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In deze nieuwsbrief:

Algemene Ledenvergadering 2020; 
concept-notulen
Op woensdag 5 februari 2020 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in 
ons clubhuis. Achterin deze nieuwsbrief tref je de concept-notulen van de vergadering aan.

Coronavirus en de tennissport; K.N.L.T.B.
De Nederlandse regering heeft nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volks-
gezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 

Competitie en toernooien

De KNLTB volgt het advies en de richtlijnen die donderdag zijn afgegeven en sluit zich aan bij 
de oproep van NOC*NSF. Vandaar dat wij nu adviseren alle sportevenementen waaronder de 
competitiewedstrijden en toernooien af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 31 maart 
in heel Nederland.
We begrijpen dat dit consequenties heeft voor toernooien en competities, die zullen we in 
kaart brengen en de komende dagen zoveel mogelijk antwoorden op geven. 

Verenigingsbijeenkomsten en trainingen

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen 
sterk te verminderen. Deze oproep ondersteunt de KNLTB en daarom roepen wij iedereen op 
om alle andere clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep 
bijeenkomsten ook af te gelasten.
  
Trainingen afhankelijk van de groepsgrootte (max. 4 personen per baan en trainer) en vrij 
tennissen op de club kan vooralsnog doorgaan, mits de richtlijnen van het RIVM in acht 
genomen worden. 

Bron: website KNLTB 13-3-2020



Wervingsactie nieuwe leden; 
nu maar eens doen





Op zaterdag 28 maart 2020 begint de voorjaarscompetitie (o.v.b.). In onderstaand overzicht 
staan alle thuiswedstrijden van de deelnemende Zer Oirts teams vermeld. We wensen alle 
competitie-spelers veel succes en spelplezier.

Voorjaarscompetitie van start; 
overzicht thuiswedstrijden



Voorjaarscompetitie van start; 
overzicht thuiswedstrijden

Hoi tennissers!

Het is alweer bijna zover, de buitentrainingen en, voor sommigen, ook de voorjaars-
competities gaan weer van start. Ik hoop dat iedereen goed de winter periode is 
doorgekomen en natuurlijk ook aan tennissen is toegekomen. 
DegenenDegenen die vorig jaar deel genomen hebben aan de tennislessen, heb ik in middels via 
e-mail of What’s App benaderd, maar om alle belangstellen te bereiken doen we hierbij nog 
even een mededeling in het clubblad.
De planning is dat we op maandag 30 maart weer starten met tennislessen.

De lessen zullen dit jaar gegeven worden door Ronald v/d Broek en wel op de maandagen. 
Mocht de maandag echt niet lukken, neem dan even contact op en we proberen iets passends 
voor je te vinden.
MochtMocht je je nog willen opgeven, informatie willen over de lesmogelijkheden en bijbehorende 
tarieven, bel, mail of Whap’s App me even, en ik zal zo snel mogelijk antwoorden.

Ik wens iedereen een plezierig tennis seizoen toe!

Sportieve groet namens,
Johnny en Ronald (Tennisopleiding 'Just All Your Tennis' & 'Active 
Tennis Tennisopleiding')

Contactgegevens Johnny:
telefonisch/What’sApp: 06 42802900 of email: johnnyquaak@hotmail.comtelefonisch/What’sApp: 06 42802900 of email: johnnyquaak@hotmail.com

Tennislessen; Johnny Quaak





Op donderdag 2 april staat het Schooltennis ingepland. Vanaf ’s ochtends 08.30 uur tot begin 
van de middag zijn alledrie de banen hiervoor gereserveerd. Alle leerlingen van basisschool 
De Wegwijzer uit Serooskerke zullen op deze dag per klas een tennisclinic volgen op onze 
vereniging, waarbij onze tennisleraar Johnny Quaak de kinderen spelenderwijs de grond-
beginselen van de tennisport zal bijbrengen.
We hopen dat de kinderen dermate enthousiast worden dat we aansluitend met een 
behoorlijke groep het tenniskidsprogramma kunnen gaan opstarten.

