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NIEUWSBRIEF
L.T.C. „Zer Oirts”

Zandput 7,
4353 BA Serooskerke
Oprichtingsdatum: 10 maart 1978.
Tel. Clubhuis: 0118-592158
Website: www.zeroirts.nl

Let op: Wintertoss gaat niet door!
Vanwege de conditie van de banen, na de sneeuw en de vele
regen, gaat de WinterToss van aanstaande zaterdag 16
december, niet door.
De eerstvolgende toss, de zogenaamde Katertoss is gepland
op zaterdag 6 januari, voorafgaand aan de
Nieuwjaarsreceptie.

Inschrijving Voorjaarscompetitie verlengd
De KNLTB heeft de inschrijvingstermijn voor deelname aan de
Voorjaarscompetitie verlengd. Ze gaan een nieuw systeem
introduceren. Van die gelegenheid maken John Vogel, voorzitter van
de Technische Commissie en Anita Koeman, onze VCL, gebruik om
nog spelers en reserves te werven voor een aantal teams, die nu
een krappe bezetting hebben. Dat geldt voor:
1.
Heren Dubbel team 50+ op donderdag: die kunnen nog
mannen gebruiken;
2.
Het Gemengd Dubbel team 50+ op donderdag: daar
kunnen nog twee mannen bij;
3.
De mixteams op zaterdag: daar hangt het op nog een of
twee paren. Er zijn nu teveel inschrijvingen om 3 teams
samen te stellen en te weinig voor het maken van vier
teams.
Dus competitieleden: ga in je eigen omgeving na of je nog spelers
kunt vinden. Laat die zich dan individueel aanmelden bij
competitie@zeroirts.nl

De deadline is woensdag 20 december
Algemene Ledenvergadering op woensdag 31 januari 2018 om 20.00 uur
in ons Clubgebouw. In deze Nieuwsbrief de stukken (uittreksels).

De Padweie 25, 4353 RW Serooskerke | T: 0118 - 59 1866 | E: info@vergezogt.nl
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Op zaterdag 6 januari is er
om 16.00 uur een
Nieuwjaarsreceptie in ons
clubgebouw. Vanaf 14.00 uur
kan de Kater verslagen worden
op de banen. Op voorwaarde
dat de weergoden meewerken.
Iedereen is welkom.

ADVERTEERDERS
Aannemersbedrijf Sturm
Aann.&Schilders Paauwe
Acc. & Adv. Rijkse
Administratie Bouterse
Auto Sturm
Breedijk Horeca
B&S Koeltechniek
Brasserie De Olmen
Christy’s Huidverzorging
Clarijs Zeilmakerij
FysioFitness De Driehoek
De Mexicaan
Drukkerij van Keulen
Gardeniersbedrijf Dattin
‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik
Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser Tuinmach.
Letternet
Logus Afbouw
Meulenberg Diervoeder
Molen de Jonge Johannes
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Schildersbedrijf Kleur
Sinke Schoenmode
Van der Eijk Tweewielers
Vergezogt automatisering

Redactie:
Jan Willem Jansen en Aad van
Cortenberghe, eindredacteur.
Reacties aan:
redactie@zeroirts.nl.
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Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering
op woensdag, 31 januari 2018, aanvang 20.00 uur
in het Clubgebouw, Zandput 7 te Serooskerke (W).

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda*)
3. Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 februari 2017
4. Verantwoording van het beleid van het bestuur in het Algemeen Jaarverslag 2017
5. Financiële verantwoording 2017
6. Verslag van de kascommissie
7. Verkiezing bestuur

Pauze
8. Begroting 2018
9. Voornemens bestuur 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting
______________
*) Leden kunnen voorstellen indienen om te bespreken tijdens de jaarvergadering. Ze moeten door
tenminste 5 leden ondertekend zijn en vóór 25 januari zijn ingediend op secretaris@zeroirts.nl.

De leden krijgen deze voorstellen dan nog vóór de vergadering per email
toegezonden.

