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In deze nieuwsbrief:

Algemene Ledenvergadering 2020
Op woensdag 5 februari 2020 om 20.00 uur wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
gehouden in ons clubhuis. Achterin deze nieuwsbrief tref je alle relevante stukken aan.

Teamindeling Zomer Mixcompetitie;
Zer Oirts zal in de komende  Zomer Gemengd Mixcompetitie met 2 teams vertegenwoordigd 
zijn:
Team 1: Ko Zweedijk, Klaas Wierda, Martin de Klerk, Jac Uytdewilligen © , Sylvia de Klerk, 
Barbara Boone, Corine Davidse, Mariska Uytdewilligen en Melanie Kaljouw ®         

Team 2: Ronnie van Schaik ©, Jan-Willem Jansen, Adrie Contant, Marja Hootsmans, Ester 
Wierda, Elna Dieleman, Ellen van Schaik (o.v.b. herstel blessure) , Milan van Schaik ®     en 
Irma Lindenberg ®       

Algemene reserves: Erik Wijkhuijs, John Vogel en Wilco MeijeringAlgemene reserves: Erik Wijkhuijs, John Vogel en Wilco Meijering

De speeldagen  vallen in de periode 23 mei t/m 4 juli. De eventuele inhaal-zaterdagen en 1 
juni, 11 juli en 18 juli

NIEUWJAARSRECEPTIE





Onlangs hebben Claudia Muller en Mariska Uytdewilligen hun totaalplan voor de renovatie 
van ons clubhuis gepresenteerd aan het bestuur. Na kort intern beraad heeft het bestuur 
toestemming gegeven voor de realisatie van de plannen. Tijdens de jaarvergadering kunnen 
de aanwezigen kennis nemen van de nieuw te realiseren inrichting. In het plan is qua kosten-
plaatje uitgegaan van arbeid op vrijwillige basis van de leden. 

Hierbij willen we dan ook een oproep doen aan onze leden om mee te helpen bij de diverse 
klussen. Te denken valt hierbij aan schuren, schilderen, ophalen en afvoeren van materialen, 
montagewerkzaamheden , elektra aan-/omleggen,  schoonmaken etc. etc. 

Vanaf zaterdag 8 februari willen we gaan beginnen met de werkzaamheden. 
Je kunt jezelf opgeven bij Claudia (info@vanhuisuitmiddelburg.nl) of 
Mariska (muytdewilligen@zeelandnet.nl). 

DeDe “werkenden” onder ons zullen voornamelijk op de zaterdagen en evt. de zondagen in de 
weer gaan. Voor de gepensioneerden onder ons, van wie we veel aanmeldingen verwachten, 
is het natuurlijk ook mogelijk om doordeweeks op door hen gewenste tijdstippen te klussen.

De doelstelling is om medio maart klaar te zijn, echter is dit afhankelijk van het aantal en de 
inzet van de vrijwilligers dat zich aanmeldt. Realiseer je dus dat een mooi opgeknapt clubhuis 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

De werkzaamheden die (chronologisch) verricht moeten worden zijn:
-vloer eruit halen, ruimte leegmaken en steiger plaatsen-vloer eruit halen, ruimte leegmaken en steiger plaatsen
-bestaande verlichting verwijderen en opslaan
-wanden en plafonds ontvetten
-balken schuren en in grondverf zetten
-balken en koplatten aflakken
-wanden en plafonds en krijtverf
-deur in magneetverf (optioneel)
-tafels schuren, bleken en afwerken met matte vernis-tafels schuren, bleken en afwerken met matte vernis
-spanningrail aanleggen en stroompunten verleggen, schakelingen aanpassen
-verlichting monteren
-kussenkist maken/timmeren
-tafelbladen maken/timmeren
-kussenkist en tafelbladen resp. aflakken en beitsen
-ophalen stoelen en barkrukken bij leverancier
-plaatsen meubilair, afstylen verlichting en decoratie-plaatsen meubilair, afstylen verlichting en decoratie

Heb je verder nog vragen, stel ze gerust aan Claudia en/of Mariska

Opfrisbeurt kantine; 
totaalplan goedgekeurd door bestuur





De Zomeravondcompetitie is een recreatieve competitie, op zeven woensdagavonden in mei 
en juni. Deze competitie is alleen voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en is 
geschikt voor alle speelsterktes.

Vier dubbels
Elke competitiedag bestaat uit vier dubbels. Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of DD, HD en 2x GD. Op 
basis van onderstaande klasse-indeling zullen de teams op actuele rating per klasse worden 
ingedeeld:
1e klasse              teamgemiddelde kleiner dan 121e klasse              teamgemiddelde kleiner dan 12
2e klasse              teamgemiddelde gelijk aan 12 en kleiner dan 14
3e klasse              teamgemiddelde gelijk aan 14 en kleiner dan 16
4e klasse              teamgemiddelde gelijk aan 16 of hoger

Teams en spelers 
Elk team bestaat uit minimaal 4 spelers. Speeldata zijn: 13, 20, 27 mei, 3 ,10, 17,24 Juni

DusDus voor diegene die graag op de woensdagavond willen spelen , geef je op vóór 1 Maart 2020 
en stuur een mail aan competitie@zeroirts.nl

Zomeravondcompetitie; inschrijven mogelijk
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voor de 

algemene ledenvergadering 
op woensdag 5 februari 2020, aanvang 20.00 uur 

 
 

 
 
De vergadering is in ons clubgebouw. 
 
 
Een keer per jaar kunnen de leden met het bestuur spreken over het wel en wee 
van de vereniging. 
In de ledenvergadering van onze vereniging brengt het bestuur zijn jaarverslag uit, wordt de 
jaarrekening en worden de plannen voor het nieuwe jaar gepresenteerd. 
Voorts is er gelegenheid voor de leden om zelf met voorstellen te komen. 
 
 



  

AGENDA 

1. Opening en mededelingen 
 
2. Vaststellen van de agenda*) 

 
3. Concept – notulen van de algemene ledenvergadering van 30 januari 2019 
 
4. Verantwoording van het beleid in 2019 

 
5. Financiële verantwoording 2019 
 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
 
7. Verkiezing bestuur 
 

P A U Z E 
 

8. Begroting 2020 
 
9. Voornemens bestuur 2020 
 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
*) Leden kunnen voorstellen indienen om te bespreken tijdens de vergadering. Die 
voorstellen moeten door tenminste vijf leden ondertekend zijn en per mail zijn ingediend bij 
de secretaris (secretaris@zeroirts.nl). Alle leden krijgen die voorstellen dan nog ruim voor 
aanvang van de vergadering toegezonden. 

. 
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Agendapunt 3 
 
Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Zer Oirts van 30 januari 
2019.  
 
