
 

voor de 

algemene ledenvergadering 

op woensdag  6 April 2022 om 20.00 uur 

in ons clubgebouw 

 

  

 
   
Een keer per jaar kunnen de leden met het bestuur spreken over het wel en wee van 

de vereniging. In deze algemene 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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AGENDA 

  

1. Opening en mededelingen  

  

2. Vaststellen van de agenda*)  

  

3. Concept-notulen van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2021 

  

4. Verantwoording van het beleid in 2021  

  

5. Financiële verantwoording 2021  

  

6. Verslag van de kascontrolecommissie  

 

7. Verkiezing bestuur 

 

 P  A  U  Z  E  

 

8.  Begroting 2022  

 

9. Voornemens bestuur 2022  

 

10. Rondvraag  

  

11. Sluiting  

  

  

  

  

  

  

 
*) Leden kunnen voorstellen indienen om te bespreken tijdens de vergadering. Die voorstellen 

moeten door tenminste vijf leden ondertekend zijn en per mail zijn ingediend bij de secretaris 

(secretaris@zeroirts.nl). Alle leden krijgen die voorstellen dan nog ruim voor aanvang van de 

vergadering toegezonden.  
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Agendapunt 3  
 

 Concept-notulen van de digitale Algemene Ledenvergadering van Zer Oirts op 

17 maart 2021 

Aanwezig: Anita Koeman, Wilco Meijering, Aad en Conny van der Valk, Wijnand en 

Daniëlle Vette, Jac en Mariska Uytdewilligen, Aad van Cortenberghe, Marjan van 

Stijn, Ad en Wilma Boone, Willem de Pagter, Fred Schonis, Ellen Vogel, Ron van 

Schaik, Klaas Wierda. 

Het bestuur: Jan Adriaanse (vice-voorzitter), Piet Filius (voorzitter), Ellen van Schaik 

(penningmeester), John Vogel (voorzitter technische commissie). 

Afwezig met kennisgeving: Paul Bracke, Rik Helm en Rob Slootbeek. 

1. Opening en mededelingen  

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Voor het eerst in de geschiedenis van 
de vereniging geen Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw maar een 
digitale vergadering. De deelname van het aantal leden stemt alleszins tot 
tevredenheid. Hij stelt met genoegen vast dat er vanavond voldoende 
stemgerechtigde leden zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen. De concept-
notulen zullen in de eerstvolgende Nieuwsbrief worden opgenomen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Concept-notulen van de algemene ledenvergadering van 5 februari 2020  

 

De concept-notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Verantwoording van het beleid in 2020  

 

De leden nemen met instemming kennis van de verantwoording van het beleid in 

2020. 

 

5. Financiële verantwoording 2020  

 

De financiële stukken worden doorgenomen. De leden nemen met instemming 

hiervan kennis. 

 

6. Verslag van de kascontrolecommissie  

 

Aad van der Valk doet mede namens Ellen Vogel verslag van de bevindingen 

van de kascommissie. De leden van de kascommissie hebben  

steekproefsgewijs de jaarcijfers over het boekjaar 2020 gecontroleerd. Ze 
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concluderen dat de financiële gegevens overeenstemmen met de 

gepresenteerde cijfers. 

Daar waar de cijfers een duidelijke afwijking hebben met het vorige boekjaar is 

dit door de penningmeester uitgelegd. 

De kascommissie geeft de penningmeester een compliment voor het goede en 

vele werk dat door haar het afgelopen boekjaar is verricht. De kascommissie stelt 

de vergadering voor het bestuur en de penningmeester décharge te verlenen 

voor het financiële beleid en beheer over het jaar 2020.De leden stemmen 

hiermee in en verlenen het bestuur en de penningmeester décharge voor het 

financiële beleid en beheer over het jaar 2020.  

De kascommissie heeft verder nog een aantal aanbevelingen voor het bestuur 

gedaan die in het bestuur zullen worden besproken. 

 

Wijnand Vette is bereid Aad van der Valk op te volgen in de kascommissie. De 

voorzitter bedankt Aad voor de werkzaamheden die hij in de afgelopen jaren in 

de kascommissie heeft verricht. 

