voor de

algemene ledenvergadering
op woensdag 17 maart 2021, aanvang 20.00 uur

De vergadering is digitaal met gebruik van Team
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.
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Opening en mededelingen
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Vaststellen van de agenda*)
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Concept – notulen van de algemene ledenvergadering van 5 februari 2020
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Verantwoording van het beleid in 2020
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Financiële verantwoording 2020
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*) 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 5
februari 2020
Aanwezig: Henk Seijbel, Wilma Boone-Roelse, Paul Bracke, Fred Schonis, Frans Meur, Cor de
Voogd, Herman Kamp, Loes Holster, Anita Koeman, Marja Hootsmans, Irma Lindeboom, Gerrit
Hoefkens, Willem de Pagter, Carlien Klootwijk, Erik Wijkhuijs, Jac Uytdewilligen, Ellen Vogel,
Mariska Uytdewilligen, Ronnie van Schaik, Aad van der Valk, Corry Meijers, Ad Boone
Het bestuur: Piet Filius (voorzitter), Ellen van Schaik (penningmeester), John Vogel (voorzitter
technische commissie) en Rik Helm (interim secretaris)
Afwezig met kennisgeving: erelid Ton Engelaan, Jan Adriaanse en Marjan van Stijn.
1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder lid van verdienste Herman
Kamp. Hij stelt met genoegen vast dat er vanavond genoeg stemgerechtigde leden zijn om
rechtsgeldige besluiten te nemen. De concept-notulen zullen in de eerstvolgende Nieuwsbrief
worden opgenomen.
2. Vaststellen van de agenda
Er is een aanvulling: ¨herinrichting kantine¨; dit punt wordt na de rondvraag behandeld.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 30 januari 2019
In punt 4 wordt een verkeerde datum genoemd het gaat om “31 januari 2018”.
4. Verantwoording van het beleid in 2019
Bladzij voor bladzij wordt dit doorgenomen en opgemerkt wordt dat op pagina 6 in punt 2
¨Reguliere activiteiten¨ Veerse verenigingen wordt genoemd, terwijl dat Walcherse
verenigingen moet zijn.
5. Financiële verantwoording 2019
Het document ¨L.T.C. ¨Zer Oirts¨: Resultatenrekening 2015-2019¨ wordt aan alle aanwezigen
rondgedeeld en door de voorzitter doorgenomen en toegelicht. Het positieve exploitatiesaldo
van ruim € 8600 is vooral te verklaren omdat het houten buitenhuisje in 2019 niet doorging,
terwijl dit wel de bedoeling was. Het is zeker de bedoeling dat dit in 2020 wel gerealiseerd
wordt.
Vervolgens worden de baten doorgenomen. De inkoop verloopt bijzonder goed; een
compliment aan Ad Boone vanwege zijn scherpe inkoopbeleid ! Opgemerkt wordt, met
betrekking tot de “opbrengst toernooien” dat we één keer ´duur´ hebben moeten cateren maar
dat er voor de rest dus op een verantwoorde manier met de verschaffing van goede lunches is
omgegaan.
De voorzitter merkt voorts op dat de verzekering met ingang van 2019 lager uitpakt omdat hij
opmerkzaam werd gemaakt dat verzekeren via de KNLTB goedkoper is. Ook zijn we in 2019
overgestapt op een goedkopere energieleverancier.
Over de balans en over de afschrijvingen zijn verder geen vragen. Tot slot merkt de voorzitter
nog op dat we een voordeeltje hebben vanwege BTW teruggave van de zonnepanelen. Dat
betekent dat het jaarlijks afschrijvingsbedrag hierop wordt aangepast.
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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.
De vergadering neemt de décharge over, gevolgd door een applaus voor onze penningmeester.
De kascontrolecommissie 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
ding´ 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
We 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.
De 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.
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 subsidiemogelijkheden van nieuwe banen aan de
orde worden gesteld. We wachten af.
Voorts 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
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en we dus afhankelijk zijn van 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.
Opgemerkt 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.
Fred 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.
Jac Uytdewilligen: vraagt naar leeftijd jeugdleden (van 0 tot 17 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. Ondanks dat GMailaccounts wat meer problemen opleveren moet
dat toch lukken.
11. Sluiting / presentatie inrichtingsplan
Op 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.