Aanwezig: Marjan van Stijn, Anita Koeman, Frans Meur, Marja Hootsmans, Henk Ton, Rob 
Slootbeek, Arry Jobse, Cor de Voogd, Willem de Pagter, Wilma Boone-Roelse, Rik Helm, Lein 
Gilde, Ans van Tatenhove, Fred Schonis, Adrie Contant, Jac Uytdewilligen, Mariska 
Uytdewilligen-Jobse, Aad van der Valk, Erik Wijkhuis, Ronnie van Schaik, Ton Snijders, Ad 
Boone en Corrie Meijers.  
Het bestuur: Piet Filius (voorzitter), Jan Adriaanse (voorzitter Onderhoudscommissie en vice-
voorzitter), Ellen van Schaik (penningmeester), John Vogel (voorzitter Technische commissie) 
en Aart Cramer (secretaris).  
Afwezig met kennisgeving: Henk Seijbel, Bea Fongers, Jo Jobse, Jaap Consemulder, Loes 
Holster, Gerrit Hoefkens, Niesje Bakker en Lisette Wijkhuijs. Namens het bestuur dank voor de 
genomen moeite om vooraf kenbaar te maken niet aanwezig te (kunnen) zijn.  
 

1. Opening  
De voorzitter stelt met groot genoegen vast dat er vanavond voldoende stemgerechtigde leden 
zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen (zie bijlage). In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen 
die genomen besluiten worden opgenomen. NB. Omdat tijdens deze ALV vergeten is de 
herbenoeming van de voorzitter aan de orde te stellen (zie ook Agendapunt 8), worden de 
leden via dezelfde nieuwsbrief gevraagd of er bezwaren zijn tegen de herbenoeming van Piet 
Filius als voorzitter. Die bezwaren kunnen tot veertien dagen na het verschijnen van de 
nieuwsbrief worden gemeld aan de secretaris: secretaris@zeroirts.nl.  
 

2. Binnengekomen stukken  
Er zijn geen binnengekomen stukken m.b.t. de agenda. Toch zal het bestuur later in de 
vergadering de ‘open’ brief van Jaap Consemulder, met de aanwezige leden van onze 
tennisclub bespreken.  
 

3. Vaststellen van de agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Concept – Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 januari 2019  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Verantwoording van het beleid van het bestuur in het Algemeen Jaarverslag 2019.  
Dit document wordt vastgesteld met de volgende toevoegingen/aanpassingen:  
Pagina 14, leden van verdienste: Korrie Oosterhuis Herman Kamp Toon Broos  
Pagina 14, vrienden van Zer Oirts:Aad van Corteberghe Herman Kamp Wim Koeman 
Pagina 17: Wie doet wat in 2018 • Ko van der Velde (aanvoerder) wordt: Marjan van Stijn 
(aanvoerder)  
Pagina 19:  
Contributie 2019 
Contributie     2018   2019  
Jeugd tot en met 12 jaar   € 31,50    € 32,00  
Jeugd 13 en 14 jaar    € 41,50   € 42,00 
Jeugd 15 en 16 jaar    € 58,50   € 59,50 
Seniorleden, vanaf 17 jaar   € 78,50   € 80,00 
Competitieleden die geen lid zijn van L.T.C. Zer Oirts (KNLTB bijdrage 2019) ± € 17,00 
 

mailto:secretaris@zeroirts.nl
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6. Financiële verantwoording 2018  
Aan de batenkant van de Resultaatrekening 2018 valt de hoogte van het positief resultaat op. 
Dat is vooral het gevolg van het feit dat we vanaf 2018 geen afschrijving op de banen meer 
hoeven te doen. Daarnaast valt op dat de opbrengst van de zomertoernooien minder is. 
Belangrijke reden daarvoor is dat er twee toernooien niet zijn doorgegaan en dat enkele 
toernooien geen volledige bezetting hadden. De verhouding tussen kantine-inkoop en 
kantineopbrengst is 30 : 70. Dat is een mooi resultaat. In de rekening 2018 zit nog een fout, 
namelijk de afschrijving verlichting, moet € 1.032,00 zijn i.p.v. € 982,00. De vergadering neemt 
met instemming kennis van de financiële verantwoording.  
 

7. Verslag van de kascontrolecommissie  
Willem de Pagter leest als lid van de kascontrolecommissie de tekst voor van het resultaat van 
de controle. Hij heeft dat samen gedaan met Aad van der Valk. In dit verslag is een aantal 
aandachtspunten geformuleerd betreffende de boekhouding van onze vereniging: 1. Kas is al 
jarenlang € 50,05 en wordt niet gebruikt. De kascontrolecommissie stelt voor om ‘kas’ op te 
heffen en het saldo op de bankrekening te storten; 2. De inning van sponsorgelden van de 
reclameborden op ons park, kan beter aan het begin van het tennisseizoen plaatsvinden, gelijk 
met de inning van de contributie; 3. De kascontrolecommissie adviseert om het 
boekhoudpakket Snelstart aan te schaffen. Het biedt diverse voordelen en kost ongeveer € 
18,15 (incl. btw) per maand; 4. Andere aanbeveligen om de boekhouding makkelijker en 
toekomstbestendig te maken, zullen naar het bestuur gestuurd worden. De 
kascontrolecommissie vraagt aan de vergadering om de jaarstukken 2018 goed te keuren en - 
na goedkeuring - het bestuur décharge te verlenen over het verenigingsjaar 2018. De 
vergadering besluit de jaarstukken 2018 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen 
over het verenigingsjaar 2018. Met het uitbrengen van dit verslag treedt Willem de Pagter uit de 
kascontrolecommissie. Volgend jaar zal Aad van der Valk samen met Rik Helm de boeken 
controleren. Ellen Vogel is door haar echtgenoot voorgedragen als reserve-lid. Het bestuur zal 
de aandachtspunten van de kascontrolecommissie in de eerstvolgende bestuursvergadering 
bespreken. Zoals toegezegd in de vorige ALV geeft de voorzitter een verklaring over de na 
afloop van Algemene Ledenvergadering destijds, gewijzigde cijfers in de Resultatenrekening 
2015. Dat is inderdaad niet correct gedaan. Inmiddels zijn die cijfers in goed overleg met de 
toenmalige penningmeester gecorrigeerd. Met dank aan Wilma Boone en Jaap Consemulder.  
 