In deze E-Nieuwsbrief uittreksels uit de jaarstukken. De integrale teksten
staan op de website: www.zeroirts.nl.
Met een klik op de button “Jaarvergadering” in de linkerkolom kom je bij
die teksten. Op de avond van de jaarvergadering is ook een (beperkt)
aantal geprinte versies van de agendastukken aanwezig.
MODEL 2
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Begroting en contributieregeling voor 2018
De begroting 2018 is op dit moment nog
niet beschikbaar. Die wordt opgemaakt als
de boeken van 2017 zijn gesloten en de
rekening is opgemaakt. De begroting zal
daarom tijdens de jaarvergadering worden
uitgereikt.

Contributieregeling 2018
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 2018 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.
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“Normale” contributies:
Het prijsindexcijfer in november 2017 (t.o.v. nov.
2016) is +1,5%. Als de inflatie in december hier
niet veel van afwijkt, gelden voor 2018 de
volgende contributiebedragen. Ze zijn afgerond
op halve euro’s, in afwijking van de algemene
regel.

CONTRIBUTIE
Jeugd

Senioren

Is in 2017

Wordt in
2018

t/m 12 jaar

31,00

31,50

13 en 14 jr

41,00

41,50

15 en 16 jr

57,50

58,50

vanaf 17 jr

77,50

78,50

Reductie op de contributie
Bij lid worden na 1 juli wordt 50% van de
jaarcontributie in rekening gebracht.
Het onderhoud als begrotingspost
Onderhoud en verbeteringen
Op het moment van schrijven van het
jaarverslag is een eerste versie van de reguliere
onderhoudsbegroting gereed. Daarop staan de
normale onderhoudswerkzaamheden gepland,
voorzien van een bedrag.
Op donderdag 14 december 2017 is een
banenscan uitgevoerd door de KNLTB. In het
rapport hierover zullen ook tips voor het
onderhoud van onze banen worden opgenomen.
Dat kan betekenen dat er extra gereedschap
moet worden aangeschaft.
Desondanks is een eerste versie van de
onderhoudsbegroting gemaakt. Het totaal van
deze begroting is € 8.875,00.
Dit jaar zijn er geen extra nieuwe zaken. Wel
wordt de tweede fase van het rondom betegelen
van de buitenzijde van de banen uitgevoerd en
het werk dat is overgebleven uit 2017 afgerond.
Het gaat dan om het aanbrengen van de
golfplaten op de buitenberging en de renovatie
van de achterwand van de oefenkooi.
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Plannen en werkelijkheid in 2017
Inleiding
Het bestuur rapporteert 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.
Tot slot een overzicht van het bestuur en de
commissies.
In het najaar is veel aandacht van het bestuur
uitgegaan naar de gevolgen van het besluit van
een competitieteam om zich terug te trekken uit
de competitie. De KNLTB heeft vervolgens de
vereniging een boete van € 225,- opgelegd. De
betrokken competitieleden hebben de boete
teruggestort in de verenigingskas
Daarnaast besteedde het bestuur veel aandacht
aan de zoektocht naar kandidaten voor de
diverse vacatures in het bestuur en de
commissies.
Zeker in vergelijking met de landelijke en
regionale cijfers is de ledenontwikkeling nog
positief, al wijst het aantal opzeggingen in de
laatste twee maanden van het jaar op een
dalende trend.
Behoud van het aantal jeugdleden is te danken
aan het Tenniskidsprogramma, in combinatie met
de speciale contributieregeling voor nieuwe
leden.
Andere successen zijn het groot aantal
competitieteams dat we op de been brengen, het
KNLTB Swaagertoernooi en de zomertoernooien.
Realisatie van de Beleidsvoornemens
Wat waren de voornemens 2017 en wat is er
gebeurd?
1. Het zelfde aantal teams inschrijven voor
de competities
In 2016 hebben er 15 teams deelgenomen aan
de competitie.
In 2017 hebben er 17 teams deelgenomen.
Een onverwachte toename van aanvankelijk twee
teams. Een van die teams heeft zich na het
bekend worden van de wedstrijdindeling
teruggetrokken uit de competitie.