 

7. Verkiezing bestuur 

 

Het bestuur stelt het volgende voor. 

• Klaas Wierda kiezen als nieuw bestuurslid en hem vervolgens   benoemen tot 

voorzitter. Dit laatste is de bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering; 

• Wilco Meijering kiezen als nieuw bestuurslid; 

• Jan Adriaanse kiezen voor een jaar als bestuurslid. 

De leden gaan bij acclamatie akkoord met het voorstel van het bestuur. 

Op de vraag van Willem de Pagter hoe de taakverdeling binnen het bestuur is, 

antwoordt de voorzitter dat het bestuur in de nieuwe samenstelling dit in 

onderling overleg in de eerste bestuursvergadering na deze ALV zal regelen. 

Vervolgens wordt bij acclamatie Willem de Pagter gekozen tot lid en voorzitter 

van de sponsorcommissie. 

Willem volgt Herman Kamp in deze functie op. De voorzitter bedankt Herman 

(niet aanwezig) voor de vele werkzaamheden die hij in de loop der jaren voor de 

vereniging heeft verricht. Het bestuur zal de dank zoals gebruikelijk van een 

attentie vergezeld doen gaan. 

  

  

8. Begroting 2021  

 

De leden stellen de begroting van de vereniging en van de onderhouds- en 

kantine commissie vast. 

Jan Adriaanse merkt op dat de kosten van het speelklaar maken van de banen 

wat lager zullen uitvallen. 

Desgevraagd zegt Aad van der Valk dat het wellicht beter is in de toekomst drie 

begrotingen te onderscheiden: een begroting van de investeringen, van de 

onderhoudscommissie en van de kantinecommissie. Voorts stelt hij voor op 
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investeringen van meer dan € 500 (zoals een nieuwe koelkast) jaarlijks af te 

schrijven. Het bestuur zal zich hierop beraden. 

In antwoord op een vraag van Marjan van Stijn over de aanschaf van een frituur 

antwoordt de voorzitter dat we zijn overgestapt naar een andere verzekeraar en 

die heeft geen problemen met de aanwezigheid en gebruik van een frituur in het 

clubgebouw. 

 

Vastellen contributie voor 2021 

Het bestuur stelt voor de contributie in 2021 niet te verhogen. De leden stemmen 

hiermee in. 

 

9. Voornemens bestuur 2021  

 

De leden stemmen in met de voornemens van het bestuur voor 2021. 

Marjan van Stijn zegt dat het schoonmaken van het gebouw een punt van 

aandacht blijft. Niet altijd wordt aan de eisen van hygiëne voldaan. 

John Vogel zegt dat als principe geldt dat de gebruikers, of dat nu de tossers of 

de competitiespelers zijn, na gebruik het clubgebouw schoon achter moeten 

laten. Hij zal weer een rooster opstellen en aangeven welke werkzaamheden 

moeten worden verricht.  

 

10. Rondvraag en sluiting 

 

De vice-voorzitter bedankt de voorzitter voor zijn werkzaamheden en voor het 

leiden van de vergaderingen in de afgelopen jaren. Hij staat ook stil bij de 

duurzaamheids- en andere investeringen die tijdens zijn voorzitterschap zijn 

gedaan. 

Jac Uytdewilligen vraagt wanneer de banen weer open gaan. Jan Adriaanse 

antwoordt dat 27 maart, ijs en weder dienende, mogelijk moet zijn. 

Willem de Pagter zegt dat de website op een aantal punten geactualiseerd dient 

te worden. De voorzitter zal dit met hem opnemen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering 

 
 

Agendapunt 4.   
     

Verantwoording van het beleid in 2021 

  

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 
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kort overzicht van de externe relaties met de gemeente Veere, de KNLTB en de 

samenwerking met andere tennisverenigingen.  

Tot slot een overzicht van alle leden die een bijdrage leveren aan de 

werkzaamheden binnen onze vereniging en de samenstelling van het bestuur en 

de commissies.  

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 2021 Wat is er gebeurd  

1. De contributie niet te verhogen. Zie 
hiervoor onder “Contributieregeling 2021”. 
 

De contributie is in 2021 niet geïndexeerd.  