8. Verkiezing van het bestuur  
8.1 Herbenoeming  
Volgens het ‘Rooster van aftreden’ worden de bestuursleden voor een periode van 3 jaar 
benoemd. Om een optimale kennisoverdacht zeker te stellen, treden bestuursleden gestaffeld 
af. Een bestuurslid dat aftreedt kan altijd - als hij/zij dat wil - door de ledenvergadering 
herbenoemd worden voor 3 jaar. Een bestuurslid kan wel ieder jaar binnen zijn benoeming 
aftreden. Dus eigenlijk hoeft de Voorzitter van de Onderhoudscommissie, Jan Adriaanse op zijn 
verzoek niet voor een termijn van één jaar benoemd te worden. Het bestuur heeft over het 
hoofd gezien dat in 2018 de voorzitter volgens het ‘Rooster van aftreden’ zou aftreden en 
eventueel zou worden herbenoemd. Dat wil het bestuur natuurlijk graag rechtzetten, met dank 
aan Piet Filius die zich herkiesbaar heeft gesteld. In de eerstvolgende digitale nieuwsbrief wordt 
e.e.a. geformaliseerd. De Voorzitter van de Onderhoudscommissie en vice-voorzitter van het 
bestuur, Jan Adriaanse is aftredend en wordt op zijn verzoek voor een termijn van één jaar 
benoemd. Jan wil graag elk jaar opnieuw de afweging maken om door te gaan. De vergadering 
stemt daarmee in en Jan krijgt applaus.  
8.2. Benoeming Commissieleden  
Zoals eerder gemeld treedt Rik Helm voor een periode van 2 jaar toe tot de 
kascontrolecommissie. En we hopen binnenkort van Ellen Vogel een bevestiging te ontvangen 
als reserve commissielid.  
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9. Begroting 2019  
De vergadering stemt in met de nieuwe contributiebedragen en de onderhoudsbegroting. De 
vervanging van de drankenkoelkast in de keuken, wordt nog een jaar uitgesteld. Coca Cola 
vervangt deze drankenkoelkasten niet meer. Condensvorming en de daarmee gepaard gaande 
schimmelvorming bij de minder schone flesjes van Belgische bieren kan ook een technische 
oorzaak hebben (luchtcirculatie). Volgend jaar zal deze situatie weer geëvalueerd worden.  
De ‘open’ brief van Jaap Consemulder aan de leden en het bestuur van L.T.C. Zer Oirts, heeft 
veel reacties teweeg gebracht. Volgens Jaap had het bestuur zich moeten houden aan de 
grens van 15.000 gulden die in het Huishoudelijk Reglement staat voor beslissingen waarvoor 
toestemming nodig is van de ALV. Dit had gekund door een extra ALV te houden of 
toestemming te vragen via de nieuwsbrief. De voorzitter presenteerde naar aanleiding daarvan 
de argumenten van het bestuur om mede gezien de tijdsdruk vanwege de subsidie en de 
veiligheid in het algemeen, de oude baanverlichting te vervangen door energiezuinige LED 
armaturen. Dit voornemen is in juli 2018 via de digitale nieuwsbrief aan de leden 
gecommuniceerd. Mede omdat het uitschrijven van een extra Algemene Ledenvergadering in 
de zomermaanden niet erg praktisch is. Het discussiepunt is niet zo zeer of deze 
kostenbesparende investering in LED baanverlichting een goed besluit is, maar of het 
huishoudelijk reglement uit 1978 wel naar de letter toegepast is. Als het bedrag van 15.000 
gulden geïndexeerd wordt naar 2018 - hetgeen naar de opvatting van het bestuur niet meer dan 
logisch en verantwoord is - dan is het bestuur ruimschoots bevoegd om zonder de instemming 
van de leden de investering in de LED-armaturen te doen. Meerdere leden hebben rechtstreeks 
met Jaap Consemulder van gedachten gewisseld over de toon, de inhoud en mediakeuze van 
zijn boodschap. Op het verzoek van Jac Uytdewilligen om die berichten over en weer (met 
toestemming van Jaap Consemulder) in de ALV voor te lezen, is door het bestuur met 
instemming van de vergadering niet ingegaan. 
De vergadering heeft kennisgenomen van de ‘open’ brief van Jaap Consemulder. Enkele leden 
geven aan weinig waardering te hebben voor zijn ‘actie’.  
Hoewel het bestuur gemachtigd is om het huishoudelijk reglement aan te passen, vraagt het 
bestuur instemming van de vergadering om in dat reglement m.i.v. 2019 het bedrag van 
15.000,- gulden te wijzigen in 17.000,- euro en dat bedrag jaarlijks te laten toenemen met het 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. De vergadering stemt in met de voorgestelde 
aanpassing van het huishoudelijk reglement.  
 
10. Beleidsvoornemens 2019  
De vergadering stemt in met de voornemens van het bestuur. Eén extra voornemen is het 
herinrichten van de kantine. Het bestuur stelt een bedrag van € 2.500,- beschikbaar. Mariska 
Uytdewilligen, Marja hootsmans en Aart Cramer zullen zich daarmee bezig houden en een plan 
aan het bestuur presenteren. Alle inbreng van leden is welkom.  
 
 
11. Rondvraag  
Jac Uytdewilligen vraagt of de verhoging van de BTW gevolgen heeft voor onze tennisclub. In 
principe niet is het antwoord van de penningmeester, al vult John Vogel wel aan dat die 
verhoging wel van toepassing is op de tennislestarieven. Jac Uytdewilligen vraagt zich af of 
genderneutraal dagtoernooi - waarbij teams op basis van speelsterkte tegen elkaar spelen 
ongeacht de samenstelling (vrouw/vrouw, man/man of man,vrouw) - niet iets voor onze zomer 
dagtoernooien is. Het Snert toernooi van MLTC, georganiseerd door Conny Boersma heeft er 
goede ervaringen mee. Marja Hootsman zal e.e.a. meenemen in de organisatie van de Zomer 
dagtoernooien van LTC Zer Oirts. Aart Cramer vraagt welke toss-avond LTC Zer Oirts gratis 
gaat openstellen voor leden van de andere Veerse tennisverenigingen. John Vogel antwoordt 
dat een tossavond op de eerste woensdag van de maand is, vanaf 19:00 uur.
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Agendapunt 4.  
    
Verantwoording van het beleid in 2019 
 
Inleiding 
Ook dit jaar probeert het bestuur zo adequaat en kort mogelijk te rapporteren 
over de activiteiten van het bestuur en de commissies. Dat doen we aan de hand 
van de beleidsvoornemens die in de vorige ledenvergadering zijn vastgesteld. 
Dit overzicht wordt gevolgd door een alinea over de ledenontwikkeling en een 
kort overzicht van de externe relaties met de gemeente Veere, de KNLTB en de 
samenwerking met andere tennisverenigingen. 
Tot slot een overzicht van alle leden die een bijdrage leveren aan de 
werkzaamheden binnen onze vereniging en de samenstelling van het bestuur en 
de commissies. 

 
Zeker in vergelijking met de landelijke en regionale cijfers is de 
ledenontwikkelingenigszins zorgelijk, dit geldt vooral voor het aantal 
jeugdleden. 
Successen zijn gelukkig nog altijd het groot aantal competitieteams dat we op 
de been brengen, het KNLTB Toernooi, de tossochtenden en de 
zomertoernooien. 

 
Realisatie van de Beleidsvoornemens. 

 
Reguliere activiteiten  
Wat waren de voornemens 2019 Wat is er gebeurd 
1. Het zelfde aantal senioren 
competitieteams inschrijven. 

In 2018 hebben er 20 teams deelgenomen. 
In 2019 zijn er 15 teams ingeschreven.  
 

2. Competitieteams aanvullen met leden 
van andere Veerse verenigingen, als ze 
niet helemaal te vullen zijn met Zer Oirts 
leden. 