2. Competitieteams aanvullen met leden van
andere Veerse verenigingen, als ze niet
helemaal te vullen zijn met Zer Oirts leden.
Om de teams voldoende gevuld te krijgen hebben
er meerdere spelers van andere verenigingen
deelgenomen. Daardoor hebben we ook nieuwe
leden kunnen noteren.
3. Organisatie van KNLTB–toernooi
“Praktijk Swaager Dubbeltoernooi 25+”
Het toernooi is dit jaar voor de zesde keer
georganiseerd. Het was weer een succes. Niet
eerder zoveel deelnemers, nog nooit zulk mooi
weer, niet eerder zoveel geserveerde maaltijden
en dranken en nog nooit zoveel bedrijvigheid op
ons tennispark.
Leuke partijen, vooral veel partijen die werden
beslist op basis van een super tie-break. Dat was
zeker het gevolg van de indeling op basis van
actuele rating, waardoor er veel meer sprake was
van gelijkwaardige partijen. Ook is het eten met
het buitenrestaurant steeds beter en luxer
geworden: restaurantwaardig.
4. Organisatie op de tweede zaterdag van
november van een activiteit voor alle
vrijwilligers en hun partners.
Op die dag is een lunch verzorgd door onze leden
Jac en Mariska Uytdewilligen in hun restaurant
Mossels en Meer in Oostkapelle. 40 deelnemers
hebben genoten van een uitgebreide en heerlijke
lunch, als dank voor hun onmisbare bijdrage aan
het goede reilen en zeilen van onze vereniging.
5. Organisatie van een ledenwerfactie/open
dag (gekoppeld aan het openingstoernooi )
De laatste zaterdag van maart 2017 is er weer
een openingstoernooi/open dag/ledenwerfactie
gehouden. Het openingstoernooi werd goed
bezocht door de leden van onze vereniging. De
drie banen waren vrijwel de gehele middag
bezet. Om nieuwe leden aan te trekken hebben
we weer een flyeractie in Serooskerke, Gapinge,
Sint Laurens en Middelburg-Noord gehouden en
een oproep in de huis aan huis bladen. Naar onze
indruk leverde de flyeractie weinig op. De oproep
in de bladen bracht enkele aspirant-leden ertoe
naar onze banen te komen en dat heeft een enkel
nieuw lid opgeleverd.
(zie verder pagina 7)☛
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6. Organisatie van evenementen rond
Koningsdag, afsluiten van voorjaarsseizoen
en het tennisseizoen.
Uitgevoerd. De Herfsttoss moest verzet worden
naar een andere datum i.v.m. een inhaalwedstrijd
van de competitie. Ook dit evenement is
doorgegaan maar met een klein aantal
deelnemers.
7. Organisatie van een gelijk aantal
Zomertoernooien als in 2016.
Voor de mixtoernooien was ruim voldoende
belangstelling. Het laatste toernooi is in een
gewijzigde opzet gespeeld. Door een minder
aantal spelers was er minder of geen rust tussen
de wedstrijden. Daardoor bleek deze dag
behoorlijk pittig te zijn. Of dit voor herhaling
vatbaar is, is de vraag, het was in ieder geval een
leuke try out!
De Herendubbel- en het ATV-toernooi zijn niet
doorgegaan. Voor het Herendubbel waren er te
weinig aanmeldingen. Bij het ATV-toernooi was
het weer de grote spelbreker!
Het Damesdubbeltoernooi had alles mee, prima
weer en enthousiaste speelsters. Ze hadden niet