Agendapunt 4.
Verantwoording van het beleid in 2020
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.
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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.
Bij het verslag van de activiteiten moet alles worden gelezen tegen de achtergrond
van de coronacrisis. Die heeft op onze activiteiten een enorme impact gehad.
Realisatie van de Beleidsvoornemens.
Reguliere activiteiten
Wat waren de voornemens 2020
1. Het zelfde aantal senioren
competitieteams inschrijven.

Wat is er gebeurd
In verband met Corona is er van spelen in
competitieverband vrijwel niets gebeurd.

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 meerdere spelers van
andere verenigingen deelgenomen.

3. Organisatie van KNLTB– toernooi

Vanwege de Corona maatregelen kon het
toernooi niet georganiseerd worden.
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4. Organisatie op de tweede
zaterdag van november van een
activiteit voor alle vrijwilligers en hun
partners.

De geplande vrijwilligerslunch vond geen
doorgang ivm corona. In plaats van de lunch
heeft het bestuur besloten de vrijwilligers een
sporthanddoek te schenken.

5. Organisatie van een
Het voornemen om weer een ledenwerfactie te
ledenwerfactie/open dag ( gekoppeld aan organiseren kon helaas niet ten uitvoer worden
het openingstoernooi )
gebracht omdat vanwege de corona het
tenniscomplex in de tweede helft van maart
gesloten was.
6. Organisatie van evenementen rond

Vanwege de corona maatregelen konden deze
activiteiten niet georganiseerd worden.

Koningsdag, afsluiten van
voorjaarsseizoen en van het
tennisseizoen.

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

Ook dit jaar stonden er voor de zomerperiode
weer 5 mix toernooien, een herendubbel en een
ATV toernooi op de planning. De praktijk gaf
echter anders aan. In verband met Corona is
afgewacht wanneer het juiste moment daar was
om van start te gaan. Met enige aarzeling en in
onderling overleg is gekozen om op zaterdag 18
juli, een gemengd dubbel voor eigen clubleden
te organiseren. Dit om te wennen en te ervaren
wat het is om aan een coronaproof toernooi
deel te nemen. Helaas is dit niet door gegaan
ivm onvoldoende aanmeldingen. De donderdag
toernooien bleken meer enthousiastelingen te
trekken. Op donderdag 30 juli, 13 aug en 27
aug zijn de mix toernooien gespeeld. Op 4 sept
het atv toernooi. Het aantal aanmeldingen was
geen probleem. Er wordt graag aan onze
toernooien deelgenomen. Niet alleen vanwege
de uitstekende catering, ook gezelligheid en
sportiviteit spelen een belangrijke rol. Het was
opmerkelijk dat veel deelnemers uit Middelburg
kwamen, hun enthousiasme ( en
medewerking)is te prijzen. Ook binnen onze
eigen vereniging alle hulp voorafgaand en
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gedurende het verloop van de
toernooien, waarbij je kunt denken
aan: catering, bezetting achter de bar,
uitvoering en bewaking Corona regels,
baanonderhoud, sponsoring ballen en
begeleiding uitvoering toernooi. Dankzij dit alles
en de verantwoordelijkheid van de deelnemers
voor elkaar mbt de coronamaatregelen, kijken
we terug op succesvolle toernooien.

8. Behoud van relaties met
adverteerders en sponsoren

In dit bijzondere Coronajaar heeft de
sponsorcommissie (SC) toch zoveel
mogelijk de reeds aanwezige goede
contacten met de sponsoren
onderhouden.
Dit jaar zijn er 36 sponsoren welke
gezamenlijk goed zijn voor 24
advertenties in de nieuwsbrieven en 17
reclameborden op het tennispark.
Ten opzichte van 2019 hebben we 3
advertenties minder en 2 reclameborden
meer.
Deze sponsoren zorgen gezamenlijk
voor een niet te verwaarlozen
inkomstenbron.
Alle advertenties zijn ook dit jaar zoveel
mogelijk 4 keer in de nieuwsbrieven
verschenen. Het logo van de
adverteerders op de frontpagina stond
op alle nieuwsbrieven.
Door mogelijk Corona omzetschade
mochten de sponsoren dit jaar zelf
bepalen hun bijdrage te betalen. Op een
paar uitzonderingen na hebben de
meesten toch betaald.
In goede en slechte tijden blijven ze ons
ondersteunen, waarvoor we ze heel erg
bedanken..
Voor de kerst worden alle sponsoren
bezocht en bedankt voor hun bijdrage
aan onze vereniging middels een
kerst/bedankkaartje en een kleine
attentie.
Doelstelling van de SC voor 2020 was
het onderhouden van contacten en het
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consolideren van de sponsorinkomsten.
Deze doelstellingen zijn grotendeels
gerealiseerd.

