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UITNODIGING VOOR 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
DATUM: Woensdag 30 januari 2019 om 20:00 uur
LOCATIE: LTC Zer Oirts, Zandput 7, Serooskerke

Een keer per jaar kunnen alle leden gezamenlijk met het bestuur spreken over het wel en wee van onze 
tennsivereniging. Daarom zijn jullie van harte welkom. 
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AGENDA   

VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP: Woensdag 30 januari 2019 om 20:00 uur
LOCATIE: LTC Zer Oirts, Zandput 7, Serooskerke

 
1. Opening en mededelingen.

2. Binnengekomen stukken*

3. Vaststellen van de agenda

4. Concept - Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 januari 2018

5. Verantwoording van het beleid van het bestuur in het Algemeen Jaarverslag 2018

6. Financiële verantwoording 2018

7. Verslag van de kascontrolecommissie

8. Verkiezing bestuur

PAUZE

9. Begroting 2019

10. Voornemens bestuur 2019

11. Rondvraag

12. Sluiting

* Alle leden van LTC Zer Oirts kunnen voorstellen indienen om te bespreken tijdens de vergadering. 
 Die voorstellen moeten door tenminste vijf leden ondertekend zijn en voor 25 januari zijn ingediend via 

secretaris@zeroirts.nl. Alle leden die zich voor de ALV hebben aangemeld krijgen die voorstellen dan 
nog voor de vergadering per e-mail toegezonden.
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JAARVERSLAG 2018 
  
Agendapunt 4
Concept - Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Zer Oirts van 31 januari 2018.

Aanwezig: 
Rob Slootbeek, Marja Hootsmans, Jac Uytdewilligen, Mariska Uytdewilligen, Jaap Consemulder, Gerrit 
Hoefkens, Willem de Pagter, Anita Koeman, Aart Cramer, Ronnie van Schaik, Loes Holster, Ad Boone en 
Corrie Meijers.
Het bestuur: Piet Filius (voorzitter), Jan Adriaanse (voorzitter Onderhoudscommissie en vice-voorzitter), 
Ellen van Schaik (penningmeester), John Vogel (voorzitter Technische Commissie en functionaris 
Wedstrijdtennis) en Marjan van Stijn (secretaris)
Een ‘Vrienden van Zer Oirts’ met een adviserende stem: Aad van Cortenberghe.

Afwezig met kennisgeving:
Ton Engelaan (erelid), Henk Ton, Cor en Willy de Voogd, Erik en Lisette Wijkhuijs, Ellen Vogel, Daniella en 
Wijnand Vette, Jan Verberkmoes, Niesje Bakker, Frans Meur en Johnny Quaak (onze tennisleraar).

1. Opening
 De voorzitter stelt vast dat er vanavond niet genoeg stemgerechtigde leden zijn om rechtsgeldige 

besluiten te nemen. Dat betekent dat in de eerstvolgende nieuwsbrief de besluiten worden opge-
nomen met de vraag of er bezwaren zijn tegen de besluitvorming. 

 Die bezwaren kunnen tot veertien dagen na het verschijnen van de nieuwsbrief worden gemeld aan 
de secretaris: secretaris@zeroirts.nl.

2. Vaststellen van de agenda
 Het bestuur heeft een agendapunt toegevoegd, te weten benoeming van Herman Kamp tot lid van 

verdienste. Dat wordt voor de rondvraag geagendeerd.
 Bovendien zijn er twee aanvullingen:
 - de benoeming van Aart Cramer tot secretaris
 - de aanvulling van het overzicht van Leden van Verdienste met de naam van Toon Broos, sinds 1999 

lid van Verdienste.

3. Concept – notulen van de algemene ledenvergadering van 1 februari 2017
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Beleid van het bestuur in 2017 en het Algemeen Jaarverslag.
 Dit document wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Financiële verantwoording 
 Aan de batenkant van de Resultaatrekening 2017 valt de hoogte van het positief resultaat op. 
 Dat is vooral het gevolg van het feit dat we € 2.000,- minder afschrijving op de banen hoefde te doen. 

Daarnaast valt op dat de opbrengst van de zomertoernooien minder is. Belangrijke reden daarvoor is 
dat er twee toernooien niet zijn doorgegaan en dat een mixtoernooi geen volledige bezetting had. 

