Inmiddels heeft de KNLTB laten weten dat de passen in 2021 niet
vervangen worden.
Emailadres Ledenadministratie: ledenadministratie@tiol.nl
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Jaarverslag Recreatiecommissie 2020

Op 7 Maart startte onze eerste tennistoernooi van het jaar 2020, niet wetende dat dit de laatste was
van dat jaar.
Het Flower-toernooi was een groot succes veel opkomst, kortom flink de bloemetjes buiten gezet.
Rond 20 juni wilden we het midzomernacht toernooi organiseren. Helaas door de welbekende
omstandigheden (corona) is dat niet gelukt. De hoop was gevestigd in het najaar, helaas.
De recreatie commissie onderhoudt contact met elkaar via een app groep. We hopen vurig dat we dit
jaar 2021 een fantastisch toernooi kunnen organiseren.
Wijzigingen in samenstelling van de Recreatie commissie:
- Marchien Dost maakte bekend in november dat ze gaat stoppen met de werkzaamheden.
Tevens heeft ze haar lidmaatschap bij TIOL opgezegd.
- Mirjam Kliphuis heeft ook officieel afgemeld bij ons dat ze uit de Recreatie commissie stapt.
Daarmee is de samenstelling nu:
Chantal van der Veen
Regina Hoving
Siebrig Jacobs
Miranda de Gier
Marjan Beltman
Dit vinden we allen prima, mochten we meer mensen willen dan zullen we een oproep plaatsen of
mensen benaderen.
Emailadres recreatiecommissie@tiol.nl
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2020
Leden Overzicht
•
Aantal Jeugdleden eind 2017 : 45
•
Aantal Jeugdleden eind 2018 : 62
•
Aantal Jeugdleden eind 2019 : 65
•
Aantal Jeugdleden eind 2020 : 35
2020 liep anders dan gepland. Als nieuwe commissie hebben we een prima overdracht gehad van de
oude commissie en gingen we vol goede moed aan de slag. Als voorbereiding op de competitie
speelden we 2 keer op zondag om te oefenen. En toen……. kwam Corona.
Gelukkig konden we vanaf half mei weer tossen met de kinderen en dat hebben we tot de zomer
gedaan. Na de zomer begon de competitie en die is voor oranje helemaal uitgespeeld. We hebben
ook 1 dag zelf georganiseerd. De teams in Groen en Geel hebben bijna de hele competitie
uitgespeeld en ook toen kwam weer corona.
Helaas hebben we een aantal zaken niet kunnen organiseren (open dag, BBQ,
clubkampioenschappen, ouder-kind toernooi en natuurlijk de pannenkoeken-bingo), maar die halen
we in 2021 hopelijk weer in.
Tot slot wil de jeugdcommissie alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp bij de activiteiten in 2020.
Doelen voor 2021
•
Groei in jeugdleden voortzetten
•
Meedoen aan sportweek
•
Toss weer structureel organiseren
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:

Erwin van Kemenade en Rene Bakker

Emailadres: jeugdcommissie@tiol.nl
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Jaarverslag Technische Commissie 2020
Afgelopen jaar zou er door TIOL weer meegedaan worden aan de voorjaarscompetitie, met
meerdere teams op de dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Helaas kwam er de welbekende
spelbreker genaamd Corona en ging het hele voorjaar in rook op en kon er niet getennist worden.
De najaarscompetitie ging gelukkig voortvarend van start. Echter helaas werden de regels steeds
strenger en moest er halverwege gestopt worden met tennissen. Het plan om vanwege de corona op
vrijdag en dinsdag wedstrijden te spelen die maximaal een uur duren, zorgde niet voor het door de
KNLTB beoogde resultaat en leverde helaas minder spelvreugde op. Hopelijk worden er andere regels
bedacht om corona verantwoord te kunnen tennissen.
De clubkampioenschappen (CK2020) waren in september weer op de kalender te vinden, verspreid
over meerdere weken. Gedurende deze weken zijn er vele wedstrijden gespeeld, in
gelegenheidscombinaties, afgewisseld met de bekende combinaties. De grote verandering was het
uit elkaar trekken van de dubbelkampioenschappen en de enkelkampioenschappen. Er was vaak veel
publiek op het park en terecht er waren veel spannende spectaculaire wedstrijden te bekijken. Op
de finaledag werden alle clubkampioenen gehuld.
Met dank aan de organisatie van Hans, Sjoerd, Bert en Henny en de barcommissie om dit
weer vlekkeloos te organiseren.
Ten slotte het pinkstertoernooi: ook dit ging helaas niet door. Alle goede plannen en nieuwe
commissieleden konden hun ideeën niet ten uitvoer brengen. Dus hopelijk is de volgende editie weer
een schot in de roos.
Voor vragen of opmerkingen: Joris de Witte.
Emailadres: jam.dewitte@gmail.com
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Jaarverslag Technisch Beheer 2020
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 2020 (en bestaat in 2021) 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.
Verslag 2020
Het jaar 2020 kende ondanks Covid toch weer de gewone standaard storingen. Enkele defecte
lampen van de baanverlichting, een defecte schakelaar, standaard onderhoudsbeurten, een
doorgebrande zekering en dergelijk klein spul.
Het afhangbord (in brede zin) vroeg extra aandacht en gepuzzel vanwege de invoering van het online
afhangen.
Begin 2020 is de elektriciteitsvoorziening in de berging uitgevallen. Zo te zien is de elektriciteitskabel
naar de berging toe ergens onderweg defect. In principe is dit een aangelegenheid van de gemeente
Westerkwartier, maar die heeft nog geen zichtbare actie ondernomen.
Aandachtspunten voor 2021
De kwestie van de elektriciteitsvoorziening in de berging heeft voor ons nu prioriteit. Er moet een
oplossing komen. Of door de gemeente, of door TIOL (en dat kost geld), of een beslissing dat het niet
wordt gerepareerd.
Een ander aandachtspunt voor 2021 is de watermeter. Die zit nu op een erg ongelukkige plaats en
o.a. het uitlezen van de meterstand is een crime. Over beide kwesties is een notitie naar het bestuur
gestuurd.
Slotopmerkingen
Wordt het niet eens hoog tijd om de banken op de banen te vervangen? Onze commissie gaat daar
niet over, maar ook de kantinecommissie, de commissie baanonderhoud e.d. niet.
Laat storingen niet 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:
technischbeheer@tiol.nl
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Jaarverslag Baanonderhoudscommissie 2020