9. Deelname aan de Rabobank
clubactie bevorderen.

Ook dit jaar is deelgenomen aan de Rabobank
clubactie. Zer Oirts heeft weer goed gescoord :
ruim € 326,00 . Een prachtig resultaat, zij het iets
minder dan vorig jaar. Maar velen hebben toch
weer op Zer Oirts gestemd.

10.Het schoonhouden en-maken van
ons clubgebouw

In de periode dat het clubgebouw open was is
het schoonmaken goed verlopen.

11.Communicatie met de leden
versterken door minimaal 10 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 2020 9 nieuwsbrieven opgemaakt en
verstuurd. In 2019 waren er 13 nieuwsbrieven
uitgebracht, een vermindering dus van 4. Het
lagere aantal kent een 3-tal oorzaken:
1. De hoofdoorzaak is het beperkte aantal
verenigingsactiviteiten als gevolg van de Corona
gerelateerde beperkende maatregelen.
2. De aanlevering vanuit de leden
m.b.t. tekstuele bijdragen is over het algemeen
zeer beperkt, enkele positieve uitzonderingen
daargelaten. Dit is overigens al een aantal jaren
merkbaar.
3. De redactie heeft ervoor gekozen om net
zoals in voorgaande jaren 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 te
behalen.
Een aantal keren is er dan ook een bestuursmededeling vanuit de ledenadministratie
verstuurd, als er buitenom die mededeling geen
verdere inhoud beschikbaar was om er een
reguliere nieuwsbrief voor te maken.
De onderlinge communicatie onder de leden met
betrekking tot tennisafspraken wordt veelal
middels aangemaakte WhatsApp groepen of
andere digitale communicatiemiddelen onderling
geregeld .
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12. Voortzetting Tenniskids-programma

en de gratis tennisles aan de leerlingen
van de basisschool.

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

Dit jaar zijn er 10 tenniskidslessen gegeven. De
gratis (kennismakings-) tennisles aan de leerlingen
van de basisschool kon niet georganiseerd
worden.
Zie onder.

Extra voornemens

1. 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 hoogstwaarschijnlijk
(nog) niet aan de vereiste betreffende de
technische levensduur van de banen. In een
overleg met een vertegenwoordiger van de
gemeente is verder gebleken dat een subsidie
bovenop de reguliere jaarlijkse subsidie niet
uitgesloten is. Een aanvraag moet wel goed
onderbouwd zijn.
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2. In- en externe communicatie.

Zie boven.