 De verhouding tussen kantine-inkoop en kantineopbrengst is 30 : 70. Dat is een mooi resultaat.
 Tot slot is het vermelden waard dat we weer extra hebben afgelost, zodat we in dit jaar geen 
 hypothecaire lening meer in de boeken hebben staan. 
 De vergadering neemt met instemming kennis van de financiële verantwoording.
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 6. Verslag van de kascontrolecommissie.
 Willem de Pagter leest als lid van de kascontrolecommissie de tekst voor van het resultaat van de 

controle. Hij heeft dat samen gedaan met Aart Cramer.
 In dit verslag is een aantal aandachtspunten geformuleerd betreffende de boekhouding van onze 

vereniging:
 1. De afname van toernooi-opbrengsten is te verklaren door het wegvallen van het Herendubbel 
  toernooi en het ATV toernooi;
 2. De afname van de energiekosten in 2017 is te verklaren door de aanschaf van de zonnepanelen in 

2016;
 3. In verband met mogelijke toekomstige wijzigingen in het subsidiebeleid van gemeenten adviseert 

de kascontrolecommissie de penningmeester om het eigen vermogen goed in de gaten te houden;
 4. Tot slot adviseert de kascontrolecommissie een eenvoudig platform onafhankelijk e-boekhoud-

pakket aan te schaffen. Met een bankkoppeling, waarmee eenvoudig bankafschriften vanuit een 
zakelijke rekening in de boekhouding gekopieerd en in een administratie verwerkt kunnen worden. 
Dan hoeft de penningmeester niet meer handmatig banktransacties in te voeren en over te typen.

 De kascontrolecommissie vraagt aan de vergadering om de jaarstukken 2017 goed te keuren en - na 
goedkeuring-  het bestuur decharge te verlenen over het verenigingsjaar 2017.

 De vergadering besluit het bestuur decharge te verlenen over het verenigingsjaar 2017.

 Met het uitbrengen van dit verslag en vanwege de aanstaande benoeming van Aart tot secretaris, 
treedt hij uit de kascontrolecommissie. Gezien deze situatie blijft Willem de Pagter nog een jaar aan. 
Volgend jaar zal hij samen met Aad van der Valk de boeken controleren. Er zal nog gezocht worden 
naar een reserve-lid.

 
 Het bestuur zal de aandachtspunten van de kascontrolecommissie in de eerstvolgende bestuurs-
 vergadering bespreken.

 In de zijlijn van dit agendapunt maakt Jaap Consemulder een opmerking over de Resultatenrekening 
2015. Daarin zouden cijfers gewijzigd zijn, na afloop van de Algemene Ledenvergadering toentertijd. 
Hij vraagt het bestuur om dat te verklaren.

 De voorzitter zegt toe die verklaring te leveren in de Algemene Ledenvergadering van volgend jaar.
 Overigens merkt Jac Uytdewilligen op dat het soms legitiem en noodzakelijk kan zijn om cijfers achter-

af aan te passen.

7. Verkiezing van het bestuur
7.1 Herbenoeming 
 De Penningmeester, Ellen van Schaik is aftredend en herkiesbaar. Met applaus wordt zij voor een 

termijn van drie jaar opnieuw benoemd.

 De Voorzitter van de Onderhoudscommissie, Jan Adriaanse is aftredend en wordt op zijn verzoek voor 
een termijn van één jaar benoemd. Jan wil graag elk jaar opnieuw de afweging maken om door te 
gaan. De vergadering stemt daarmee in en ook Jan krijgt applaus.

7.2 Benoeming in de tussentijdse vacature van secretaris.
 Het bestuur stelt voor om Aart Cramer in die vacature te benoemen. Het bestuur is verheugd een 
 kandidaat te hebben gevonden die bereid en geschikt is om dit werk op zich te nemen. Aart heeft 

daarbij als voorwaarde gesteld dat de huidige secretaris als back-up voorlopig beschikbaar is. En dat 
is zo.
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 Met een applaus laat de vergadering weten vertrouwen te hebben in deze overdracht en benoeming.

7.3. Benoeming Commissieleden
 In de vacature van VerenigingsCompetitieLeider (VCL) benoemt de vergadering Anita Koeman. 
 Met de verwerking van de gegevens voor de Voorjaarscompetitie heeft zij laten zien dat ze deze taak 

adequaat aanpakt.

 In de vacature Eindredacteur nieuwsbrieven worden twee mensen benoemd, te weten Jac 
 Uytdewilligen die de inhoud coördineert en Jan Willem Janssen die zorg draagt voor de vormgeving 

en distributie. De eerste twee nummers van de e-Nieuwsbrief die zij hebben gemaakt zien er heel 
goed uit.