alleen een wedstrijdschema af te werken, maar
ook een schema om in de keuken het lunchbuffet
te maken.
8. Plegen van onderhoud aan banen en
complex.
In 2017 zijn we in januari begonnen met het
winteronderhoud. Zoals gewoonlijk zijn we
begonnen met het bladvrij maken van het park en
de banen. Daarna hebben we de netten
verwijderd en zijn de banen mosvrij gemaakt.
Het vrijkomende vervuilde gravel is voor een
groot gedeelte afgevoerd. Daarna kwam de 1e
fase van de betegeling rond de banen, daarbij ook
geholpen door een aantal actieve leden op
zaterdagmorgen en dinsdagavond.
Voor het jaarlijkse snoeien hebben we weer een
beroep kunnen doen op een groot aantal
vrijwilligers. Met het vrijkomende snoeihout is de
bestaande houtwal grenzend aan het park
“Welgelegen” uitgebreid. Het restafval is
afgevoerd naar de milieustraat.
In de kantine is het gravel onder de kunststof
vloerbedekking weggezogen. Verder zijn de
bergingen schoongemaakt en zijn de sleepnetten
en de lijnenvegers nagezien.
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Het speelklaar maken van de banen is op de
gebruikelijke wijze uitgevoerd door Frans
Verspeek. Deze werkzaamheden zijn eind februari
uitgevoerd. Het walsen en optuigen van de banen
hebben we weer in zelfwerkzaamheid uitgevoerd.
Bij het openingstoernooi waren de banen weer
speelklaar.
In het begin van het seizoen hebben Ton Engelaan
en Jan Adriaanse het maaiwerk en klein
onderhoud uitgevoerd. Het groot onderhoud is al
naar gelang de noodzaak daarvan uitgevoerd op
dinsdagavonden tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat
gaat met meerdere vrijwilligers, meestal de leden
die op de dinsdagavond tennissen. Dit systeem
heeft goed gewerkt en het is de bedoeling om dit
in 2018 op dezelfde wijze te blijven doen.
9. Behoud van relaties met adverteerders en
sponsoren
De sponsorcommissie heeft zoveel mogelijk de
reeds aanwezige goede contacten met de
sponsoren onderhouden.
In 2017 zijn de 39 sponsoren gezamenlijk goed
voor 30 advertenties in de E-Nieuwsbrieven en 16
reclameborden op het tennispark.
Ten opzichte van 2016 is er één advertentiesponsor minder en één reclamebord-sponsor
bijgekomen.
Alle advertenties zijn ook dit jaar minimaal 4 keer
in de E-Nieuwsbrieven verschenen. Het logo van
de adverteerders op de voorpagina van de
nieuwsbrieven is 18 keer vermeld.
Voor de kerst zijn alle sponsoren bezocht en
bedankt voor hun bijdrage aan onze vereniging
middels een kerst/bedankkaartje en een kleine
attentie.
10. Deelname aan de Rabobank clubactie
bevorderen.
Zer Oirts heeft goed gescoord en ontving een
bedrag van € 327,13. Dat is € 12,- minder dan
vorig jaar, maar toch heel netjes. Van de
tennisverenigingen scoorde alleen De Stoof beter.
11. Voortzetten van de rubriek Uitgelicht,
waarin beschrijvingen worden gemaakt van
wie wat doet in de vereniging.
In verband met het vertrek van de secretaris is er
een overdrachtsdossier en jaardraaiboek gemaakt
voor terugkerende secretariaatswerkzaamheden.
(zie verder pagina 8)☛