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

Begin 2020 zijn de winterwerkers weer met het
winteronderhoud op ons tennispark begonnen.
Dat was in de nieuwe samenstelling bestaande
uit Cor de Voogd, Frans Meur, Fred Schonis,
Rik Helm, Paul Bracke en Jan Adriaanse.
We zijn begonnen met het blad uit de goten en
op en om de banen te verwijderen. Ook
hebben we het mos van de banen verwijderd.
Als onderdeel van het onderhoud zijn de
bomen en struiken rond de tennisbanen
gesnoeid. Het snoeihout is in de houtwal op het
park opgeslagen. Het blad en het mos is
opgeslagen achter de houten berging.
Aansluitend zin de banen speelklaar gemaakt
met als inzet speelklare banen aan het begin
van de voorjaarscompetitie. Als onderdeel van
het speelklaar maken is de vervuilde gravel van
de banen verwijderd en opgeslagen achter de
houten berging. Maar zoals bekend is het iets
anders gelopen. Speelklare banen maar geen
competitie.
Voorafgaande aan het speelklaar maken van
de banen zijn de netten en de lijnen verwijderd.
Het speelklaar maken van de banen is weer
uitgevoerd door Frans Verspeek. De afwerking
hebben we weer in zelfwerkzaamheid
uitgevoerd. Normaal betekende dat elke dag
walsen en bezemen tot het moment dat de
banen voldoende hard waren om te bespelen.
Omdat er in het begin toch niet gespeeld kon
worden heeft de natuur (regen) ons een handje
geholpen Dat betekende met minder walsen
toch prima bespeelbare banen op het moment
dat er weer gespeeld mocht worden.
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Vanaf 29 april mocht de jeugd weer met spelen
beginnen en hebben we de netten
opgehangen. Op dat moment is ook met het
gebruikelijke baan onderhoud. Omdat de banen
nog maar minimaal gebruikt werden kon de
onderhoudsfrequentie aan de banen ook
minder dan normaal. Dat is eigenlijk het hele
seizoen zo gebleven.
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 2021 op dezelfde wijze te blijven doen.
Met het intreden van de herfst worden we
jaarlijks geconfronteerd met blad op de banen.
Daarvoor dachten we een simpele maar
doeltreffende oplossing te hebben gevonden.
Omdat het tossen ook geleden heeft onder de
coronacrisis is dat meer ten dele gelukt. We
hopen dat het in 2012 wel de oplossing is die
we voor ogen hadden.
In mijn vorige verslag heb ik aangegeven dat de
verwachting is dat het aantal winterwerkers zal
teruglopen. Dat is zoals u aan het begin gezien
hebt reuze meegevallen. Wel hebben afscheid
genomen van onze nestor Gerrit Hoefkens. Dat
is uiteraard jammer maar wel begrijpelijk. Gerrit
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namens ons allemaal hartelijk bedankt voor je
inzet al die jaren..

4. Onderzoek naar de mogelijkheden
van de aanleg van een padelbaan

Er is contact gelegd met een bedrijf dat mogelijk
de aanleg van een padelbaan zou kunnen
sponsoren/financieren. De gedachte werd niet
afgewezen. Maar ook hier was corona de
spelbreker voor verdere afspraken.

5. Extra ledenwerfactie onder de
naam Zomerchallenge

De zomerchallenge was met ruim 10
deelnemers een succes. Drie deelnemers zijn
lid geworden.

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. Er is door de gemeente overleg
gestart met alle Veerse verenigingen over de voortzetting van het erfpachtcontract na
2021. Er is een eerste bijeenkomst met alle verenigingen gehouden die een vervolg
zou krijgen eind 2020. Maar ongetwijfeld ivm corona heeft die nog niet
plaatsgevonden
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. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat die plannen
gevolgen zullen hebben voor onze vereniging.
Contacten met de tennisverenigingen uit Veere.
Dit jaar hebben er geen bijeenkomsten ivm corona plaatsgevonden. Er is wel veelvuldig appcontact waaraan ook de consulent van de knltb deelneemt. Deze mogelijkheid wordt veelvuldig
gebruikt. De consulent speelt hierin een goede rol.
Ledenontwikkeling.
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Eerder is afgesproken dat om de cijfers goed te kunnen vergelijken, de stand
van 1 december wordt aangehouden.
In 2020 was de situatie zo:
Ledenbestand per 1 december 2019
Senioren
mannen
51
vrouwen
43
Totaal
94