 Aan het eind van dit agendapunt heeft de voorzitter warme woorden voor de bijdrage van zowel Aad 
van Cortenberghe als Marjan van Stijn aan het verenigingswerk. Die gaan vergezeld van bloemen en 
cadeaubonnen.

 Ook bij Michèle Snijders-Swaager wordt een bloemetje en een cadeaubon bezorgd als dank voor haar 
werk als VCL.

8. Begroting 2018
 De vergadering stemt in met de nieuwe contributiebedragen en de onderhoudsbegroting.

 Op de Onderhoudsbegroting ontbreekt het bedrag voor de vervanging van de koelkast in het magazijn. 
Dat komt omdat Ton Snijders geheel kosteloos die koelkast vervangen heeft door een andere. Veel 
dank daarvoor.

  Daarnaast zijn bij deze begroting 2018 nog een paar kanttekeningen te plaatsen, omdat op dit moment 
nog niet helemaal duidelijk is hoe een aantal zaken opgelost wordt.

 Dat gaat om:
 - de mogelijke vervanging van de drankenkoelkast in de keuken.
 - de hoogte van de financiële bijdrage die wij moeten betalen aan de buitenkast van de AED
 - de kosten voor het vervangen van de eletriciteitskast bij de verlichtingsmasten, die schade heeft 

opgelopen tijdens de storm van twee weken terug.
 Met inachtneming van deze onzekerheden wordt de begroting vastgesteld.

9. Beleidsvoornemens 2018
 De vergadering stemt in met de voornemens van het bestuur.

 Eén voornemen vraagt nog een nader besluit en dat is het voornemen om de banen te gaan vervangen. 
De KNLTB heeft een banenscan uitgevoerd en daaruit blijkt dat de banen goed zijn. Ze hebben ge-

 constateerd dat die goed vlak zijn, en dat de waterdoorlatingsgraad eveneens goed is. Ze adviseren 
wel om de dikte van de gravellaag op sommige plekken aan te passen. Die is daar vijf centimeter, 
waar drie centimeter volstaat.

 Gezien de technische staat van de banen en de geadviseerde afschrijvingstermijn van 15 jaar (de 
banen zijn nu 12 jaar oud) stelt het bestuur voor om het voornemen om de banen te vervangen, voor-
lopig stil te leggen tot 2020. 

10. Benoeming Herman Kamp tot Lid van Verdienste.
 Helaas heeft Herman, na 38 jaar lidmaatschap van onze vereniging, zijn actieve tennisloopbaan moeten 
 beëindigen. Het bestuur heeft vastgesteld dat Herman in al die jaren veel heeft gedaan voor onze 

vereniging. Jarenlang lid van de Technische Commissie en nog steeds voorzitter van de Sponsorcom-
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missie. Dat wordt zeer gewaardeerd, maar is op zich nog geen reden voor het bestuur om iemand voor 
te dragen voor een Lidmaatschap van Verdienste. Waarom het bestuur dat toch nu doet heeft te maken 

 met de wijze waarop Herman jarenlang de zomertoernooien, gestructureerd van de grond heeft 
gekregen. Hij heeft hiermee onze vereniging een bijzondere plaats gegeven tussen alle verenigingen 
op Walcheren. Zer Oirts is een synoniem voor de zomertoernooien. Het bestuur spreekt de verwachting 
uit dat we nog heel lang kunnen blijven teren op het goede werk van Herman. Vandaar dus.

 Met applaus onderstreept de vergadering de woorden van de voorzitter en benoemt Herman Kamp tot 
lid van Verdienste.

Rondvraag
 Jac Uytdewilligen adviseert het bestuur bij de onderhandelingen met de verzekering over de storm-

schade te benadrukken dat we de kosten naar beneden kunnen brengen, door een deel van het werk 
door onze vrijwilligers te laten doen.

Versie: 1 februari 2018
Marjan van Stijn / Aart Cramer

Agendapunt 5
Voornemens van het bestuur in 2018 en het Jaarverslag 2018

Inleiding
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 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 leden-
vergadering 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.

 Tot slot een overzicht van alle leden die een bijdrage leveren aan de werkzaamheden binnen onze club en 
de samenstelling van het bestuur en de commissies.

 Zeker in vergelijking met de landelijke en regionale cijfers is de ledenontwikkeling nog positief, al wijzen 
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 zomer-dagtoernooien.