7! van 13

NR 18/2017

15 DECEMBER 2017

☛(vervolg van pagina 7)

17. Voortzetten van tennislessen op
basisschool.

12. Communicatie met de leden versterken
door minimaal 24 digitale nieuwsbrieven te
maken en te sturen, voorzien van twee
pagina’s advertenties per nummer.

Ook deze activiteit is - in overleg met de
basisschool - weer goed verlopen.

In 2017 zijn minder dan het geplande aantal
nieuwsbrieven verzonden. Afhankelijk van de
ontwikkeling in de laatste maand van het jaar
werden het er 18. Daarmee is wel voldaan aan de
verplichting jegens de adverteerders, dat hun
boodschap onze leden minimaal 4 x per jaar
bereikt.

18. Organisatie van
jeugdclubkampioenschap.
Dat is uiteindelijk, bij gebrek aan voldoende
inschrijvingen, niet doorgegaan.
19. Voorbereiden van het besluit over de
vervanging van de banen.

14. Op de website meer foto’s plaatsen.

Het bestuur is met dit besluit van de algemene
ledenvergadering snel na de jaarvergadering aan
de gang gegaan. Totdat bleek dat de gemeente
Veere wel wat eisen stelt om voor
medefinanciering van de vervanging van de banen
in aanmerking te komen. Een van die
voorwaarden betreft de technische levensduur
van de banen. Die is vastgesteld op 15 jaar.
Daaraan voldoen we niet, want onze banen zijn
gerenoveerd in 2006. Maar er kunnen
omstandigheden zijn, zoals bij de Stoof, die een
eerdere vervanging noodzakelijk maken. Denk
aan de "bobbel" en de wortelgroei onder onze
banen.
Eind 2017 hebben we de KNLTB gevraagd en (die
heeft dat toegezegd) een zogenaamde banenscan
uit te voeren. Daarmee kunnen we wellicht
aantonen wat de technische levensduur van onze
banen is. Als de banenscan er is, kunnen we
verdere stappen gaan zetten. Want het
voornemen om de banen te gaan vervangen,
blijft.

Dat is er niet van gekomen.

20. Aanschaf AED

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

In het voorjaar bleek, na een oproep van het
bestuur, dat wij 18 leden hebben, die
gecertificeerd en/of opgeleid zijn om een AED te
bedienen. Dat was de voorwaarde voor het
bestuur om tot aanschaf over te gaan. De AED
komt er met ingang van het nieuwe
tennisseizoen. Bij verenigingsgebouw "de
Zandput" zal een buitenkast met AED worden
opgehangen.
We zijn eind 2017 nog in gesprek met de
gemeente Veere over een mogelijke
participatie van het zwembad. Daarover zal op de
ledenvergadering waarschijnlijk meer te zeggen
zijn.

De oorzaak voor de lagere frequentie ligt in de
overschatte bereidheid van onze leden om
onderwerpen c.q. kopij aan te leveren. In
vergelijking met voorgaande jaren ontbraken
vooral de verslagen van de Zomerdagtoernooien
op donderdagen.
Uiteraard zijn hier ook uitzonderingen op: Piet
Filius, Jac en Mariska Uytdewilligen, John Vogel,
Michèle Snijders en Frans Meur leverden, soms op
verzoek, hun gewaardeerde bijdragen.
Foto’s werden ook aangeleverd door Jan Willem
Jansen en Erik Wijkhuijs.
De distributie via website en e-mail verliep zonder
al te grote problemen. Wel kregen de houders van
een G-mailaccount te maken met een spamblokkade, waardoor zij de nieuwsbrieven niet
ontvingen. Door het aanmaken van een
afzonderlijk g-mailbestand is dit ondervangen.

Zie de cijfers, na dit jaarverslag schema.
Extra Voornemens
16. Voortzetten van Tenniskidsprogramma.
Tennisleraar Johnny Quaak (enkele keren met
assistentie van Mariska Uytdewilligen) heeft 10
lessen gegeven aan kinderen in de
basisschoolleeftijd. Daar was ook een aantal van
onze jeugdleden bij. Het aantal deelnemers
(gemiddeld 9 kids) was lager dan in 2016. Er
hebben zich wel enkele nieuwe jeugdleden
aangemeld als lid.

MODEL 2
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21. Certificering barvrijwilligers
Aan het beleidsvoornemen "Certificering
barvrijwilligers" is in 2017
redelijk uitvoering gegeven. Er zijn acht leden die
het certificaat verantwoord alcohol schenken
hebben gehaald. In een map in het clubgebouw
zijn de certificaten verzameld. Het streven is om
in elk team tenminste een certificaathouder te
hebben. Daaraan is nog niet voldaan. Daarom zal
dit beleidsvoornemen in 2018 worden herhaald.
Het certificaat is in een halfuurtje online te halen.
Op de site https://www.nocnsf.nl/iva staat alles
over het certificaat.
Vier leden hebben op grond van hun professie de
benodigde horecapapieren.
22. Lidmaatschap voor niet – tennissende
leden.
Het bestuur heeft besloten een ledencategorie
“Vrienden van Zer Oirts“ in te stellen. Voor een
bijdrage van € 25,- per jaar, ben je dan Vriend en
donateur van onze vereniging. We hebben al twee
leden.
23. Nieuwe secretaris
Nog geen succes.
_______________________________________