Ook dit jaar hebben er weer een aantal spelers 
van andere Veerse verenigingen deelgenomen 
aan de competitie. 
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3. Organisatie van KNLTB Swaager 
– toernooi “  

In week 25 is het jaarlijkse Swaagertoernooi 
Swaager Dubbeltoernooi 25 +” georganiseerd 
door Ton, Michèle, Lisette en Jac, bijgestaan 
door een aantal  vrijwilligers Vanaf februari is het 
organisatieteam geregeld bij elkaar geweest om 
alles tot in de puntjes voor te bereiden zodat het 
Swaagertoernooi zich jaarlijks weer kan 
bewijzen als een gezellig, informeel, drukbezet 
en sportief KNLTB erkend dubbeltoernooi, 
waarnaar vele deelnemers elk jaar weer naar 
uitkijken. Ook in 2019 was het toernooi goed 
bezet en is de organisatie er in geslaagd om het 
toernooi weer zo goed als vlekkeloos te laten 
verlopen. Helaas hebben Michèle en Ton 
besloten met de sponsoring en organisatie te 
stoppen. Fysieke en ook andere  redenen heeft 
hen doen besluiten na zo vele jaren er een punt 
achter te zetten. De vereniging is hen veel dank 
verschuldigd. Zij hebben eraan bijgedragen onze 
vereniging met een KNLTB-toernooi op de kaart 
te zetten. Vooral de catering van Ton, de laatste 
jaren bijgestaan door Jac, was een trekker van 
jewelste.  

4. Organisatie op de tweede 
zaterdag van november van een 
activiteit voor alle vrijwilligers en hun 
partners. 

Als dank voor hun onmisbare bijdrage aan het 
goede reilen en zeilen van onze vereniging werd 
dit jaar weer een  lunchbijeenkomst gehouden 
bij een van onze sponsoren restaurant Mossels 
& Meer in Oostkapelle. Ruim 30 leden waren 
aanwezig. Na dit overzicht is een lijst met alle 
vrijwilligers en hun werkzaamheden in dit 
jaarverslag opgenomen. 

5. Organisatie van een 
ledenwerfactie/open dag ( gekoppeld 
aan het openingstoernooi ) 

De open dag kende enkele aspirant nieuwe leden 
maar de uiteindelijke opbrengst bleek heel 
summier. Gelukkig melden zich in de loop van het 
jaar weer enkele nieuwe leden. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren is ook dit jaar geen 
flyeractie gehouden in Serooskerke en 
omliggende kernen. De resultaten van flyeren 
waren de laatste jaren te gering. 

6. Organisatie van evenementen rond Deze zijn naar tevredenheid van de deelnemers 
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Koningsdag, afsluiten van 
voorjaarsseizoen en van het 
tennisseizoen. 

uitgevoerd. 

7. Organisatie van vijf 
donderdag zomertoernooien, 
een damesdubbel –toernooi en 
een ATV toernooi.. 

De zomerdag toernooien van 2019 zijn 
succesvol verlopen. Er zijn 5 mixtoernooien 
georganiseerd, allen op een donderdag. 
Aanvankelijk was het plan een mixtoernooi op 
een zondag te plannen, met als reden ook de 
werkende tennissers de kans op deelname te 
geven. Echter de aanmeldingen bleven 
achterwege ( op een na), waarna , met sukses, 
snel overgeschakeld is naar de donderdag. 
Verder is dit jaar niet gekozen voor een 
herendubbel, wel voor het ATV toernooi begin 
september. Het geplande damesdubbel 
toernooi is niet doorgegaan gezien de beperkte 
aanmeldingen. Toch kan van een enthousiaste 
deelname gesproken worden, zowel onder de 
eigen leden als daarbuiten, echter wel gericht 
op mixtoernooien en het ATV toernooi. Al met al 
waren het gezellige en sportieve dagen met een 
uitstekende catering. 
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8. Behoud van relaties met 
adverteerders en sponsoren 

De sponsorcommissie(SC) heeft ook dit jaar weer 
zoveel mogelijk de reeds aanwezige goede 
contacten met de sponsoren onderhouden. 
 
Dit jaar zijn er 37 sponsoren welke gezamenlijk 
goed zijn voor 27 advertenties in de nieuwsbrieven 
en 15 reclameborden op het tennispark. 
Ten opzichte van 2017 hebben we 3 (kleine) 
advertenties minder en is het aantal 
reclameborden gelijk gebleven.  
Deze sponsoren zorgen gezamenlijk voor een niet 
te verwaarlozen inkomstenbron. 
 
Alle advertenties zijn ook dit jaar minimaal 4 keer 
in de nieuwsbrieven verschenen. Het logo van de 
adverteerders op de frontpagina stond op alle 
nieuwsbrieven. 
 
Doelstelling van de SC voor 2019 was het 
onderhouden van contacten en het consolideren 
van de sponsorinkomsten. Deze doelstellingen zijn 
grotendeels gerealiseerd. 
 

9. Deelname aan de Rabobank 
clubactie bevorderen. 

 

Ook dit jaar is deelgnomen aan de Rabobank 
clubactie. Zer Oirts heeft weer goed gescoord : 
ruim € 381,00 . Een prachtig resultaat. Ruim € 50 
meer dan vorig jaar. Van de Veerse 
tennisverenigingen scoorde alleen De Stoof 
beter. Velen hebben dus weer op Zer Oirts 
gestemd. 

 10.Het schoonhouden en-maken van ons     
clubgebouw 

Er is een rooster gemaakt voor de 
schoonmaakbeurten van het clubgebouw. Dit 
rooster is via de mail verstuurd naar de 
teamcaptains. Ook is het overzicht opgehangen 
in het clubgebouw. Helaas is gebleken dat de 
poetsbeurt wel eens vergeten wordt. 
 

11. Communicatie met de leden 
versterken door minimaal 20 digitale 
nieuwsbrieven te maken en te sturen, 
voorzien van twee pagina’s 
advertenties per nummer. 

De redactie, bestaande uit Jan-Willem en Jac, 
heeft in 2019 tot 1 december 13 nieuwsbrieven 
inhoud gegeven, opgemaakt en verstuurd. Het 
totaal aantal voor 2019 zal uitkomen op 14/15. 
Het aantal van 20 vermeld als doelstelling gaat 
niet gehaald worden door een 3-tal oorzaken: 
1. De Redactie heeft een 7/8-weekse zomerstop 
gehouden; half juli tot begin september 
2. De aanlevering van tekstuele bijdragen is over 
het algemeen gezien zeer beperkt, enkele 
positieve uitzonderingen daargelaten. 
3. De redactie heeft ervoor gekozen in 2019 enkel 
“goedgevulde” nieuwsbrieven uit te brengen, en 
geen nieuwsbrieven te versturen die aan één 
enkel onderwerp of nieuwsbericht opgehangen 
zijn, of met enige doelstelling een groot aantal 
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jaarlijkse nieuwsbrieven uit te brengen. Een aantal 
keren is er dan ook een (bestuursstukken)-
mededeling vanuit de ledenadministratie 
verstuurd, als er buitenom die mededeling geen 
verdere inhoud beschikbaar was om er een 
reguliere nieuwsbrief voor te maken. 
Als de totale inhoud van de 14/15 nieuwsbrieven 
bij elkaar zouden worden opgeteld, kunnen we 
spreken van een royale 
nieuwsbriefcommunicatie  in 2019.  

12. Voortzetting Tenniskids-programma 
en de gratis tennisles aan de 
leerlingen van de basisschool. 

Ook dit jaar is aan het begin van het seizoen 
een gratis tennisles aangeboden aan de 
kinderen van de basisschool. Er zijn 15 
tenniskidslessen gegeven. Dat is 5 extra 
t.ov. 2018 i.v.m. sponsoring door DNWG. Er 
waren 6 deelnemers. 