2. Hetzelfde aantal senioren 

competitieteams inschrijven.   

 

In verband met Corona is de 

Voorjaarscompetitie niet 

doorgegaan. In het najaar 

hebben 5 teams deelgenomen 

aan de competitie. Dit is minder 

dan voor corona in 2019. 

 

3. Als competitieteams niet helemaal te 
vullen zijn met Zer Oirts leden, samen met 
andere Veerse tennisverenigingen nagaan 
of combiteams te vormen zijn. 

In 2021 hebben er enkele 

spelers van andere verenigingen 

deelgenomen. 

 

4. 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. 

Vanwege de Corona maatregelen kon het 

toernooi niet georganiseerd worden. De 

sponsor OOS was bereid het toernooi te 

sponsoren; de sponsorgelden worden 

doorgeschoven naar het toernooi in 2022.  

 

5. Jaarlijks, op de tweede zaterdag van 

november een activiteit organiseren voor 

alle vrijwilligers en hun partners. 

Op zaterdag 13 november werd de 

vrijwilligers – lunch weer georganiseerd. 

Gelukkig mocht het dit jaar ook weer. Dit 

als dank en blijk van waardering voor alle 

leden die vrijwilligers werkzaamheden 

voor de vereniging verrichten. 

6. Organisatie ledenwerfactie/open dag 

(gekoppeld aan openingstoernooi). 

Het voornemen om weer een 

ledenwerfactie te organiseren kon helaas 

niet ten uitvoer worden gebracht. 
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7. Voortzetting Tenniskidsprogramma en 

de gratis tennisles aan de leerlingen van 

de basisschool.   

 

De jeugdleden hebben gratis 15 

tenniskids lessen gevolgd.  Om 

deze lessen te ontvangen 

moesten de kids wel lid worden 

van de vereniging. De gratis 

tennisles is vanwege corona niet 

doorgegaan. 

 

8. Organisatie van evenementen rond 

Koningsdag, het afsluiten van de 

voorjaarscompetitie en van het 

tennisseizoen. 

 

Deze evenementen zijn vanwege de 

corona maatregelen niet doorgegaan. Wel 

is er op 12 september een barbecue met 

Toss georganiseerd. Tijdens dit 

evenement hebben we het opgeknapte 

clubgebouw heropend en zijn de prijzen 

uitgereikt aan de winnaars van interne 

(MatchApp) flexcompetitie. 

9. Organisatie van vijf donderdag 

zomertoernooien en een ATV toernooi. 

Ook dit jaar stonden er voor de 

zomerperiode weer 5 mix 

toernooien en een ATV toernooi 

op de planning. Daar Corona 

nog steeds een rol speelde, was 

het weer even afwachten 

wanneer het juiste moment daar 

was om van start te gaan. 

Ondanks een toch wat 

voorzichtige houding bij zowel 

de organisatie als de 

deelnemers zijn alle 

mixtoernooien (01-07, 15-07, 

29-07, 12-08 en 26-08) 

doorgegaan. Zo ook het HD/ 

ATV (03-09) toernooi. Het aantal 

aanmeldingen was wisselend, 

echter het doel, het realiseren 

van een gezellige en sportieve 

tennisdag, bleek een goede 

drijfveer! Een drijfveer die 

eveneens aanstekelijk werkte op 

de catering, de hulp vanuit onze 

organisatie maar ook daarbuiten 

(Middelburg) enthousiaste 

deelnemers uit Wemeldinge, 

toeristische vakantie-leden uit 

Duitsland enz. Er wordt graag 

aan onze toernooien 

deelgenomen, de verhoging van 

het inschrijfgeld leek hierbij geen 

issue. Het gaf enige ruimte 
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m.b.t. de kwaliteit van de 

catering, wat toch een van onze 

selling points betreft. 

Al met al kijken we terug op 

succesvolle tennis toernooien! 

 

10. Behoud van relaties met sponsoren en 

adverteerders. De sponsorcommissie is 

voornemens de sponsor- en advertentie-

inkomsten tenminste op gelijke hoogte te 

houden. 