Externe Relaties
Contacten met de gemeente Veere
Contacten met de gemeente Veere zijn er over de
subsidiebijdrage en het beheerplan. Verder
ontvingen we uitnodigingen om deel te nemen
aan activiteiten die de bestuurders en vrijwilligers
van de vereniging ondersteunen.
Voorts spraken we een avond over de plannen
voor de ontwikkeling van Serooskerke Oost. Die
zijn nog in volle gang, maar op dit moment lijkt
het erop dat er aan die kant van Serooskerke een
nieuw dorpsgebouw wordt neergezet. In dat
geval blijven wij samen met het zwembad in onze
hoek van de Zandput.
De andere contacten betroffen de aanschaf van
de AED en over de voorwaarden voor

15 DECEMBER 2017
medefinanciering van de 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.
Contacten met de tennisverenigingen uit
Veere.
Mede op initiatief van de tennisvereniging
Walcheren (voorheen Mariekerke) is er onder de
naam “Tennissen bij de Buren” een aantal
gezamenlijke toss-avonden georganiseerd.
Andere onderwerpen die aan de orde zijn
geweest:
De organisatie van de wedstrijden om de
Veerebokaal.
Is dit jaar opnieuw niet gelukt.
Herbevestiging van de afspraak dat
competitieleden van onze verenigingen,
die competitie spelen bij een van de
andere Veerse verenigingen, om een team
te completeren, dat zonder extra kosten
kunnen doen. Er wordt ook geen KNLTB
bijdrage in rekening gebracht.
Alleen Koudekerke berekent € 25. Het bestuur is
het niet eens met deze afspraak, die al jaren tot
onze tevredenheid werkt.
Contacten met de KNLTB
Die gaan hoofdzakelijk over de invoering van
nieuwe competitievormen en nieuwe spelregels.
In de najaarsvergadering van het district is ook
een nieuwe bestuurlijke organisatie
gepresenteerd.
Het bestuur volgt de invoering van de Clubapp, in
eerste instantie een tool voor de
ledenadministrateur. Het bestuur ziet vooralsnog
geen meerwaarde van een betaalde uitbreiding
van de app.

Leden kunnen voorstellen indienen om te bespreken tijdens de jaarvergadering. Ze
moeten door tenminste 5 leden ondertekend zijn en vóór 25 januari zijn ingediend op
secretaris@zeroirts.nl.
De leden krijgen deze voorstellen dan nog vóór de vergadering per email toegezonden.
MODEL 2
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Ledenontwikkeling
(cijfers van Zer Oirts + KNLTB-analyse)
De Zer Oirts cijfers
Eerder is afgesproken dat, om de cijfers
goed te kunnen vergelijken, de stand van 1
december wordt aangehouden.

Dat is exclusief onze 3 Ereleden en ons Lid van
Verdienste.
Er zijn twee Vrienden van Zer Oirts
_________________________________________

Toen was de situatie zo:

KNLTB analyse

Nieuwe leden

Een veel uitgebreidere analyse is te maken op basis
van de cijfers die de KNLTB levert. Zij zetten de
cijfers van onze vereniging af tegen de landelijke
ontwikkelingen en de ledencijfers in ons district.
Uit de gegevens per 30 april 2017 blijkt dat van de
128 senioren, er 104 in de leeftijdscategorie zitten
tussen de 45 jaar en 75 +. Het grootste aandeel: 16
leden zit in de categorie 65 tot 69. Gevolgd door 15
leden in de categorie 45 tot 49 jaar en 15 leden in
de categorie 50 tot 55 jaar.
In 2017 steeg ons ledenbestand met name bij de
senioren (+ 3.8 %). Zowel in het district
(- 4.0%) als landelijk (-1.9%) dalen die cijfers.