Schooltennis, donderdag 2 april

Op zaterdag 21 maart is de officiële opening van het tennisseizoen 2020. Hierbij zijn alle leden 
en andere belangstellenden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op ons tennispark. 
Om 13.00 uur wordt gestart met een Openings-toss. Ook als je zelf niet wilt meespelen ben je 
van harte welkom om een kop koffie te drinken in clubhuis en weer eens bij te kletsen met je 
clubgenoten na een, voor velen, tennisloze winterperiode.

Zoals in deze nieuwsbrief vermeld zijn de afgelopen weken een aantal vrijwilligers druk in de 
weer geweest om het clubhuis  een opfrisbeurt te geven. Tijdens de open dag zal het 
gerenoveerde clubhuis “heropend” worden. Tot de 21e !gerenoveerde clubhuis “heropend” worden. Tot de 21e !

Open dag met toss; zaterdag 21 maart



Renovatie clubhuis; 
project grotendeels afgerond
Tijdens de jaarvergadering van 5 februari werd het renovatieplan van ons clubhuis gepresen-
teerd aan de aanwezige leden en een oproep gedaan om als vrijwilliger een steentje bij te 
dragen aan de realisatie van de plannen. Inmiddels zijn met een team enthousiaste 
vrijwilligers nagenoeg alle werkzaamheden afgerond en het resultaat mag er zijn. Hier en 
daar zullen er nog wat decoratieve- en kleine inrichtingsaanpassingen gedaan worden.
Naast de project-organisators Claudia en Mariska willen we alle vrijwilligers hierbij bedanken 
voor hun bijdrage die ze hebben geleverd;
Anita, Rik, Piet, Carlien, John, Ellen, Ronnie, Ellen, Jan, Daniella, Connie, Wijnand, Marian, Jac; 
dank voor de inzet !!



Zoals onlangs in de ALV besproken, willen we dit jaar een wervingsactie doen onder leden van 
sportverenigingen die een zomerstop kennen, of om andere redenen hun favoriete sport niet 
kunnen bedrijven, om in de zomermaanden tegen een voordeling tarief een Zer Oirts 
lidmaatschaplidmaatschap af te sluiten. Te denken valt hierbij aan leden van voetbal-, korfbal- en andere 
sportverenigingen. Ook sporters die niet in verenigingsverband actief zijn kunnen gebruik 
maken van dit aanbod. In onderstaande flyer lees je wat de exacte inhoud is van het aanbod. 
Graag willen we al onze leden vragen deze actie onder de aandacht te brengen in je 
omgeving. Mocht je een stapeltje folder willen ontvangen kun je dit opvragen bij Piet Filius. 
(E-mail: pjfilius@zeelandnet.nl of tel: 06-81351668)

Zomerchallenge
wervingsactie nieuwe (zomer)leden



Van 15 tot 21 juni 2020 wordt voor de 9e keer een weektoernooi georganiseerd op ons 
gezellige tennispark aan de Zandput in Serooskerke. 

Dit jaar hebben we als organisatie als doel gesteld: 
“een gezellige en sportieve tennisweek, met minimaal 80 inschrijvingen én deelnemers  die 
na afloop aangeven dat ze volgend jaar weer graag bij ons terugkomen”.

Om dit doel te halen hebben we het volgende nodig:

Allereerst uiteraard, de sponsoren…..Allereerst uiteraard, de sponsoren…..
Dit jaar hebben we Léon Overdulve bereid gevonden met zijn bedrijf OOS International als 
hoofdsponsor op te treden. Namens de organisatie heel erg bedankt hiervoor Léon. 
Naast de hoofdsponsor zijn er prijzen voor de winnaars van de verschillende onderdelen 
beschikbaar gesteld door restaurant “Mossels & Meer” van Jac en Mariska, Bioscoop CineCity 
en Auto Sturm. We zijn overigens nog steeds op zoek naar sponsors, tips graag melden aan de 
organisatie.

Dan de deelnemers….Dan de deelnemers….
Wij rekenen uiteraard op een groot aantal deelnemers vanuit onze eigen vereniging. Probeer 
eens samen met een collega, kennis, of familielid in te schrijven. Dat is dan tegelijkertijd een 
leuke promotie van onze vereniging. We zullen als organisatie ook tijdig aandacht vragen 
voor ons toernooi bij de andere verenigingen.
SpeciaalSpeciaal hiervoor hebben we aan Jan-Willem Jansen (Mecano.nl) ondersteuning gevraagd. Het 
resultaat zie je binnenkort bij ons, maar zeker ook bij andere verenigingen en op de website 
verschijnen. 
Lisette Wijkhuis zal ons met raad en daad bijstaan wat betreft de toernooiplanning zodat dat 
voor de deelnemers ook op rolletjes zal lopen.