REALISATIE VAN DE BELEIDSVOORNEMENS

REGULIERE ACTIVITEITEN 
Wat waren de voornemens 2018 Wat is er gebeurd
1. Hetzelfde aantal competitieteams inschrijven als In 2017 hebben er 17 teams deelgenomen. 
 in 2017. In 2018 zijn er 20 teams ingeschreven; 3 teams 

meer, dit komt ook mede door aanbod van nieuwe 
competitievormen zoals de 8/9 competitie en de 
Zomer woensdagavondcompetitie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Competitieteams aanvullen met leden van andere Ook dit jaar hebben er weer spelers deelgenomen 
 Veerse verenigingen als wij ze niet helemaal in  van andere Veerse verenigingen om de teams 
 kunnen vullen met Zer Oirts-leden.  gevuld te krijgen met als resultaat dat er dan weer 

enkele nieuwe leden bijkomen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Organisatie van KNLTB-toernooi “Praktijk  In week 25 is het jaarlijkse Swaagertoernooi 
 Swaager Dubbeltoernooi 25 +” georganiseerd door Ton, Michèle, Erik, Lisette en 

Jac, bijgestaan door een aantal van vrijwilligers
   Vanaf februari is het organisatieteam geregeld bij 

elkaar geweest om alles tot in de puntjes voor te 
bereiden zodat het Swaagertoernooi zich jaarlijks 
weer kan bewijzen als een gezellig, informeel, 
drukbezet en sportief KNLTB erkend dubbeltoer-
nooi, waarnaar vele deelnemers elk jaar weer naar 
uitkijken.

   Ook in 2018 was het toernooi weer volledig bezet 
en is de organisatie er in geslaagd om het toernooi 
weer zo goed als vlekkeloos te laten verlopen. 
Ondanks dat het maximale aantal inschrijvingen 
al voor sluiting van de uiterste inschrijfdatum was 
bereikt, bleek in de toernooiweek toch nog een 
(klein) aantal gaten in de baanbezetting te zijn ont-
staan als gevolgd van onvoorziene omstandigheden 
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zoals blessures en terugtrekkingen. Geen ramp, wel 
jammer. Voor de rest kunnen we vaststellen dat het 
Swaagertoernooi 2018 een geslaagd evenement is 
geweest. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Organisatie op de tweede zaterdag van november  Als dank voor hun onmisbare bijdrage aan het
 van een activiteit voor alle vrijwilligers en hun  goede reilen en zeilen van onze vereniging werd
 partners.  dit jaar een  lunchbijeenkomst gehouden bij een van 

onze sponsoren, brasserie “De Olmen” in 
   Serooskerke. Ongeveer 40 leden waren aanwezig. 

Na dit overzicht is een lijst met alle vrijwilligers en 
hun werkzaamheden in dit jaarverslag opgenomen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Organisatie van een ledenwerfactie/open dag  In verband met de slechte weersomstandigheden
 (gekoppeld aan het openingstoernooi). moest dit jaar worden afgezien van een (reeds 

voorbereide) ledenwerfactie/open dag. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren is dit jaar afgezien een 
flyeractie te houden in Serooskerke en omliggende 
kernen. De resultaten van flyeren waren de laatste 
jaren te gering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Organisatie van evenementen rond Koningsdag,  Die zijn naar tevredenheid van de deelnemers
 afsluiten van voorjaarsseizoen en het tennis- uitgevoerd. Voor de afsluiting van het voorjaars-
 seizoen. seizoen was echter onvoldoende belangstelling.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Organisatie van vijf donderdag zomer-  De zomer-dagtoernooien: de planning was vijf mix
 dagtoernooien, een damesdubbel toernooi en  toernooien, een damesdubbel en een ATV
 een ATV toernooi. toernooi voor de heren. Het DD toernooi, begin sep-

tember, is niet doorgegaan, te weinig aanmelding-
en. Het ATV toernooi was een succes. 

   De mixtoernooien zijn alle vijf doorgegaan; er is wat 
geschoven met de begeleiding. 

   Ondanks het teruglopen van de aanmeldingen kon 
er, ook mede dankzij een vaste kern, een goede 
tennisdag georganiseerd worden. 

   M.b.t. de deelnemers kan worden opgemerkt dat 
het aan enthousiasme niet ontbroken heeft. 

   Uitgangspunt is deelname van 12 koppels, bij de 
eerste 2 toernooien is dit gelukt, de laatste 3 zijn 
met 8 koppels gespeeld. Ook dit was een succes.