13. Uitvoering van het besluit om een 
AED in een buitenkast beschikbaar 
te maken voor onze vereniging. 

De AED is in goed overleg met de 
“Zandput”gerealiseerd. Er hangt een 
toegankelijke AED aan de buitenmuur van 
de “Zandput”. 

14. Bij de presentatie van de 
ledencijfers alleen nog de KNLTB-
analyses opnemen per 30 
september 

Zie het eind van het jaarverslag 

Extra voornemens  

15. Voorbereiden van het 
besluit over de vervanging 
van de banen. Het bestuur 
zal op basis van de 
uitkomst van de banenscan 
en in overleg met de 
gemeente Veere de 
voorbereidingen treffen 
voor de vervanging van de 
banen. Zodra dat opportuun 
is zal het een uitgewerkt 
plan aan de algemene 
ledenvergadering 
voorleggen. Uitgewerkt 
houdt in, dat we dan weten 
wat voor soort banen we 
willen, er helderheid is over 
de financiële consequenties 
en de financiële lange 
termijn planning en we 
inzicht hebben in de 
consequenties voor het 
onderhoud op de korte en 
lange termijn. 

In het vorige jaarverslag is uiteengezet 
waarom de vervanging nog een aantal jaren 
wordt uitgesteld. Voor het verkrijgen van 
subsidie van de gemeente voldoen we 
namelijk (nog) niet aan de vereiste 
betreffende de technische levensduur van 
de banen. In 2019 is door het bestuur  een 
afspraak gemaakt met een ambtenaar van 
de gemeente Veere om de 
subsidiemogelijkheden te verkennen. De 
ambtenaar zal ons begin 2020 uitnodigen 
voor een bespreking.  
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16. In- en externe 
communicatie. De interne 
communicatie via de 
Nieuwsbrieven en de 
externe communicatie via de 
website zullen dit jaar 
worden voortgezet. Maar 
tegelijkertijd wil de nieuwe 
redactie onderzoeken hoe 
sociale media als Facebook 
en Whatsapp kunnen 
worden ingezet ter 
versterking van die 
communicatie. 
 

De whats-app correspondentie binnen de 
vereniging heeft zich buitenom de 
nieuwsbriefredactie ontwikkeld, het initiatief van 
Ronnie van Schaik (opzetten van een tennis 
What’s App groep) heeft zich in de loop van het 
jaar ontwikkeld met steeds meer nieuwe 
groepsleden, en steeds meer en gevarieerdere 
tenniscorrespondentie die via de What’s App 
groep verloopt. 
De face-book correspondentie is (nog?) niet 
ontwikkeld. 
 
 

17. Organisatie van het 
onderhoudswerk. In de 
voorafgaande jaren werden 
in de maanden 
voorafgaande aan het 
tennisseizoen een aantal 
niet onbelangrijke 
voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd 
door de winterwerkers. De 
verwachting is dat gelet op 
de gemiddelde leeftijd van 
de winterwerkers dit aantal 
zal teruglopen. Verder zijn 
deze voorbereidende 
werkzaamheden te zwaar 
voor de nu nog aanwezige 
winterwerkers. We zullen 
ons in 2019 moeten 
beraden over hoe we dit 
gaan oplossen. We kunnen 
dit oplossen door: 
- de werkzaamheden uit te 

besteden: dit gaat de vereniging 
geld kosten;. 

- de werkzaamheden 
uit te besteden in 
combinatie met 
zelfwerkzaamheid. 
Deze optie kost de 
vereniging minder 
geld; 

- alle 

Het is inmiddels bekend hoe het onderhoud aan 
de tennisbanen wordt uitgevoerd. Het begint al in 
januari als de banen niet meer bespeelbaar zijn. 
Dan wordt alweer aan het nieuwe tennisseizoen 
gedacht. Met een klein select groepje mensen, de 
winterwerkers genoemd, worden de banen en het 
aangrenzende groen bladvrij gemaakt. Verder 
worden de banen schoon en voor zover mogelijk 
mosvrij gemaakt.  
 
Als onderdeel van het onderhoud wordt een 
zaterdagmorgen besteed aan het snoeien van de 
op het park aanwezige bomen en struiken. Het 
vrijkomende blad en mos is opgeslagen achter de 
houten berging. Dit afval wordt regelmatig op een 
voor het milieu verantwoorde wijze van het park 
afgevoerd. Het snoeiafval is voor zover mogelijk in 
de houtwal op het park opgeslagen. Het kleine 
snoeiafval is naar de milieustraat afgevoerd. 
 
Voorafgaande aan het speelklaar maken van de 
banen zijn de netten en de lijnen verwijderd. De 
banen zijn weer speelkaar gemaakt door Frans 
Verspeek. De afwerking hebben we weer in 
zelfwerkzaamheid uitgevoerd. Dat hield in elke dag 
walsen, bezemen met de stalen bezem, vlakken 
en vegen. Dit tot het moment dat de banen 
voldoende hard waren om te bespelen.    
 
De eerste weken in het nieuwe speelseizoen zijn 
de banen nog frequent gebezemd en gewalst. 
Verderop in het seizoen is de frequentie van het 
bezemen minder geworden. Tijdens het 
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voorbereidende 
werkzaamheden 
uit te voeren in 
zelfwerkzaamhei
d. Dit is 
uiteraard de 
goedkoopste 
oplossing. 

Voor de werkzaamheden in 
zelfwerkzaamheid zijn we 
afhankelijk van vrijwilligers 
binnen de vereniging die bereid 
zijn om dit werk te doen. Het 
bestuur zal een voorstel 
uitwerken voor de algemene 
ledenvergadering van 2019. 

 

speelseizoen zijn de banen met name bij de 
baselijnen regelmatig opgestrooid om slijtplekken 
te voorkomen. 
 
Zoals te doen gebruikelijk hebben we de 
bergingen schoongemaakt en hebben we in de 
kantine de gravel onder de kunststof vloermatjes 
weggezogen. Ook zijn de wanden van het 
clubgebouw schoongespoten. Verder hebben we 
de sleepnetten waar nodig hersteld en of 
vervangen..  
 
Tijdens het lopende seizoen is het noodzakelijke 
maaiwerk en het klein onderhoud uitgevoerd. Voor 
het maaiwerk zijn we op zoek naar een nieuwe 
vrijwilliger omdat Ton Engelaan waarmee we dit 
jarenlang samen heb gedaan is gestopt. Heel 
jammer maar vanuit Ton zijn positie heel erg 
begrijpelijk en verstandig.  
 
Het groot onderhoud is al naar gelang de 
noodzaak daarvan uitgevoerd op een aantal 
dinsdagavonden tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat 
groot onderhoud is uitgevoerd door meerdere 
vrijwilligers bestaande uit leden die op de 
dinsdagavond tennissen. Dit systeem heeft goed 
gewerkt en het is de bedoeling om dit in 2020 op 
dezelfde wijze te blijven doen. Om de kwaliteit van 
de banen en het park op niveau te houden zal de 
frequentie wat hoger moeten worden. Hierbij denk 
ik aan  één keer in de maand.  
 