Vrijwilligers….
Uiteraard hebben we gedurende de week nog een heleboel andere handjes nodig. 
BenBen je bereid om een aantal uurtjes mee te helpen achter de bar, of bij het klaar zetten of 
opruimen van materialen en het benodigde baanonderhoud, meld je dan aub zo spoedig 
mogelijk aan via famschaik@zeelandnet.nl 
Wij kunnen dit niet organiseren zonder jullie hulp.

De organisatie:
Dit jaar bestaat de organisatie uit de volgende vrijwilligers:
John Vogel 
Ellen VogelEllen Vogel
Ellen van Schaik
Ronnie van Schaik 
Wijnand Vette 

Aanmelding voor het toernooi kan vanaf 1 april middels Toernooi.nl
Wij houden jullie op de hoogte…

OOS International 17+ Dubbelttoernooi
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6. Verslag kascontrolecommissie
Aad van der Valk leest het verslag voor dat hij samen met commissielid Ellen Vogel heeft opgesteld. Het advies 
van de commissie is om de jaarrekening 2019 en de verantwoording hierover goed te keuren en het bestuur 
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het verenigingsjaar. Teven een compliment voor de 
penningmeester, die inderdaad op het advies van vorig jaar is overgestapt op een nieuw boekhoudprogramma. 
De commissie heeft enkele suggesties die zij graag in overleg met het bestuur wil bespreken.
DeDe vergadering neemt de décharge over, gevolgd door een applaus voor onze penningmeester. De kascontrole-
commissie wil ook volgend jaar haar taak in dezelfde samenstelling op zich nemen.

7. Verkiezing bestuur
Volgens de statuten is de penningmeester herbenoembaar voor drie jaar en heeft Jan Adriaanse ervoor gekozen 
ieder jaar te beslissen of hij zijn bestuursfunctie al dan niet voort zal zetten. Alhoewel hij momenteel niet in ons 
midden is, heeft hij kenbaar gemaakt dat hij herbenoembaar is. Ellen en Jan worden beide met dank voor hun 
bereidheid, herbenoemd. 
Zoals de meesten bekend zal zijn, is Aart Cramer als secretaris afgelopen voorjaar afgetreden en is Rik Helm 
benaderd om hem te vervangen. Echter, Rik wil zijn interim secretarisschap niet omzetten in een definitieve. Hij 
kwam na enkele maanden tot de conclusie dat het niet ́zijn dinǵ is. Er is dus nog steeds een vacature voor de 
functie van secretaris.
De voorzitter verzoekt een ieder te zoeken en eventuele suggesties te doen om dit probleem op te lossen.

8. Begroting 2020
WeWe moeten er rekening mee houden  dat de te verwachten subsidie € 800 lager zal uitpakken vanwege weinig 
jeugdleden. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat er mogelijk nog wel wat creatieve oplossingen zijn om 
het aantal jeugdlidmaatschappen te vergroten. Te denken valt aan “investeringen” waardoor de € 800  
terugverdiend kan worden. Dit krijgt dit jaar in iedere geval aandacht van de jeugdcommissie!

DeDe begroting van de onderhoudscommissie bedraagt € 15.300. Dit bedrag is zo hoog vanwege vernieuwing van 
het buitenschuurtje en de herinrichting van de kantine. Er wordt opgemerkt (o.a. Frans Meur) dat het wellicht 
niet nodig is om een totale vervanging van het schuurtje te bewerkstelligen; wellicht volstaat het om het dakje 
te vernieuwen. Dit zou een behoorlijke kostenbesparing met zich meebrengen. Deze suggestie zal met Jan 
Adriaanse worden besproken. 

Er zal een frituur worden aangeschaft en mogelijk ook een nieuwe drankenkoelkast. 

De contributieverhoging is geïndexeerd en levert dan ook van geen der leden commentaar op.