   Al met al waren het gezellige en sportieve dagen 
met een uitstekende catering!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Plegen van onderhoud aan banen en complex. Zoals gebruikelijk zijn we, de winterwerkers, in 

januari weer begonnen met het winteronderhoud. 
Dat winteronderhoud houdt in dat we banen en 
park bladvrij maken. Met het invallen van de vorst 
zijn de netten en de netlijnpalen verwijderd. Met het 
intreden van de dooi is het mos in de toplaag van de 
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banen verwijderd. Het bij het winter- en zomer-
   onderhoud vrijkomende verontreinigde gravel is op 

een voor het milieu verantwoorde wijze afgevoerd.

   Tijdens de vorstperiode hebben we materialen-
bergingen schoongemaakt en opnieuw ingericht. 
Daarbij is veel overtollig en niet meer bruikbaar 
materiaal afgevoerd naar de milieustraat. Verder 
hebben we de sleepnetten waar nodig hersteld en 
of vervangen.

   Voor het jaarlijkse snoeiwerk hebben we weer 
een beroep kunnen doen op een groot aantal 
vrijwilligers onder leiding van Wijnand Vette. Het 
vrijkomende snoeimateriaal is afgevoerd naar de 
milieustraat.

    In het clubgebouwkantine hebben we het gravel 
van onder de kunststof vloerbedekking weg-

   gezogen. Voor aanvang van het seizoen zijn de 
   buitenwanden van het clubgebouw onder hoge 

druk schoongespoten . 
   De weersomstandigheden waren dit voorjaar van 

dien aard dat Frans Verspeek later kon beginnen 
met het speelklaar maken van de banen. Dat bete-
kende dan weer dat we ook later konden beginnen 
met walsen van de banen. Het op 24 maart geplan-

   de openingstoernooi kon dan ook niet doorgaan 
omdat de banen nog niet voldoende hard waren om 
te bespelen. Op 31 maart was dat wel het geval en 
kon het openingstoernooi alsnog gehouden worden. 

   Tijdens het lopende seizoen is het maaiwerk en het 
klein onderhoud uitgevoerd door Ton en Jan. 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 be-
   doeling om dit in 2019 op dezelfde wijze te blijven 

doen. 
   Met het intreden van de herfst worden we jaarlijks 

geconfronteerd met blad op de banen. Die kun je 
verwijderen en dat hebben we ook gedaan. Het 
is echter een zeer ondankbaar werk. Als je dacht 
klaar te zijn dan lag er, zeker bij winderig weer, al 
weer een nieuwe “lading” blad op de banen. Daar-
voor is nu een simpele maar doeltreffende oploss-
ing voor gevonden. Het blad wordt nu verwijderd 
door de spelende competitie teams en de tossers. 
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Dat is een prima oplossing voor een jaarlijks terug-
   kerend probleem.

   De onderhoudscommissie bestond uit: Jan 
Adriaanse, Ton Engelaan en Frans Meur.

   De winterwerkers waren: Bram van Gilst, Gerrit 
Hoefkens en Cor de Voogd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Behoud van relaties met adverteerders en  De sponsorcommissie heeft ook dit jaar weer
 sponsoren. zoveel mogelijk de reeds aanwezige goede con-

tacten met de sponsoren onderhouden.
   Dit jaar zijn er 39 sponsoren welke gezamenlijk 

goed zijn voor 30 advertenties in de nieuwsbrieven 
en 15 reclameborden op het tennispark. Ten 
opzichte van 2017 is het aantal advertenties gelijk 
gebleven en is er één reclamebord minder geplaatst. 
Deze sponsoren zorgen gezamenlijk voor een niet te 
verwaarlozen inkomstenbron.

   Alle advertenties zijn ook dit jaar minimaal 4 keer 
in de nieuwsbrieven verschenen. Het logo van de 
adverteerders op de frontpagina stond op alle 

   nieuwsbrieven.
 
   Alle sponsoren zijn persoonlijk uitgenodigd op het 

Swaagertoernooi om eens kennis te maken met 
onze vereniging. Er is door 1 sponsor gehoor aan 
gegeven.  

   Voor de kerst zijn alle sponsoren bezocht en 
   bedankt voor hun bijdrage aan onze vereniging 
   middels een kerst/bedankkaartje en een kleine 

attentie.