Met het intreden van de herfst worden we jaarlijks 
geconfronteerd met blad op de banen.  Daarvoor 
is nu een simpele maar doeltreffende oplossing 
voor gevonden. Het blad wordt nu verwijderd door 
de spelende competitie teams en de tossers. Dat 
is een prima oplossing voor een jaarlijks 
terugkerend probleem.  
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Externe Relaties 
 
Contacten met de gemeente Veere 
Contacten met de gemeente Veere zijn er over de subsidiebijdrage en het 
beheerplan en eventuele subsidie voor vervanging van de banen. 
 
Contacten met de Dorpsraad Serooskerke 
Tweemaal per jaar vergaderen de Serooskerkse verenigingen onder leiding van de 
Dorpsraad over gemeenschappelijke onderwerpen en over activiteiten die eventueel 
gemeenschappelijk kunnen worden uitgevoerd. Zo is afgesproken dat activiteiten 
voor de jeugd voor de jeugdleden van alle verenigingen toegankelijk zijn, bijv. een 
filmavond in de kerstvakantie. Verder worden door de Dorpsraad de activiteiten van 
de verenigingen jaarlijks geïnventariseerd voor de activiteitenkalender en voor de 
welkomstborden aan het begin van het dorp. De plannen mbt de Zandput, mede in 
relatie tot de ontwikkelingen in Serooskerke-Oost worden door de Dorpsraad 
nauwlettend gevolgd. Hoewel daar op dit moment nog geen aanwijzingen voor zijn, 
kunnen die ontwikkelingen ook invloed hebben voor onze vereniging. Op dit moment 
is hierover nog geen duidelijkheid maar het bestuur is alert. 
 
Contacten met de tennisverenigingen uit Veere. 
Mede op initiatief van de tennisvereniging Walcheren (voorheen Mariekerke ) is er 
onder de naam Tennissen bij de Buren weer een aantal gezamenlijke toss avonden 
georganiseerd. 
De belangstelling is echter nog steeds mager zodat overwogen wordt ermee te stoppen .  
Oostkapelle heeft dit jaar de Veere bokaal georganiseerd. Vanuit onze vereniging was er  ruime 
belangstelling. Dit gold niet voor alle verenigingen zodat er geen echte strijd om de Veerebokaal 
was. 
 
Contacten met de KNLTB 
Die gaan hoofdzakelijk over de invoering van nieuwe competitievormen, nieuwe 
spelregels en de nieuwe regionale organisatievorm.Het land is nu verdeeld in kringen 
in plaats van districten. Zer Oirts vormt nu een kring met de andere Veerse 
verenigingen. Onze contactpersoon van de KNLTB is Ferdi Martens. Hij woont de 
Kringvergadering altijd bij en voorziet ons van waardevolle adviezen.Met de Juridische 
afdeling van de KNLTB hebben wij contact gehad over de juridische aspecten over de 
opvolging van het Swaagertoernooi. 

. 
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Ledenontwikkeling.  
 
Eerder is afgesproken dat om de cijfers goed te kunnen vergelijken, de 
stand van 1 december wordt aangehouden. 
In 2019was de situatie zo: 
 
Nieuwe leden 

 Senioren Junioren Totaal 
mannen 1 1 2 
vrouwen 1  1 
Totaal 2 1 3 
 
Opzeggingen 

 Senioren Junioren Totaal 
mannen 3  3 
vrouwen 5 3 8 
Totaal 8 3 11 
 

 

Ledenbestand per 1 december 2019 
 Senioren Junioren Totaal 
mannen 51 7 58 
vrouwen 43 2 45 
Totaal 94 9 103 
 
Dit is exclusief onze 3 Ereleden en een Lid  van Verdienste. Er zijn twee Vrienden 
van Zer Oirts. 
 
Vergelijking ledenontwikkeling Zer Oirts met landelijk  
 
Tot voor enkele jaren geleden ontwikkelde het ledental van onze vereniging zich 
beter dan het landelijke. Sinds 2018 geldt dit niet meer. Vooral het aantal 
juniorleden is in 2019 fors gedaald. Minder fors maar ook gedaald is het aantal 
seniorleden, eveneens meer dan landelijk. Voor het bestuur alle aanleiding om 
ledenwerving van jong en oud, middels continuering van het Tenniskids-
programma en een extra ledenwerfactie (zie verderop), extra aandacht te geven.  
 
Leden in bestuur en commissies 

 
BESTUUR: 
Piet Filius, voorzitter 

Rik Helm, interim-secretaris 
Ellen van Schaik, penningmeester 
Jan Adriaanse, vice voorzitter en voorzitter Onderhoudscommissie  

John Vogel, voorzitter Technische Commissie 
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COMMISSIES: 
Onderhoudscommissie: 
Jan Adriaanse, Ton Engelaan, Frans Meur. 
Technische Commissie: 
John Vogel, Marja Hootsmans. 
VerenigingsCompetitieLeider (VCL): 
Anita Koeman 
Tenniskids: 
Mariska Uytdewilligen 
Sponsorcommissie: 
Herman Kamp, Ad Boone, 
Redactiecommissie: 
Jac Uytdewilligen, eindredacteur E-Nieuwsbrief 
Jan Willem Jansen, plaatsvervangend eindredacteur 

Ereleden: 
Ton Engelaan 
Pierre en Ineke Verstraaete  

Lid van Verdienste:  

Herman Kamp 
Ledenadministratie:  
Rob Slootbeek 
Baanverhuur:  
Wilma Boone 

 
VRIJWILLIGERSTAKEN 
Wat wordt er gedaan 
Aanvoerder zijn van een competitieteam. De baanverhuur regelen. 
Bar - en cateringdiensten doen tijdens evenementen en toernooien. Bardienst 
tijdens de toss. 
Begeleiding van bal - en slagvaardigheidstraining voor basisschoolleerlingen. 
Bestuurswerk door een ( vice ) voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitters 
van de Technische Commissie en de Onderhoudscommissie. 
Contact onderhouden met de trainer, die tennislessen geeft. Eindredactie en 
productie van E- clubblad en E- nieuwsbrieven. Eindredactie van de website. 
Inkoop voor de kantine. 
Indelen van de Toss- ochtenden en avond. Kascontrole. 
Ledenadministratie bijhouden 
Onderhoud van banen en clubgebouw tijdens de winter. Onderhoud van de banen 
tijdens de zomer. 
Organisatie van evenementen als Open Dag, Slot toss, Koningsdag toss 
Organisatie van bal- en slagvaardigheidsmiddagen voor basisschoolleerlingen 
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Organisatie van KNLTB Swaagertoernooi. 
Organisatie van het Tenniskidsprogramma Organisatie van zomertoernooien. 
Onderhouden van de relaties met de sponsors. Samenstellen competitieteams. 
Snoeien van de bomen in de winter. 
VerenigingsCompetitieLeider (VCL) zijn: aanmelden van competitieteams en 
organisatie KNLTB competitie. 
VerenigingsToernooiLeider (VTL)zijn. 
Wassen van hand- en theedoeken uit clubgebouw. 