Senioren

Junioren

Totaal

Mannen

6

3

9

Vrouwen

6

2

8

Totaal

12

5

17

Plus nog 3 heren en 2 dames competitieleden
Opzeggingen
Senioren

Junioren

Totaal

Mannen

9

3

12

Vrouwen

5

1

6

Totaal

14

4

18

Zie voor de complete KNLTB-analyse
de officiële Jaarstukken van Zer Oirts
op onze website www.zeroirts.nl
onder het kopje “Jaarstukken”

Ledenbestand per 1 december 2017
Senioren

Junioren

Totaal

Mannen

57

15

72

Vrouwen

46

2

48

Totaal

103

17

120
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Plannen van het bestuur voor 2018
1. Reguliere Activiteiten
Samen met de leden van de commissies en de
vrijwilligers willen we de volgende activiteiten in
2018 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 KNLTB–toernooi “Praktijk
Swaager Dubbeltoernooi 25 +”
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, een Damesdubbel
toernooi op de eerste zaterdag van
september en een ATV toernooi.
Behoud van relaties met sponsoren en
adverteerders.
Deelname aan de Rabobank Clubactie
bevorderen.
Communicatie met de leden versterken
door minimaal 20 digitale nieuwsbrieven
te maken en te sturen, voorzien van twee
pagina’s advertenties per nummer.
Uitvoering van het besluit om een AED in
een buitenkast beschikbaar te maken voor
onze vereniging.
Bij de presentatie van de ledencijfers
alleen nog de KNLTB analyses opnemen,
per 30 september.
Het schoonhouden en maken van ons
clubgebouw.

Extra voornemens
40- jarig bestaan van de vereniging.
Op 10 maart 2018 bestaat onze
vereniging 40 jaar. Dat willen we vieren.
In de begroting hebben we daarvoor €
750,- opgenomen. We vragen de leden
om mee te denken over de wijze waarop
we ons jubileum gaan vieren.

MODEL 2

2. Voortzetting Tenniskidsprogramma.
De inspanning om het aantal jeugdleden uit te
breiden en vooral vast te houden wordt
voortgezet. Het beschikbare budget van € 800,zal in overleg met onze tennisleraar aan twee
doelen worden besteed.
Allereerst willen we de techniek van onze
jeugdleden verder brengen. Alle jeugdleden die
15 lessen nemen bij onze tennisleraar krijgen
een subsidie op het lesgeld van € 50,-.
Ten tweede willen we de actie van vorig jaar
herhalen. Alle leerlingen in de basisschoolleeftijd,
die nog geen lid zijn van onze vereniging kunnen
tegen betaling van € 10,- tien Tenniskidslessen
volgen op donderdagmiddag. Onze jeugdleden
kunnen daar tegen betaling van € 10,- ook aan
meedoen.
3. 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 korteen lange termijn.
4. In- en Externe Communicatie.
De interne communicatie via de E-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.
5. 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 2018 moeten beraden over hoe we dit
gaan oplossen.
(zie verder pagina 12)☛
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☛(vervolg van pagina 11)
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 voorbereidende werkzaamheden uit te
voeren in zelfwerkzaamheid. 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.
6. 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.
Twee jaar is dat goed gegaan, maar afgelopen
jaar is door een aantal competitieteams minder
frequent schoongemaakt. Het bestuur is er nog
niet aan toe om net als voor het onderhoudswerk
al een plan te maken voor het eventueel
uitbesteden van deze werkzaamheden.
Er blijft dus een rooster gemaakt worden voor de
schoonmaak. Op het witte bord rechts naast de
deur zullen de werkzaamheden vermeld worden
en de teams kunnen dan afstrepen welk werk
gedaan is. Voor de tossochtenden zal een schema
gemaakt worden, net als voor de tossindelers.
Het is dan de bedoeling dat na afloop van de
toss, het gravel in de keuken en de toiletten
wordt opgeruimd en de toiletten schoon worden
achtergelaten.