   Doelstelling van de sponsorcommissie voor 2018 
was het onderhouden van contacten en het con-
solideren van de sponsorinkomsten. Deze doel-
stellingen zijn gerealiseerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Deelname aan de Rabobank clubactie Ook dit jaar is weer deelgnomen aan de Rabobank
 bevorderen. clubactie. LTC Zer Oirts heeft weer goed gescoord: 

ruim € 326,00. Een prachtig resultaat. Slechts één 
euro minder dan vorigjaar. Van de Walcherse 

   tennisverenigingen scoorde alleen De Stoof beter. 
Velen hebben dus weer op ‘Zer Oirts’ gestemd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Organisatie van het schoonmaakwerk. Na een moeizame start met het opstellen van het
 Vier jaar geleden is het schoonmaken van ons  rooster, bleek dat ook nieuwe bezems schoon
 verenigingsgebouw gekoppeld aan de activiteiten  kunnen vegen (‘het schoonst’ gaat iets te ver),
 van de competitieteams en aan de toernooi- maar complimenten aan alle betrokkenen, die
 organisatie van het Swaagertoernooi. Twee jaar ervoor gezorgd hebben dat ons clubhuis het hele 
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 is dat goed gegaan, maar het derde jaar is door tennisseizoen schoon en fris was.
 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 
 keuken zullen de werkzaamheden vermeld 
 worden en zal de secretaris afvinken 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 achter-
 gelaten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Communicatie met de leden versterken door  De nieuwe redactie, bestaande uit Jan-Willem 
 minimaal 20 digitale nieuwsbrieven te maken en  Janssen en Jac Uytdewilligen, heeft in 2018 tot 13 
 te sturen, voorzien van twee pagina’s advertenties december 13 nieuwsbrieven inhoud gegeven, 
 per nummer. opgemaakt en verstuurd. Het totaal aantal voor 2018 

zal uitkomen op 14/15. In dit voornemen staat het 
aantal van 20 vermeld als doelstelling, dit aantal 
gaat niet gehaald worden door een 4-tal oorzaken:

   1. De doelstelling van 20 nieuwsbrieven was de 
redactie niet bekend.

   2. We hebben een 7/8-weekse zomerstop gehou-
   den; half juli tot begin september.
   3. De aanlevering van tekstuele bijdragen is over 

het algemeen gezien zeer beperkt, enkele positieve 
uitzonderingen daargelaten.

   4. De redactie heeft ervoor gekozen in 2018 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 jaarlijkse 
nieuwsbrieven uit te brengen. Een aantal keren is er 
dan ook een (bestuursstukken)-mededeling vanuit 
de ledenadministratie verstuurd, als er buitenom die 
mededeling geen verdere inhoud beschikbaar was 
om er een reguliere nieuwsbrief voor te maken.

   Als de totale inhoud van de 14/15 nieuwsbrieven bij 
elkaar zouden worden opgeteld, kunnen we spre-
ken van een royale nieuwsbriefcommunicatie in 
2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Voortzetting Tenniskids-programma en de gratis  In 2018 heeft de jeugdcommissie de volgende 
 tennisles aan de leerlingen van de basisschool. activiteiten georganiseerd:
   Alle leerlingen van de basisschool De Wegwijzer uit 
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Serooskerke hebben een gratis tennisles gevolgd 
op onze club. Per klas hebben de leerlingen een 
tennisles aangeboden gekregen van onze vereni-
ging, die werd verzorgd door onze tennisleraar 
Johnny Quaak, met assistentie van Mariska 

   Uytdewilligen.
   Na afloop hebben de kinderen informatie mee-

gekregen over de mogelijkheid tot deelname aan 
het Tenniskids-programma 2018. Dit programma 
bestond uit 10 lessen van 1 uur voor 10 euro en 
werd aangeboden voor zowel leden als niet-leden 
van onze vereniging.

   Er is door een 10-tal kinderen enthousiast deel-
   genomen aan het programma. Na deze lessen is er 

een vervolg gekomen van nog 5 lessen van 1 uur, 
daarvoor is er omgerekend 30 euro pp betaald.

   Maar helaas heeft dit niet tot nieuwe leden geleid.
   Deze jeugd-activiteiten zijn mogelijk gemaakt door 

een budget van 800 euro, dat vanuit onze vereniging 
beschikbaar is gesteld. De doelstelling om hiermee 
het jeugdtennis een nieuwe impuls te geven is dus 
niet geheel behaald.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Uitvoering van het besluit om een AED in een  In overleg met de beheerder van “de Zandput” en
 buitenkast beschikbaar te maken voor onze  de gemeente is een “up to date” AED aan de
 vereniging.  buitenmuur van “de Zandput” geplaatst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Bij de presentatie van de ledencijfers alleen nog Zie verder in dit verslag. 
 de KNLTB analyses opnemen per 1 december. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRA VOORNEMENS 
Wat waren de extra voornemens 2018 Wat is er gebeurd
15. Het 40-jarig bestaan van onze vereniging. Op  Op zondag 16 september jl. heeft onze vereniging 
 10 maart  2018 bestaat onze vereniging 40 jaar.   haar 40-jarige jubileum gevierd. Wijnand Vette en 
 Dat willen we vieren. In de begroting hebben we  Aad van der Valk hadden de organisatie van deze
 daarvoor € 750,00 opgenomen. We vragen de dag op zich genomen. Aanwezig: genodigden;  
 leden om mee te denken over de wijze waarop  leden, oud-leden en sponsoren. 
 we ons jubileum gaan vieren.  De dag begon om 14:00 uur met een toss, gevolgd 