Concept -Notulen van de ALV LTC Zer Oirts 
van 5 februari 2020



9. Voornemens bestuur 2020
Begin maart is er een bijeenkomst met een ambtenaar van de Gemeente Veere. De bijeenkomst gaat o.a. over 
het einde (december 2021) van de erfpacht. De erfpacht maakt de status van ons terrein onzeker omdat de 
grond gebruikt kan gaan worden voor een andere bestemming. Op die bijeenkomst zal ook de subsidie-
mogelijkheden van nieuwe banen aan de orde worden gesteld. We wachten af.
VoortsVoorts merkt de voorzitter op dat het  bestuur erop vertrouwt dat het schoonmaken van de kantine moet 
lukken. Er was een moment afgelopen jaar dat het even anders leek maar met een vast en strak schema kunnen 
we betaalde schoonmaak voorkomen.  
Er is gesproken over het oprichten van een padelbaan, naast Scharendijke en Breskens zou Serooskerke dan de 
derde locatie in Zeeland zijn. Aangezien dit een behoorlijke investering is en we dus afhankelijk zijn van 
sponsoren,sponsoren, is dit onlangs met OOS besproken. Overigens kun je pas competitie spelen wanneer er twee banen 
op één terrein staan.  Jac Uytdewilligen weet te vertellen dat de tenniswereld in Breda een behoorlijke boost 
heeft gekregen door invoering van padel.
Er komt een extra ledenwerfactie want het aantal leden blijft weliswaar op hetzelfde peil maar aanwas is er niet. 
Deze ledenwerfactie houdt o.a.  in dat er een aanbod komt dat mensen gedurende de zomermaanden voor € 25 
drie maanden op onze banen mogen tennissen. Op die manier hopen we nieuwe leden te krijgen en dat mensen 
besluiten (echt) lid te worden.
OpgemerktOpgemerkt wordt dat flyeren in de vorm van het op bepaalde plaatsen neerleggen/ophangen (te denken valt 
aan supermarkten / medisch centrum) ook een goede manier is om leden te werven. De voorzitter zegt toe dat 
dit punt binnenkort op een bestuursvergadering aan de orde komt.

10. Rondvraag
Henk Seijbel: spreekt zijn dank uit voor de betrokkenheid  en het medeleven die hij al jaren van verschillende 
leden ervaart.
FredFred Schonis: vindt het jammer dat de communicatie omtrent het onderhoud en het speelklaar  maken van de 
banen niet vlot verloopt waardoor het speelklaar maken onnodig is uitgesteld en we dus minder lang hebben 
kunnen tennissen.
Frans Meur: sluit zich hierbij aan. 
Het voornemen is om dat dit jaar anders aan te pakken en echt te streven om zo lang mogelijk te kunnen blijven 
tennissen.
Herman Kamp: stopt volgend jaar met de sponsorcommissie en het maken van het schema voor tossindeling.
JacJac Uytdewilligen: vraagt naar leeftijd jeugdleden (van … tot … jaar ben je jeugdlid). De voorzitter zegt toe e.e.a. 
uit te zoeken. NB Voor de KNLTB ben je jeugdlid tot 18 jaar.
Corrie Meijers: krijgt geen Nieuwsbrief. Jan Willen wordt hierover benaderd en er gaat dus aan de klacht gewerkt 
worden (red. inmiddels opgelost). Ondanks dat GMailaccounts wat meer problemen opleveren moet dat toch 
lukken.

 11. Sluiting / presentatie inrichtingsplan
OpOp wat meer informele wijze eindigt onze ledenvergadering met de presentatie van het nieuwe inrichtingsplan, 
waarbij hulp van alle leden in de vorm van timmeren, schilderen, etc. gezocht wordt. In de laatste Nieuwsbrief 
is te lezen hoe men zich hiervoor op kan geven. Er wordt een schema gemaakt wie wanneer wat kan doen. De 
coördinatie hiervan ligt bij Mariska Uytdewilligen en Claudia Muller.

8 februari 2010 / Rik Helm

Concept -Notulen van de ALV LTC Zer Oirts 
van 5 februari 2020
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Deka Services 
Drukkerij van Keulen 
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Leo de Visser Tuinmach. 
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Meulenberg Diervoeder 
Riooltechniek Zeeland 

Rijwielshop de Driehoek 
Sinke Schoenmode 

Van der Eijk Tweewielers 
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Energiewinkel Serooskerke

Letternet
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