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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.

De Padweie 25, 4353 RW Serooskerke  | T: 0118 - 59 1866  | E: info@vergezogt.nl 

NIEUWSBRIEF 
L.T.C. „Zer Oirts” 

Zandput 7, 
4353 BA Serooskerke 

Oprichtingsdatum: 10 maart 1978. 

Tel. Clubhuis: 0118-592158 
Website: www.zeroirts.nl

ALDUS BESLOTEN!…..(tenzij…) 

De Algemene Ledenvergadering van woensdag, 1 
februari was - met 24 aanwezige stemgerechtigde leden 
- redelijk goed bezocht. Toch waren er niet voldoende 
leden om rechtsgeldige sluiten te nemen*).  
Conform het gangbare gebruik moeten die besluiten nu 
eerst aan alle leden worden voorgelegd, zodat eventuele 
bezwaren ertegen tot uitdrukking kunnen komen. Zijn 
die bezwaren er niet, dan worden de (concept)besluiten 
alsnog rechtsgeldig. 

Vandaar dat op pagina 3 de besluiten van de 
ledenvergadering keurig op een rijtje staan. Heeft u 
bezwaren? Meldt die dan rechtstreeks aan onze 
secretaris, Marjan van Stijn, via email: 
secretaris@zeroirts.nl. 

*) Volgens artikel 16, lid 3, Statuten moet tenminste 1/5 deel van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
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1. De agenda wordt conform de uitnodiging 
vastgesteld. 

2. De notulen van de algemene 
ledenvergadering van 3 februari 2016 
worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Het Algemeen Jaarverslag 2016 wordt, na 
het aanbrengen van een tweetal tekstuele 
wijzigingen, vastgesteld. 

4. In het overzicht “Afschrijvingen” wordt een 
correctie aangebracht. De afschrijvingen op 
de zonnepanelen beginnen in 2016 en niet in 
2015. Deze schrijffout brengt geen 
verandering in de resultaten over 2015. Met 
inachtneming van deze correctie wordt de 
resultatenrekening over 2016 met algemene 
stemmen goedgekeurd. 

5. Het verslag van de kascontrolecommissie 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Bestuur en penningmeester worden voor 
beleid en uitvoering over 2016 
gedechargeerd.  

6. Frans Meur treedt terug uit de 
kascontrolecommissie. Deze commissie 

bestaat in 2017 uit 
Willem de Pagter en 
Aart Cramer. Aad 
van der Valk is het 
nieuwe reservelid. 
7.De aftredende 
leden van het 
bestuur, Marjan van 
Stijn (secretaris) en 
John Vogel 
(wedstrijdtennis) 
worden bij 
acclamatie 
herbenoemd. De 
secretaris is 
voornemens haar 
functie in 2018 neer 
te leggen. 
8.De begroting 2017 
en de bijbehorende 
contributieregeling 

2017 worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

9. In de voornemens van het bestuur voor 
2017 worden enkele veranderingen en 
verduidelijkingen aangebracht. De 
leeftijdsgrens voor het Praktijk 
Swaagertoernooi is 25 jaar; het besluit om 
een onderzoek naar vernieuwing van onze 
tennisbanen in te stellen wordt 
verduidelijkt (zie volgende pagina); 
hetzelfde gebeurt met het voorwaardelijk 
besluit een AED aan te schaffen en het 
certificaat “Verantwoord alcoholgebruik” 
te promoten. Met inachtneming van deze 
wijzigingen worden de voornemens van het 
bestuur voor 2017 door de leden 
goedgekeurd. 

(Concept) Besluiten van de Algemene Ledenvergadering van 1 februari 2017 

Als je niet op de vergadering was en toch 
bezwaren wil uiten tegen de hierboven 
staande besluiten, doe dat dan - 
gemotiveerd - voor 21 februari 2017 aan 
secretaris@zeroirts.nl 

Blik op (een deel van ) de algemene ledenvergadering van 1 februari 2017               (Foto: Avance)
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Wat gaan we doen 
met onze 
tennisbanen? 

Dit jaar wordt gebruikt om te 
onderzoeken hoe onze drie 
banen vervangen kunnen 
worden door banen waarop - in 
beginsel - het hele jaar door 
gespeeld kan worden. 
Dat onderzoek doet het bestuur 
samen met (een aantal) leden. 
Onze tennisleraar Johnny 
Quaak wordt hierbij betrokken. 
De resultaten van het 
onderzoek worden op de 
algemene ledenvergadering van 
2018 aan de leden voorgelegd. 
Daar wordt dan besloten of de 
huidige banen worden 
vervangen door “winterharde” 
banen, wanneer en hoe dat gaat 
gebeuren en welke kosten (en 
financiering) daarmee gemoeid 
zullen zijn 
_________________________ 

Heb jij hart voor de 
zaak (en je mede-
tennissers)? 