Het is hartverwarmend zoals 

veel sponsors van onze mooie 

tennisvereniging hun 

sponsorbijdrage van 2021 naar 

ons hebben overgemaakt. 

Deze bedrijven hebben echt het 

hart op de goede plaats zitten 

en willen bijdragen aan een 

bloeiende vereniging! 

Dit jaar zijn er 31 sponsoren, ten 

opzichte van 2020 hebben we 4 

advertenties en 2 reclame 

borden minder. 

Alle advertenties zijn zoveel 

mogelijk in de nieuwsbrieven 

verschenen. De sponsoren 

hebben allemaal een digitale 

wenskaart gekregen om ze te 

bedanken! 

Doelstellingen van de 

sponsorcommissie voor 2021 

was het onderhouden van 

contacten en consolideren van 

de sponsorinkomsten. Deze 

doelstellingen zijn grotendeels 

gerealiseerd. 

De commissie hoopt dat 2022 

een heel goed jaar wordt voor 

onze sponsors, zodat weer 

iedereen zijn bijdrage kan 

geven! 

 

11. Deelname aan de Rabobank clubactie 

bevorderen. Bestemming nog nader te 

bepalen. 

 

Ook dit jaar is deelgenomen aan 

de Rabo ClubSupport actie. De 

actie heeft ruim € 261,00 

opgebracht. Een prachtig 

resultaat, zij het minder dan 

vorig jaar. Maar velen hebben 

toch weer op Zer Oirts gestemd.   
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12. 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 wordt een 

aantal advertenties van 

sponsoren/adverteerders geplaatst in een 

wisselsysteem, zodat aan de afspraken 

met de adverteerders wordt voldaan 

Door de redactie Jan-Willem en Jac zijn in 

2021 zijn 9 digitale nieuwsbrieven 

verstuurd naar de leden. Dit is hetzelfde 

aantal als in 2020. 

Ook dit jaar hebben door lockdowns de 

activiteiten enige tijd stilgelegen waardoor 

er ook minder input was voor 

nieuwsbrieven. 

 

 

13. Het schoonhouden en -maken van ons 

clubgebouw. 

Toen begin Juni het clubgebouw weer 
gebruikt mocht worden hebben de 
bestuursleden de 1e schoonmaakronde 
uitgevoerd. Zie wat betreft het 
schoonmaken de rubriek “Extra 
voornemens” 
 

  

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. 

 

Eind 2021 is de banenscan uitgevoerd. 

Conclusie was dat de banen in nog in 

goede staat waren en dat vervanging nog 

niet aan de orde is. Wel dient het 

onderhoud op een aantal punten te 

worden aangepast. Zichtbaar zal zijn dat 

de sleepnetten in 2020 worden gewijzigd 

zodat de banen wel geveegd worden maar 

niet het gravel over de banen wordt 

herverdeeld. Het bestuur houdt de vinger 

aan pols wat betreft de kwaliteit van de 

banen. 
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2. In- en externe communicatie. 
 
De interne communicatie via de  
Nieuwsbrieven en de externe  
communicatie via de website zullen  
dit jaar worden voortgezet.  

Ook dit jaar hebben door lockdowns de 
activiteiten enige tijd stilgelegen waardoor er 
ook minder input was voor nieuwsbrieven. 
Rond gewijzigde coronaregels is wel 
meerdere gecommuniceerd naar de leden 
buiten de nieuwsbrieven om. 
Het bestuur is overgegaan op Office365 
waardoor het beter mogelijk is de 
documentatie van de vereniging digitaal te 
organiseren. Dit maakt het naar de toekomst 
toe beter mogelijk om alle relevantie stukken 
toegankelijk te maken, te archiveren en over 
te dragen aan nieuwe bestuursleden. 
 

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. 