Junioren
7
2
9

Totaal
58
45
103

Ledenbestand per 1 december 2020
Senioren
mannen
58
vrouwen
38
Totaal
96

Junioren
8
5
13

Totaal
66
43
109

Opzeggingen competitieleden 1 heer, 4 dames. Zomerchallenge: 3 heren , 4 dames
Dit is exclusief onze 3 Ereleden en een Lid van Verdienste. Er zijn twee Vrienden van
Zer Oirts.
Vergelijking ledenontwikkeling Zer Oirts met landelijk
Ons ledenbestand is met bijna 6 % gestegen. Landelijk was de stijging ca 1%.
Ons ledenbestand heeft zich dus beter ontwikkeld dan landelijk.
Leden in bestuur en commissies
BESTUUR:
Piet Filius, voorzitter/secretaris
Ellen van Schaik, penningmeester
Jan Adriaanse, vice-voorzitter en voorzitter Onderhoudscommissie
John Vogel, voorzitter Technische Commissie
COMMISSIES:
Onderhoudscommissie:
Jan Adriaanse, Frans Meur.
Technische Commissie:
John Vogel, Marja Hootsmans.
VerenigingsCompetitieLeider (VCL):
Anita Koeman
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Tenniskids: Mariska Uytdewilligen
Sponsorcommissie: Herman Kamp,
Ad Boone
Kantinecommissie
Ad Boone, Corrie Meijers
Redactiecommissie:
Jac Uytdewilligen, eindredacteur E-Nieuwsbrief Jan
Willem Jansen, plaatsvervangend eindredacteur
Ereleden:
Ton Engelaan
Pierre en Ineke Verstraete
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, Kantine- 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
Organisatie van KNLTB toernooi.
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.
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Wie doet wat in 2020
Piet Filius ( bestuur)
Jan Adriaanse ( bestuur) en Joke (catering dagtoernooien)
Ellen van Schaik ( bestuur), Ronnie van Schaik ( snoeiploeg en aanvoerder) en Milan
van Schaik(onderhoud)
Marjan van Stijn (aanvoerder)
John Vogel (bestuur) en Ellen Vogel(kascontrole)
Ad Boone (kantine inkoop) en Wilma Boone (aanvoerder, baanverhuur)
Paul Bracke (onderhoud)
Aart Cramer (catering zomertoernooi)
Marja Hootsman (zomertoernooien)
Rik Helm (onderhoud)
Herman Kamp (sponsorcommissie)
Anita Koeman (VCL)
Arno Melaard (onderhoud)
Frans Meur ( onderhoud)
Wilco Meijering(onderhoud)
Corrie Meyers ( kantinedienst tossen en was)
Claudia Muller (ontwerp inrichting kantine)
Willem de Pagter (bardienst zomertoernooi)
Fred Schonis (onderhoud en bardienst toernooien)
Rob Slootbeek (ledenadministratie)
Cor de Voogd ( onderhoud en winterwerker)
Klaas Wierda (aanvoerder)
Daniella Vette ( aanvoerder) en Wijnand Vette (snoeiploeg en onderhoud)
Jan Willem Janssen ( snoeiploeg, plv. eindredacteur)
Mariska Uytdewilligen ( organisatie jeugdtennis, kantine-inrichting) en Jac
Uytdewilligen ( eindredacteur nieuwsbrieven, catering zomertoernooi)
Aad van der Valk (kascontrole)
Jacco Wijnands (snoeiploeg en onderhoud)
Erik Wijkhuis(onderhoud en snoeiploeg)
Agendapunt 5.
Financiële verantwoording
De financiële stukken zijn door leden op te vragen bij Rob Slootbeek
(ledenadministraatie@zeroirts.nl).

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. Voor 2022 wordt
voor Aad van de Valk een opvolger gezocht.
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Agendapunt 7.
Verkiezing van het bestuur
7.1. Benoeming bestuursleden volgens rooster van aftreden.
Piet Filius is aftredend als voorzitter en is niet herkiesbaar. Klaas Wierda is bereid
gevonden zich verkiesbaar te stellen en de functie van voorzitter op zich te
nemen. Het bestuur stelt voor Klaas te benoemen.
Het bestuur stelt voor Jan Adriaanse weer voor een termijn van één jaar
tot bestuurslid te benoemen, daarmee tot voorzitter van de
Onderhoudscommissie, tevens vice-voorzitter van het bestuur.
Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid Wilco Meijering te
benoemen.
In het verslagjaar heeft Piet Filius de functie van secretaris waargenomen. John Vogel zal
voorlopig de functie van secretaris vervullen.
7.2. Benoeming Commissieleden.
Met het oog op de benoeming van John Vogel tot secretaris wordt voorgesteld Anita
Koeman te benoemen tot voorzitter van de Technische Commissie.
Herman Kamp heeft te kennen gegeven te stoppen als lid/voorzitter van de
sponsorcommissie. In zijn plaats is Wim de Pagter bereid gevonden zich verkiesbaar te
stellen. Het bestuur stelt voor Wim te benoemen in die functie.
Agendapunt 8.
Begroting 2021
De begroting 2020 is op dit moment nog niet beschikbaar. Die wordt opgemaakt
als de boeken van 2020 zijn gesloten en de rekening is opgemaakt. De begroting
zal daarom tijdens de jaarvergadering worden uitgereikt.
Contributieregeling 2021
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 2020 hard nodig.
Het bestuur heeft dan ook besloten om aan de algemene ledenvergadering
voor te stellen om de contributieregeling van 2020 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
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€ 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 2020 is 1,3%. Normaal gesproken zou de contributie voor
2021 met dit percentage toenemen. Maar als gevolg van corona is 2020
grotendeels als een “verloren” tennisjaar verlopen en 2021 is wat dat betreft ook
nog onzeker. Dit is voor het bestuur reden om voor te stellen de contributie in 2021
niet te verhogen.
Contributie
Jeugd tot en met 12 jaar
Jeugd 13 en 14 jaar
Jeugd 15 en 16 jaar
Seniorleden, vanaf 17 jaar