Leden in bestuur en commissies
BESTUUR:

Sponsorcommissie:

Piet Filius, voorzitter

Herman Kamp,

Marjan van Stijn, secretaris

Ad Boone.

Ellen van Schaik, penningmeester
Jan Adriaanse, vice voorzitter en
voorzitter Onderhoudscommissie
John Vogel, voorzitter Technische
Commissie
COMMISSIES:
Onderhoudscommissie:
Jan Adriaanse,
Ton Engelaan,
Frans Meur.
Technische Commissie:
John Vogel,
Marja Hootsmans.
VerenigingsCompetitieLeider (VCL):
Michèle Snijders-Swaager.

Redactiecommissie:
Aad van Cortenberghe, eindredacteur ENieuwsbrief,
Jan Willem Jansen, plaatsvervangend
eindredacteur.
Ereleden:
Ton Engelaan,
Pierre en Ineke Verstraete.
Leden van Verdienste:
Korrie Oosterhuis.
Ledenadministratie:
Rob Slootbeek.
Baanverhuur:
Wilma Boone.

Tenniskids:
Mariska Uytdewilligen.
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De mensen waarop Zer Oirts drijft
Piet Filius (bestuur), Jan Adriaanse (bestuur) en
Joke (catering en kantine tijdens toernooi),
Ellen van Schaik (bestuur) en Ronnie van Schaik
(snoeiploeg en aanvoerder), Marjan van Stijn
(bestuur) en Aad van Cortenberghe (eindredactie
nieuwsbrieven en clubblad), John Vogel (bestuur)
en Ellen Vogel (winter en voorjaarsschoonmaak
kantine), Ad Boone (kantine inkoop) en Wilma
Boone (aanvoerder, baanverhuur en was
kantine), Aart Cramer (aanvoerder, catering),
Marian van Doorn (aanvoerder), Ciska Duden
(winter- en voorjaarsschoonmaak kantine),
Ton Engelaan (onderhoud), Bram van Gilst
(winterwerker), Gerrit Hoefkens (winterwerker),
Marja Hootsmans (zomertoernooien), Herman
Kamp (sponsorcommissie), Anita Koeman
(aankomend VCL), Vera Koole (winter- en
voorjaarsschoonmaak kantine), Irma Lindenberg
(catering),,Frans Meur (onderhoud), Corrie
Meyers (kantinedienst tossen en was kantine),

Korrie Oosterhuis (assistent zomertoernooien),
Rob Slootbeek (ledenadministratie), Michele
Snijders-Swaager (VCL) en Ton Snijders
(Swaagertoernooi), Henk Ton (aanvoerder), Cor
de Voogd (onderhoud en winterwerker), Ester
Wierda (winter- en voorjaarsschoonmaak
kantine), Daniella Vette (aanvoerder, winter- en
voorjaarsschoonmaak kantine) en Wijnand Vette
(snoeiploeg), Jan Willem Janssen (snoeiploeg,
plv. eindredacteur), Mariska Uytdewilligen
(organisatie jeugdtennis, winter- en
voorjaarsschoonmaak en catering) en Jac
Uytdewilligen (catering zomertoernooi en
Swaagertoernooi), Connie van der Valk (winteren voorjaarsschoonmaak kantine), Ko van de
Velde (aanvoerder), Lisette Wijkhuijs
(Swaagertoernooi) en Erik Wijkhuijs (aanvoerder,
Swaagertoernooi), Jacco Wijnands (snoeiploeg en
onderhoud), Ko Zweedijk (onderhoud).

Het bestuur heeft de vereniging al weer aangemeld voor
de Rabobank Clubactie 2018.
In 2017 hebben we € 327,13 uit de actiepot ontvangen.
Dit jaar is er weer € 165.000 om te verdelen onder de
verenigingen die meedoen.
In de periode woensdag 4 april tot en met maandag 16
april 2018 kan er gestemd worden door leden van de
Rabobank.
Help mee voor onze vereniging een goed resultaat uit
het vuur te slepen!
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