Begin 2021 zijn de winterwerkers weer met 
het winteronderhoud op ons tennispark 
begonnen. Dat waren 
Cor de Voogd, Frans Meur, Fred Schonis, 
Rik Helm, Paul Bracke en Jan Adriaanse. 
We zijn begonnen om het park op te 
schonen door overal het blad en mos te 
verwijderen. Als gevolg van de 
coronaperikelen is het snoeiwerk wat in het 
gedrang gekomen. 
Aansluitend zijn de banen speelklaar 
gemaakt met als inzet speelklare banen aan 
het begin van de voorjaarscompetitie. Ook 
dit jaar 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. Dat 
betekende regelmatig walsen en bezemen 
tot de banen voldoende hard waren om te 
bespelen. 
Op dat moment dat de banen bespeelbaar 
waren hebben de netten weer opgehangen. 
Omdat de banen nog maar minimaal 
gebruikt werden kon ook de 
onderhoudsfrequentie naar beneden worden 
bijgesteld. Dat is eigenlijk het hele seizoen 
zo gebleven. 
Voorafgaande aan het speelseizoen zijn de 
sleepnetten waar nodig hersteld en 
vervangen. Tijdens het lopende seizoen is 
het noodzakelijke maaiwerk en het klein 
onderhoud uitgevoerd. Voor het maaiwerk 
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konden we waar nodig een beroep doen op 
Ad Boone. 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 2022 op 
dezelfde wijze te blijven doen. 
Met het intreden van de herfst worden we 
jaarlijks geconfronteerd met blad op de 
banen. 
Daarvoor hebben we beroep kunnen doen 
op de tossers. Die voorafgaande aan het 
tossen de bladen hebben verwijderd. We 
hopen dat we in 2022 ook van deze service 
gebruik kunnen maken. 
  
Namen de onderhoudscommissie  
Jan en Frans 
 

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.  

De competitieteams hebben het clubgebouw 
schoongemaakt in het najaar. 
 
Regelmatig blijkt dat na de tossmomenten 
de toiletten niet schoongemaakt worden. 
Ook het schoonmaken aan de hand van het 
schoonmaakrooster werd door de tossers 
niet uitgevoerd.  
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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. 

De aanleg van een padelbaan is geen 
onderwerp van discussie geweest binnen het 
bestuur. 

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. 

De zomerchallenge was met negen 

deelnemers een succes. Vier 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. Tijdens een periodiek overleg met alle verenigingen en de KLNTB is deze 

besproken met de gemeente. Hier is overeengekomen om met alle Veerse 

verenigingen eenzelfde erfpachtcontract af te sluiten nadat deze is getoetst bij de 

juridische afdeling van de KNLTB. Begin 2022 is de erfpachtovereenkomst ook door 

ons ondertekend.  

  

Contacten met de Dorpsraad Serooskerke  

Weinig activiteit in 2021. 

  

Contacten met de tennisverenigingen uit Veere  

Ook dit jaar hebben er twee digitale vergaderingen plaatsgevonden onder leiding van de 

accountmanager van de KNLTB. Onder andere padel, erfpacht en diverse diensten van de 

KNLTB zoals MatchApp en Meet&Play zijn hier aan de orde geweest. De accountmanager 

speelt hierin een goede rol. 
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Ledenontwikkeling  

Eerder is afgesproken dat om de cijfers goed te kunnen vergelijken, de stand 

van 1 december wordt aangehouden.  

 

 
Ledenbestand per 1 december 2020 

  Senioren Junioren Totaal 

Mannen  58  8  66 

Vrouwen  38  5  43 

Totaal  96  13  109 

 

 

Ledenbestand per 1 december 2021 

  Senioren Junioren Totaal 

Totaal  116  18  134 

 

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 13 % gestegen. Dit is duidelijk meer dan de landelijke 

stijging van 8%.  

  

 

Leden in bestuur en commissies  

  

BESTUUR:  

Klaas Wierda, voorzitter 

Wilco Meijering, algemeen bestuurslid 

Ellen van Schaik, penningmeester  

Jan Adriaanse, vice-voorzitter en voorzitter Onderhoudscommissie   

John Vogel, secretaris en voorzitter Technische Commissie  

 

COMMISSIES:  

Onderhoudscommissie:  

Jan Adriaanse, Frans Meur.  

Technische Commissie:  

John Vogel, Marja Hootsmans.  