 
Wie doet wat in 2019 
Piet Filius ( bestuur) 
Jan Adriaanse ( bestuur) en Joke (catering dagtoernooien) 
Ellen van Schaik ( bestuur) en Ronnie van Schaik ( snoeiploeg en aanvoerder)  
Marjan van Stijn (aanvoerder en catering dagtoernooien) 
John Vogel (bestuur)  
Ad Boone (kantine inkoop) en Wilma Boone (aanvoerder, baanverhuur en was 
kantine)  
Paul Bracke (onderhoud) 
Ton Engelaan (onderhoud) 
Gerrit Hoefkens (winterwerker) Marja Hootsman  (zomertoernooien) 
Rik Helm (bestuur) 
Herman Kamp (sponsorcommissie)Anita Koeman (VCL) 
Irma Lindenberg (catering) 
Frans Meur ( onderhoud) 
Corrie Meyers ( kantinedienst tossen en was)  
Willem de Pagter (kascontrole) 
Fred Schonis (onderhoud en bardienst toernooien) 
Rob Slootbeek (ledenadministratie) 
Michele Swaager( aanvoerder en Swaagertoernooi)  Ton Snijders 
(Swaagertoernooi)  
Cor de Voogd ( onderhoud en winterwerker) 
Klaas Wierda (aanvoerder) 
Daniella Vette ( aanvoerder) en Wijnand Vette (snoeiploeg) 
Jan Willem Janssen ( snoeiploeg, plv eindredacteur) 
Mariska Uytdewilligen ( organisatie jeugdtennis) en Jac Uytdewilligen ( 
eindredacteur nieuwsbrieven,catering zomertoernooi en Swaagertoernooi) 
Aad van der Valk (kascontrole)  
Lisette Wijkhuijs (Swaagertoernooi)  
Jacco Wijnands (aanvoerder, snoeiploeg en onderhoud) 
Ko Zweedijk ( onderhoud) 
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Agendapunt 5.  
Financiële verantwoording 

 
Omdat het financiële jaar afloopt op 31 december kunnen de stukken 
pas in januari worden opgesteld. Ze zijn beschikbaar op de algemene 
ledenvergadering. 

 
Op het moment dat we de agenda en de stukken voor de 
jaarvergadering opstellen hebben we dus nog geen volledig beeld van 
de financiële situatie van onze vereniging. De definitieve cijfers zullen op 
de jaarvergadering worden gepresenteerd, maar op het moment van het 
maken van deze agendastukken lijkt het erop dat 2019 zal worden 
afgesloten met een positief resultaat. 

 
Agendapunt 6.  
Verslag van de kascontrolecommissie 

 
De boekhouding zal in januari worden gecontroleerd en tijdens de 
vergadering zullen de leden van de kascontrole commissie verslag 
uitbrengen, 

 
De kascontrolecommissie bestaat uit: Aad van der Valk en Ellen Vogel. 
 
Agendapunt 7.  
Verkiezing van het bestuur            

 
7.1. Benoeming bestuursleden volgens rooster van aftreden. 
 
Dit jaar zijn aan de beurt om af te treden de penningmeester, Ellen 
van Schaik, en de voorzitter van de onderhoudscommissie, Jan 
Adriaanse, 
Ellen is herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Het bestuur stelt 
voor Ellen opnieuw te benoemen..      
Het bestuur stelt voor Jan Adriaanse weer voor een termijn van één 
jaar tot bestuurlid te benoemen, daarmee tot voorzitter van de 
Onderhoudscommissie, tevens vice voorzitter. 
Na het vertrek van Aart Cramer (zie Nieuwsbrief 4 van 2019) is de 
vacature van secretaris nog niet ingevuld. Rik Helm was in het 
afgelopen jaar interim secretaris maar hij ziet er van af om dit te 
continueren. Er is dus nog steeds een vacature voor het ambt van 
secretaris. Een punt van zorg voor het bestuur en het doet een 
oproep aan de leden om hierin mee te denken, zo mogelijk met een 
oplossing te komen. 

 
7.2. Benoeming Commissieleden.  
 
Geen vacatures. 
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Agendapunt 8.  
Begroting 2020 
De begroting 2020 is op dit moment nog niet beschikbaar. Die wordt opgemaakt 
als de boeken van 2019 zijn gesloten en de rekening is opgemaakt. De begroting 
zal daarom tijdens de jaarvergadering worden uitgereikt. 

 
Contributieregeling 2020 
In 2014 is een nieuwe contributieregeling van kracht geworden. Nieuwe leden 
waren hard nodig. Om de financiële drempel voor een lidmaatschap zo laag 
mogelijk te maken, is daarom besloten nieuwe leden een aantrekkelijke 
contributie aan te bieden. Nieuwe leden hebben we ook in 2019 hard nodig. Het 
bestuur heeft dan ook besloten om aan de algemene ledenvergadering voor te 
stellen om de contributieregeling van 2014 te continueren. Deze regeling geldt 
alleen voor nieuwe leden die vijf jaar voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschap 
geen lid zijn geweest van Zer Oirts. 
Contributie voor senioren en junioren 
Eerste jaar: 50% van de contributie van een senior- of 
juniorlidmaatschap Tweede jaar: 75% van de contributie van een 
senior- of juniorlidmaatschap Derde jaar : 100% van de contributie 
van een senior- of juniorlidmaatschap Gezinslidmaatschap voor 
twee senioren en een junior 
Eerste jaar: 50% van de contributie van een senior- of juniorlidmaatschap minus 
€ 15 Tweede jaar : 75% van de contributie van een senior- of juniorlidmaatschap 
minus € 10 Derde jaar: 100% van de contributie van een senior- of 
juniorlidmaatschap Gezinslidmaatschap voor twee senioren en twee junioren 
Eerste jaar: 50% van de contributie van een senior- of juniorlidmaatschap minus 
€ 25 Tweede jaar: 75% van de contributie van een senior- of juniorlidmaatschap 
minus € 15 Derde jaar: 100% van de contributie van een senior- of 
juniorlidmaatschap. 
Reductie op de contributie 
Bij lid worden na 1 juli wordt 50% van de jaarcontributie in rekening gebracht. 

 
Het prijsindexcijfer in november is 2,6%. Als de inflatie in december hier niet veel 
van afwijkt, gelden voor 2020 de volgende contributiebedragen. Ze zijn afgerond op 
halve euro’s, in afwijking van de algemene regel dat er op hele euro’s wordt 
afgerond. 