2020 is een jaar wat we maar snel moeten vergeten door de Corona.
Wat wel positief is dat er veel teams zijn die het baanonderhoud goed hebben opgepakt.
Dit blijft erg belangrijk om te doen om de banen goed bespeelbaar te houden.
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.
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.
Voor vragen en opmerkingen: Nathan Pluijter
Emailadres baanonderhoud: nathanpluijter@home.nl
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Jaarverslag Kantinecommissie 2020

Zoals verwacht begint ook dit verslag met de corona-pandemie. Door deze pandemie is de kantine
helaas de grootste tijd van het jaar gesloten geweest (vanaf half maart t/m juni en oktober t/m
december).
In de maanden waarin de kantine wel open is geweest en dan met name juli, augustus en september
hebben de leden (en bezoekende verenigingen) hun best gedaan om toch de jaarlijkse omzet te
evenaren. Zeker tijdens de clubkampioenschappen is dit heel goed gelukt. Met dank aan alle
vrijwilligers die de bar draaiende hielden, die invulling gaven aan de hygiëne maatregelen of andere
zaken regelden.
Waar normaal de jaarlijkse omzet tussen de € 17.000 en € 21.000 uitkomt, is 2020 afgesloten met
een omzet van ongeveer € 11.000. Deze omzet is overigens bijna in zijn geheel gerealiseerd in
augustus en september.
Door de sluiting van de kantine lag het gevaar op de loer dat we met de voorraad zouden blijven
zitten. Door een aantal uitverkoopdagen (en een snelle omloopsnelheid) hebben we de schade
weten te beperken: in heel 2020 is € 133 aan inkoopwaarde weggegooid.
2020 was natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel: de clubkampioenschappen waren een feestje
(ondanks een windvlaagje die onze spiksplinternieuwe partytent liet vliegen), we hebben even
mogen genieten van de competitie in september en gelukkig mocht er in het grootste deel van 2020
wel getennist worden.
De kantine commissie
Nog altijd enthousiast en de blik (hoopvol) gericht op de toekomst.
Emailadres: kantinecommissie@tiol.nl
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Jaarverslag Sponsorcommissie 2020
De sponsor commissie bestaat uit:
Freddie Schuitema, Jan Stuitje, Rob Okken en Nathan Pluijter.
Deze groep wil zich bezig gaan houden met het vinden van sponsoren en de uitwerking van de
sponsering.
Amper na de start in 2020 kwam de Corona om de hoek en lag alles stil.
Hopen dat we in het jaar 2021 stappen kunnen gaan nemen om de sponsering op de kaart de zetten
bij TIOL, zodat we mooie dingen kunnen gaan realiseren zoals overkapping, douches aanpakken,
isoleren kantine etc. Elke hulp is van harte welkom.
Naast de sponsoring hebben we ook een club van 50.
Inmiddels hebben er zo’n 20 mensen zich hiervoor aangemeld.
De bordjes met de namen van deelnemers van de club van 50 hangen inmiddels boven de bar, en...er
kunnen nog heel wat bordjes bij.
Wat is de club van 50?
Een groep mensen die TIOL een warm hart toedraagt, leden en niet leden.
Onze tennisclub heeft vele ambities en deze ambities kunnen we realiseren mede met behulp van
jullie. We hebben al een top club, maar er kunnen altijd nog dingen verbeterd worden, zoals sanitair,
keuken, douches, overkapping etc.
Inmiddels hebben er al meerdere mensen zich aangemeld, wat al super is, maar we kunnen nog veel
meer mensen gebruiken.
Wat vragen we:
Een bijdrage van € 50,00 per jaar, jaarlijks opzegbaar.
Wat krijg je ervoor terug:
Een naambordje in de kantine en als er geen bezwaar is je naam op onze website.
Voor een nog een mooiere tennisclub en betere faciliteiten!
Aanmelden kan via: penningmeester@tiol.nl

11