Verenigingscompetitieleider (VCL): 

Anita Koeman  

Sponsorcommissie:  

Willem de Pagter, Ad Boone 

Kantinecommissie 
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Ad Boone, Corrie Meijers 

Redactiecommissie:  

Jac Uytdewilligen, eindredacteur E-Nieuwsbrief  

Jan Willem Jansen, plaatsvervangend eindredacteur  

Ledenadministratie:   

Rob Slootbeek  

Baanverhuur:   

Wilma Boone / Rob Slootbeek 

 

Ereleden:  

Ton Engelaan  

Pierre en Ineke Verstraete   

Lid van Verdienste:   

Herman Kamp 

 

 

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.  

 

Wie deed wat in 2021 
Piet Filius (bestuur en zomertoernooi)  
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Jan Adriaanse (bestuur) en Joke (catering dagtoernooien)  

Ellen van Schaik (bestuur),  

Marjan van Stijn (aanvoerder en catering dagtoernooi)  

Irma Lindenberg (catering dagtoernooi) 

John Vogel (bestuur) en Ellen Vogel(kascontrole) 

Ad Boone (kantine inkoop, Sponsorcommissie en onderhoud) en Wilma Boone 

(baanverhuur)  

Paul Bracke (onderhoud) 

Marja Hootsman (zomertoernooien) 

Rik Helm (onderhoud)  

Herman Kamp (bardienst zomertoernooi) 

Anita Koeman (VCL)  

Frans Meur (onderhoud)  

Wilco Meijering (bestuur) 

Corrie Meyers (kantinedienst tossen en was) 

Willem de Pagter (Sponsor Commissie, bardienst zomertoernooien en onderhoud)  

Fred Schonis (onderhoud en bardienst zomertoernooi)  

Rob Slootbeek (ledenadministratie en baanverhuur) 

Cor de Voogd (onderhoud en winterwerker) 

Klaas Wierda (Bestuur en aanvoerder)  

Jan Willem Janssen ( plv. Eindredacteur) 

Jac Uytdewilligen (eindredacteur nieuwsbrieven) 

Aad van der Valk (kascontrole) 

Saskia Plummen (bardienst zomertoernooien) 

Arie Manintveld (bardienst zomertoernooien) 

Wijnand Vette (snoeiploeg) 

  
 

Agendapunt 5.   

Financiële verantwoording  

  

De financiële stukken worden uitgedeeld op de algemene ledenvergadering. 

 

 

Agendapunt 6.   
Verslag van de kascontrolecommissie  

  

De boekhouding zal in maart worden gecontroleerd en tijdens de vergadering 

zullen de leden van de kascontrole commissie verslag uitbrengen,  

  

De kascontrolecommissie bestaat uit: Wijnand Vette en Ellen Vogel.  

 

Agendapunt 7.   
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Verkiezing van het bestuur   

    

Benoeming bestuursleden volgens rooster van aftreden.  

In 2022 is de secretaris John Vogel volgens het rooster aftredend. John heeft zich 

verkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor John te herbenoemen. 

Reeds vooruitlopend op het volgende jaar heeft John Vogel te kennen gegeven na dit seizoen 

te stoppen als bestuurlid en voorzitter van de technische commissie. Deze posities komen dus 

vrij in 2023. 

 

 

Agendapunt 8.   

Begroting 2022  

De begroting van 2022 is op dit moment nog niet beschikbaar. Die wordt opgemaakt 

als de boeken van 2021 zijn gesloten en de rekening is opgemaakt. De begroting zal 

daarom tijdens de jaarvergadering worden uitgereikt.  

  

Contributieregeling 2022 

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 2022 hard nodig. Het 

bestuur heeft dan ook besloten om aan de algemene ledenvergadering voor te 

stellen om de contributieregeling van 2021 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 € 

lid worden na 1 juli wordt 50% van de jaarcontributie in rekening gebracht. 15 Derde 

jaar: 100% van de contributie van een senior- of juniorlidmaatschap.  
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Vaststellen contributiebedragen voor 2022 

  

   Het prijsindexcijfer in 2021 is 2,7%. De contributiebedragen zijn voor 2022 

 

Contributie  2021 2022 

Jeugd tot en met 16 jaar  €18,00  €18,50 

   

Seniorleden, vanaf 17 jaar  €82,00  €84,00 

      

  

 

Agendapunt 9.   