door leuke behendigheidsspelletjes. De dag werd 
afgesloten met een heerlijke maaltijd verzorgd 
door Ton Snijders en Jac Uytdewilligen. Zangeres 
Annemiek zorgde voor een muzikale omlijsting.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Voorbereiden van het besluit over de vervanging In het vorige jaarverslag is uiteengezet waarom de 
 van de banen. Het bestuur zal op basis van de  voorbereiding van het besluit over de vervanging 
 uitkomst van de banenscan en in overleg met de  van de banen een aantal jaren wordt uitgesteld.
 gemeente Veere de voorbereidingen treffen voor  Voor het verkrijgen van subsidie van de gemeente
 de vervanging van de banen. Zodra dat opportuun  voldoen we namelijk (nog) niet aan de vereisten
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 is zal het een uitgewerkt plan aan de algemene voor die subsidie, hetgeen met name met de tech- 
 ledenvergadering voorleggen.  nische levensduur heeft te maken. In 2018 is geen 
 Uitgewerkt houdt in, dat we dan weten wat voor  verdere actie ondernomen. 
 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. In- en externe communicatie. De interne  De whats-app correspondentie binnen de
 communicatie via de Nieuwsbrieven en de  vereniging heeft zich buitenom de nieuwsbrief-
 externe communicatie via de website zullen dit  redactie ontwikkeld. Het initiatief van Ronnie van
 jaar worden voortgezet. Maar tegelijkertijd wil  Schaik (opzetten van een tennis What’s App groep) 
 de nieuwe redactie onderzoeken hoe sociale  heeft zich in de loop van het jaar ontwikkeld met
 media als Facebook en Whatsapp kunnen worden steeds meer nieuwe groepsleden, en steeds meer  
 ingezet ter versterking van die communicatie. en gevarieerdere tenniscorrespondentie die via de 

What’s App groep verloopt.
   De face-book correspondentie is (nog?) niet ontwik-

keld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, zoals over de nieuwe privacywetgeving.

 De andere contacten betroffen de aanschaf van de AED en de presentatie van de AVG implementatie 
bij sportverenigingen.

Contacten met de Dorpsraad Serooskerke
 Tweemaal per jaar vergaderen de Serooskerkse verenigingen onder leiding van de Dorpsraad over ge-

meenschappelijke 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 Tennisclub Walcheren (voorheen TV Mariekerke) is er onder de naam 

‘Tennissen bij de Buren’ weer een aantal gezamenlijke toss-avonden georganiseerd. De belang-
stelling van de ‘buren’ bleek echter zo gering dat overwogen wordt ermee te stoppen.

 • Aan de besturen van alle Veerse tennisverenigingen is verzocht om akkoord te gaan met het gratis 
openstellen van hun eigen toss-dagen voor spelers van de andere Veerse tennisverenigingen. 
“Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.” En omzet!  Aart Cramer zal de reacties in kaart brengen. 

  Wellicht zijn er nog andere mogelijkheden van uitwisseling. 
 • LTC De Stoof heeft de Veerse tennisverenigingen verzocht om per vereniging een jeugd¬commissie 

vertegenwoordiger aan te wijzen voor overleg. Namens LTC Zer Oirts zijn dat Mariska Uytdewilligen 
en John Vogel.
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 • De organisatie van de wedstrijden om de Veere Bokaal is dit jaar opnieuw niet gelukt. Dat is een 
tenniskampioenschap; niet per club, maar een kampioenschap van de hele gemeente Veerse. 

  Lawn Tennis Club De Sprink in Oostkapelle gaat dit uitwerken.
 • De AVG implementatie kabbelt bij de meeste tennisverenigingen rustig voort. Tips: Soms is het 

beter om geen foto’s op Facebook te plaatsen. Bij tennistoernooien is het misschien raadzaam om 
in het clubhuis een poster voor een generaal toestemming voor het nemen en gebruiken van foto’s 
te hangen. Hierbij is de formulering natuurlijk wel kritisch. 