De ledenvergadering is het eens 
met het bestuur, dat de aanschaf 
van een AED (een apparaat dat 
in geval van een acute 
hartstilstand goede diensten kan 
verrichten) alleen zinvol is als 
er voldoende op ons complex 
aanwezige leden zijn die er mee 
kunnen omgaan en ook kunnen 
reanimeren als dat nodig mocht 
zijn. 
Eigenlijk zou in elk 
competitieteam die kennis en 
vaardigheid aanwezig moeten 
zijn. Ook bij de toss-ochtenden 

en -avonden verdient dit 
aanbeveling. 
Leden die deze vaardigheden 
onder de knie hebben worden 
verzocht zich te melden op 
secretaris@zeroirts.nl. 
Leden die bereid zijn zich voor 
deze hulpverlening te (laten) 
opleiden worden eveneens 
verzocht zich op dit emailadres 
te melden. 
_________________________ 

Verantwoord alcohol 
schenken: wat weet je 
ervan? 

Regelmatig verlenen onze leden 
hand- en spandiensten achter de 
bar. Bij wedstrijden en 
toernooien - in mindere mate 
bij het tossen - is er altijd wel 
een vrijwilliger in de keuken of 
achter de bar te vinden. 
Het zou goed zijn als deze 
leden beschikken over het  

CERTIFICAAT 
VERANTWOORD 
ALCOHOL SCHENKEN. 

Dit certificaat is door iedereen 
eenvoudig te behalen via een 
internetcursus van het NOC en 
de sportbonden uit de NSF. 
Je googelt  

“Instructie verantwoord alcohol 
schenken (IVA) - Knltb” 

en de rest wijst zich vanzelf. 
Een kopie van je certificaat 
leggen we dan in een mapje 
achter de bar, zodat bij 
eventuele controle duidelijk is 
dat verantwoord alcohol 
schenken in ons Clubhuis een 
vanzelfsprekende en goed 
geregelde zaak is. 

(NB de eindredacteur behaalde op 
deze wijze binnen een kwartier - na 
enig struikelen - dit gratis certificaat).

Het bestuur van Zer Oirts op de ALV van 1 februari 2017: (vlnr), Jan Adriaanse (vice-voorzitter, 
materialen), Marjan van Stijn (secretaris), Piet Filius (voorzitter), Ellen van Schaik 
(penningmeester), John Vogel (wedstrijdtennis).     (Foto: Avance) 

mailto:secretaris@zeroirts.nl
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NAMEN, ADRESSEN, 
BESTUUR 

Voorzitter: 
o Piet Filius, Gargonstraat 25, 4353 CD 
Serooskerke, tel. 0118-591913. 
voorzitter@zeroirts.nl of 
pjfilius@zeelandnet.nl. 
Secretaris: 
o Marjan van Stijn, Scholeksterstraat 86, 
4332 CC Middelburg, tel. 0118-615605. 
secretaris@zeroirts.nl of 
mvanstijn@zeelandnet.nl. 
Penningmeester: 
o Ellen van Schaik, Wilgenhoekweg 7, 4353 
EA Serooskerke, tel. 0118-593176. 
penningmeester@zeroirts.nl of 
famschaik@zeelandnet.nl 
Leden: 
o Jan Adriaanse, vice-voorzitter, tel. 
0118-592348. 
adriaa@zeelandnet.nl. 
o John Vogel, technische commissie, tel. 
0118-634855. 
tc@zeroirts.nl. 

COMMISSIES: 

Onderhoudscommissie: 
o Jan Adriaanse, tel. 0118-592348. 
adriaa@zeelandnet.nl. 
o Ton Engelaan, tel. 0118-591994. 
engelaan@zeelandnet.nl. 
o Frans Meur, tel 0118-635307. 
fmeur@zeelandnet.nl 

Technische Commissie: 
tc@zeroirts.nl. 
o John Vogel, voorzitter, tel. 0118-634855. 
ellenjohn@zeelandnet.nl. 
o Marja Hootsmans, tel. 0118-591919 
jhootsmans@zeelandnet.nl 

Verenigingscompetitieleider (VCL): 
Michèle Snijders-Swaager, tel. 
0118-594592 
praktijkswaager@zeelandnet.nl. 

Tenniskids: 
Mariska Uytdewilligen, tel. 06-50695526 
muytdewilligen@zeelandnet.nl 

TELEFOON EN E-MAIL 

Sponsorcommissie: 
sponsor@zeroirts.nl 
o Herman Kamp, tel. 0118-591025. 
h.kamp42@kpnmail.nl. 
o Ad Boone, tel. 0118-591844. 
boonetrans@zeelandnet.nl. 

Redactiecommissie: 
o Aad van Cortenberghe, eindredacteur 
E-Nieuwsbrief, tel 06-20407131, 
redactie@zeroirts.nl 
o Jan Willem Jansen, tel 06-55824838. 

LEDENADMINISTRATIE: 
Rob Slootbeek, Torenstraat 11, 4353 AA 
Serooskerke, tel. 0118-594246. 
ledenadministratie@zeroirts.nl. 

BAANVERHUUR: 
Wilma Boone, Ds van Wouwestraat 35, 
4353 AH Serooskerke, tel. 0118-591844. 
boonetrans@zeelandnet.nl. 

ALGEMENE INFORMATIE: 

BANKREKENING NL17RABO365227447, 
t.n.v. tennisvereniging Zer Oirts, 
Serooskerke (W). 

ADRES TENNISPARK Zandput 7,  
4353 BA Serooskerke. 

TELEFOON KANTINE: 0118-592158.
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