 
Voornemens van het bestuur voor 2022    

De voornemens van het bestuur kunnen als volgt worden samengevat:  

 

Verbinding van leden met de vereniging 

1. Maximaliseren van het aantal leden dat deelneemt aan competitie. Door middel van 

enthousiasmeren en actief werven van teamleden wordt ernaar gestreefd om 6 

senioren competitieteams in te schrijven in het voorjaar en 4 in het najaar. Als 

competitieteams niet helemaal te vullen zijn met Zer Oirts leden, samen met andere 

Veerse tennisverenigingen nagaan of combiteams te vormen zijn. 

2. Communicatie met de leden onderhouden door minimaal 10 digitale nieuwsbrieven te 

maken en te sturen.  

3. Aan het einde van het jaar een activiteit organiseren voor alle vrijwilligers en hun 

partners als dank voor hun betrokkenheid bij en inzet in de vereniging.  

4. Evaluatie onder de vrijwilligers te houden om inzicht te krijgen in hoe we als bestuur 

hun betrokkenheid bij onze vereniging kunnen behouden en/of vergroten 

 

Werven nieuwe leden 

5. Organisatie ledenwerfactie/open dag. Deze wordt gekoppeld aan de openingstoss.  

6. Tenniskidsprogramma en gratis tennislessen aan de leerlingen van de basisschool.  

7. Deelname aan de door de KNLTB georganiseerde Zomerchallenge om leden te werven 

on de beoefenaars van andere sporten die in de zomer stil liggen. 

 

Sportieve evenementen 

8. Organiseren van 3 evenementen voor leden 

9. Organisatie van vijf donderdag zomertoernooien en een ATV toernooi. 

10. Organisatie van een KNLTB-toernooi om deelname aan een toernooi voor eigen leden 

laagdrempelig te maken en samen met tennissers van buiten onze vereniging een 

gezellige & competitieve setting te creëren.  

 

Inkomsten 

11. Behoud van relaties met sponsoren en adverteerders. De sponsorcommissie is 

voornemens de sponsor- en advertentie-inkomsten tenminste op gelijke hoogte te 

houden door sponsort uitingen te verzorgen langs de baan en in onze digitale 

nieuwbrieven. Per nieuwsbrief wordt een aantal advertenties van sponsoren / 

adverteerders geplaatst in een wisselsysteem, zodat aan de afspraken met de 

adverteerders wordt voldaan. 
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12. Deelname aan de Rabobank clubactie en Plus Supermarkt bevorderen. Bestemming 

wordt na afloop door het bestuur bepaald. 

13. Verkrijgen van diverse subsidies voor onderhoud banen & park, de jeugd en 

schooltennis. 

 

Zorg voor onze club 

14. Samen schoonhouden en -maken van ons clubgebouw door hier actiever alle 

gebruikers hierbij te betrekken dan wel te stimuleren.  

15. Onderhoud banen verbeteren door aanschaf en wijziging van onze middelen, kennis 

voor onderhoud binnen de vereniging te ontwikkelen en de banen in 2023 (bij gratie 

van een echte winter) op specificatie te brengen.  

16. Het aantal winterwerkers op peil houden en waar mogelijk uitbreiden. 

17. Onderhoud ook continueren in de zomer door een team “zomerwerkers” op te zetten; 

winterwerkers tennissen namelijk in de zomer…  

18. Onder andere vernieuwen buitenmeubilair, opleuken oefenkooi, vervangen koelkasten 

en de rode gloed van het terras verwijderen.  

 

Uitbreiding organisatie van onze vereniging 

19. Vervangende bestuursleden werven voor de posities secretaris en voorzitter technische 

commissie. 

20. Nieuwe commissieleden voor de jeugdcommissie (als onderdeel van de TC),  

onderhouden aan banen (als onderdeel van de onderhoudscommissie, zie ook 

voornemen nr 14) respectievelijk coördinatie clubgebouw / kantine. 

 

 

 