 
Contributie 2018 2019 2020 
Jeugd tot en met 12 jaar € 32,00 € 33,00 
Jeugd 13 en 14 jaar € 42,00 € 43,00 
Jeugd 15 en 16 jaar € 59,50 € 61,00 
Seniorleden, vanaf 17 jaar € 80,00 € 82,00 
   

 
Het onderhoud als begrotingspost. Onderhoud en verbeteringen     
Op het moment van schrijven van het jaarverslag is een eerste versie van de 
reguliere onderhoudsbegroting gereed. Deze begroting is gevoegd bij de 
jaarstukken die op de vergadering worden uitgereikt. 
De omvang van de begroting is € 15.300,00.  De grootste post in 2020 is de 
vervanging van de buitenberging (€ 5.000,00) gevolgd door de herinrichting van de 
kantine ( € 2.500,00).  
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In de begroting is opgenomen een post van € 850,00 voor eventuele vervanging 
van de grote drankkoelkast. In het afgelopen jaar  is schimmelvorming voorkomen 
door zeer regelmatig de koelkast schoon te maken. Als dat niet meer mocht baten 
dan zal tot vervanging worden overgegaan.
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Agendapunt 9.  
Voornemens van het bestuur voor 2020    
De voornemens van het bestuur kunnen als volgt worden samengevat: 

 
1. Reguliere Activiteiten 
Samen met de leden van de commissies en de vrijwilligers willen we de volgende 
activiteiten in 2019 aanpakken. Namelijk: 

 
- Het zelfde aantal senioren competitieteams inschrijven. 
- Als competitieteams niet helemaal te vullen zijn met Zer Oirts leden, 

samen met andere Veerse tennisverenigingen nagaan of 
combiteams te vormen zijn. 

- Organisatie van een KNLTB – Toernooi. Het bestuur zal op zoek gaan naar een 
nieuwe sponsor. Wellicht kan hierover in de ledenvergadering nadere informatie 
worden verstrekt. 

- Jaarlijks, op de tweede zaterdag van november een activiteit 
organiseren voor alle vrijwilligers en hun partners. 

- Organisatie ledenwerfactie/open dag (gekoppeld aan openingstoernooi).  
- Voortzetting Tenniskidsprogramma en de gratis tennisles aan de 

leerlingen van de basisschool. 
- Organisatie van evenementen rond Koningsdag, het 

afsluiten van de voorjaarscompetitie en het tennisseizoen. 
- Organisatie van vijf donderdag zomertoernooien en een ATV 

toernooi. 
- Behoud van relaties met sponsoren en adverteerders. 
- Deelname aan de Rabobank clubactie bevorderen. De opbrengst van deze 

actie zal besteed worden aan vervanging van de kussens van de buitenbanken. 
- Communicatie met de leden versterken door minimaal 10 digitale 

nieuwsbrieven te maken en te sturen, voorzien van twee pagina’s 
advertenties per nummer. 

- Bij de presentatie van de ledencijfers de KNLTB analyses betrekken 
per 30 september. 

- Het schoonhouden en -maken van ons clubgebouw. 
- De sponsorcommissie is voornemens de sponsor- en advertentie-inkomsten 

tenminste op gelijke hoogte te houden. 
 
 

Extra voornemens 
1. Voorbereiden van het besluit over de vervanging van de banen. 
Het bestuur zal op basis van de uitkomst van de bespreking met de gemeente Veere, 
begin 2020, voortgaan met de voorbereidingen voor de vervanging van de banen. 
Hierbij wil het bestuur aantekenen dat de kwaliteit van de banen zodanig is dat 
vervanging op korte termijn niet aan de orde is. Zodra dat opportuun is zal het 
bestuur een uitgewerkt plan aan de algemene ledenvergadering voorleggen. 
Uitgewerkt houdt in, dat we dan weten wat voor soort banen we willen, er helderheid 
is over de financiële consequenties en de financiële lange termijn planning en we 
inzicht hebben in de consequenties voor het onderhoud op de korte en lange termijn. 
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2. In- en Externe Communicatie. 
De interne communicatie via de Nieuwsbrieven en de externe communicatie via de 
website zullen dit jaar worden voortgezet. Maar tegelijkertijd wil de nieuwe redactie 
onderzoeken hoe sociale media als Facebook en Whatsapp kunnen worden ingezet 
ter versterking van die communicatie. 

 
 
3. Organisatie van het onderhoudswerk. 
In het vorige verslag is aangegeven dat de verwachting is dat het aantal winterwerkers zal 
teruglopen. Zoals het er echter nu naar uitziet zijn er weer een aantal leden bereid om als  
winterwerker een bijdrage aan het winteronderhoud te leveren. Dat is een positieve 
ontwikkeling. 
Voorstel voor organisatie onderhoud 2020: 

- Algemeen voorjaars onderhoud   : Winterwerkers; 
- Snoeien     : Vrijwilligers; 
- Verticaal snoeiwerk    : Uitbesteden; 
- Drainageleidingen doorspoelen  : Uitbesteden; 
- Banen speelklaar maken 1e fase   ; Frans Verspeek; 
- Banen speelklaar 2e fase   : Jan met hulp van ?; 
- Banen opstrooien en bezemen  : Jan met hulp van ?; 
- Groot onderhoud tijdens seizoen  : Dinsdag avond tennissers; 
- Algemeen najaars onderhoud   : Winterwerkers 
- Technisch onderhoud   : Eigen beheer/uitbesteden. 

 
4. Organisatie van het schoonmaakwerk. 
Drie jaar geleden is het schoonmaken van ons verenigingsgebouw gekoppeld aan 
de activiteiten van de competitieteams en aan de toernooiorganisatie van het 
Swaagertoernooi. Een aantal jaren is dat goed gegaan, maar afgelopen jaar is door 
een aantal competitieteams minder frequent schoongemaakt. Het bestuur is er nog 
niet aan toe om een plan te maken voor het eventueel uitbesteden van deze 
werkzaamheden. Want dat zou betekenen dat de contributie verhoogd moet 
worden.  
Er blijft dus een rooster gemaakt worden voor de schoonmaak. Daarop zullen ook 
de tossers op dinsdag en vrijdag met een team worden ingeroosterd voorzover zij 
geen ander vrijwilligerswerk doen. Want niet alleen de competitiespelers kunnen 
worden aangesproken op het schoonmaken en-houden van het clubgebouw. Op 
het witte bord rechts naast de deur zullen de werkzaamheden vermeld worden en 
de teams kunnen dan afstrepen welk werk gedaan is. Het bestuur heeft met 
tevredenheid geconstateerd dat na afloop van de tossochtenden in het algemeen 
de keukenvloer en de toiletten schoon worden achtergelaten. 
 
 
5. Onderzoek naar de mogelijkheden van de aanleg van een padelbaan 

 
Padel is in opkomst. Veel tennisverenigingen in den lande bieden naast tennis ook padel aan. 
In Zeeland zijn er tot nu toe twee verenigingen met zo’n baan, in Breskens en Scharendijke. 
Het bestuur is voornemens te onderzoeken  of realisering ook bij ons mogelijk is. De ruimte is 
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aanwezig. Externe financiering zal wel nodig zijn.  De investering is te groot om als vereniging 
te  dragen. Wellicht dat in de ledenvergadering al nadere informatie kan worden verstrekt. 
 
 
6. Extra ledenwerfactie onder de naam Zomerchallenge 
 
Veel sporten liggen in de zomer stil, zoals voetbal, volleyball e.d.  Het bestuur is voornemens 
om met een extra actie, die is gericht op deze sporters, leden te werven. Zij kunnen voor een 
gering bedrag in de zomermaanden (vandaar zomerchallenge) juni t/m augustus lid worden 
van onze vereniging en zo kennismaken met tennis. Zij krijgen dezelfde rechten als de 
“gewone” leden. Wij hopen naruurlijk dat die kennismaking leidt tot een blijvend lidmaatschap. 
Er zijn verenigingen die hiermee goede ervaringen hebben opgedaan. 
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