2020
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 82,00

2021
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 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 € 7.950,=.
In de begroting van de kantinecommissie is opgenomen een post van € 850,00 voor
eventuele vervanging van de grote drankkoelkast. Ieder jaar bekijken we of dit
noodzakelijk is en nemen we hiervoor een post in de begroting op.
Agendapunt 9.
Voornemens van het bestuur voor 2021
De voornemens van het bestuur kunnen als volgt worden samengevat:
1. Reguliere Activiteiten
Samen met de leden van de commissies en de vrijwilligers stelt het bestuur voor 2021
het volgende voor.
- De contributie niet te verhogen. Zie hiervoor onder “Contributieregeling 2021”.
- Hetzelfde 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 de sponsor van 2020
vragen ook in 2021 het toernooi te sponsoren. Wellicht kan hierover in de
ledenvergadering nadere informatie worden verstrekt.
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-

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 van het tennisseizoen.
Organisatie van vijf donderdag zomertoernooien en een ATV toernooi.
Behoud van relaties met sponsoren en adverteerders. De sponsorcommissie is
voornemens de sponsor- en advertentie-inkomsten tenminste op gelijke hoogte te
houden.
Deelname aan de Rabobank clubactie bevorderen. Bestemming nog nader te
bepalen.
Communicatie met de leden versterken door minimaal 10 digitale nieuwsbrieven te
maken en te sturen, voorzien van twee pagina’s advertenties per nummer . Per
nieuwsbrief word een aantal advertenties van sponsoren/adverteerders geplaatst in
een wisselsysteem, zodat aan de afspraken met de adverteerders wordt voldaan.
Het schoonhouden en -maken van ons clubgebouw.

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.
2. In- en Externe Communicatie.
De interne communicatie via de Nieuwsbrieven en de externe communicatie via de
website zullen dit jaar worden voortgezet
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 2021:
Algemeen voorjaarsonderhoud

Winterwerkers

Snoeien

Vrijwilligers

Verticaal snoeiwerk

Uitbesteden
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Drainageleidingen doorspoelen

Uitbesteden

Banen speelklaar maken 1e fase

Frans Verspeek

Banen speelklaar 2e fase

Jan met hulp van winterwerkers

Banen opstrooien en uitvlakken

Jan met behulp van vrijwilligers

Groot onderhoud tijdens seizoen

Dinsdagavond tennissers

Algemeen najaarsonderhoud

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
KNLTB-toernooi. 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 voor zover 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
Het ziet er voorlopig niet naar uit dat externe financiering kan worden gevonden. We zullen
dit voornemen dan ook voorlopig niet actief gaan oppakken.
6. Extra ledenwerfactie onder de naam Zomerchallenge
Veel sporten liggen in de zomer stil, zoals voetbal, volleybal 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 dat die kennismaking leidt tot een blijvend lidmaatschap.
In 2020 hebben wij hiermee goede ervaring opgedaan. We zijn voornemens in 2021 de
mogelijkheid van een zomerchallengelidmaatschap weer aan te bieden.
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