 • Heroverweging van de afspraak dat competitieleden van tennisverenigingen, die competitie spelen 
bij één 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 LTC De Stoof in 
Koudekerke berekent € 25,-. TV De Golfbreker in Zoutelande gaat ook een bedrag in rekening 

  brengen. Voor het bestuur van LTC Zer Oirts is dit aanleiding om voortaan ook een bijdrage te vragen 
van deze competitieleden, ca. € 16,- . Dat is de bijdrage die een vereniging per lid aan de KNLTB 
jaarlijks moet afdragen.

Contacten met de KNLTB
 Die gaan hoofdzakelijk over de invoering van nieuwe competitievormen, nieuwe spelregels en de 

nieuwe regionale organisatievorm. Nederland is nu verdeeld in ongeveer 150 kringen in plaats van 
15 districten. Zo’n Kring is gericht op kennisdeling, samenwerking (wedstrijdkalender, jeud, trainers, 
etc.), maar ook zeker belangenbehartiging richting de gemeente. De kring Veere komt 2 keer per jaar 
bij elkaar en iedere vergadering zal een andere vereniging als voorzitter fungeren. LTC Zer Oirts vormt 
nu een kring met de andere Veerse verenigingen. Noord-Beveland zal in kring Goes geplaatst worden. 
Onze contactpersoon van de KNLTB is Ferdi Martens. Hij woont de Kring vergaderingen altijd bij en 
voorziet ons van waardevolle adviezen. Zoals bekend gaat de KNLTB-app verdwijnen. Er volgt een 
upgrade van Club app en Afhangbord, maar de kosten blijven voorlopig hetzelfde.

Ledenontwikkeling van LTC Zer Oirts
 Eerder is afgesproken dat om de cijfers goed te kunnen vergelijken, de stand van 1 december wordt 

aangehouden. Toen was de situatie zo:

 Ledenbestand per 1 december 2017
  Senioren Junioren Totaal
 Mannen 57 15 72
 Vrouwen 46 2 48
 Totaal 103 17 120
 Dat was exclusief onze 3 ‘Ere-leden’ en ons ‘Lid van Verdienste’. Er zijn 2 ‘Vrienden van Zer Oirts’.

 Ledenbestand per 1 december 2018
  Senioren Junioren Totaal
 Mannen 61 15 76
 Vrouwen 49 2 51
 Totaal 110 17 127
 Dat is inclusief onze ‘Ere-leden’ en ‘Vrienden van Zer Oirts’, maar exclusief onze 2 ‘Leden van Verdienste’ 

en 7 ‘Competitieleden’.
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KNLTB analyse
 Er is veel uitstroom bij de jeugd te zien. We hebben het hierbij gehad over een andere pakket-
 benadering, zoals het idee van een Tenniskids alles-in-1 lidmaatschap voor de jeugd. Een lidmaatschap 

waarbij het spelen van wedstrijden in de Tenniskids Worldtour en gele competitie standaard onderdeel 
is. Eventueel ook in combinatie met trainingen. In andere sporten is dit ook normaal. Het is belangrijk 
om meer binding en teamgevoel te creëren. Hierdoor zal de uitstroom minder worden:

 Ledendaling: 23% in de afgelopen 5 jaar. 
 Daling jeugdleden: 7% per jaar. 
 Daling seniorleden: 3% per jaar. 

 We moeten blijven anticiperen m.b.t de toekomstbestendigheid van de tennisclubs. Werken aan de 
vitaliteit van de tennisvereniging noemt de KNLTB dat. Het aanbieden van zo’n all-in pakket (training + 
competitie) i.c.m. een kwartaal planning levert goede resultaten op. Maar dat is niet alles. 

 Elke vereniging moet zich volgens de KNLTB bezinnen op met name de volgende vragen:
 - Hoe gaan we de ledendaling stoppen? 
 - Wat voor (grote) investeringen staan ons de komende jaren te wachten? 
 - Hoe kunnen we deze nog financieren met minder inkomsten? 
 - Hoe gaan we de vergrijzing tegen? 
 - Hoe binden en behouden we jeugdleden? 
 - Hoe gaan we om met het vrijwilligerstekort? 
 - Hoe trekken we nieuwe doelgroepen aan? 
 - Hoe raken we maatschappelijk betrokken? 
 - Hoe vormen we beleid i.p.v. enkel ad hoc brandjes te blussen? 
 - Hoe zorgen we voor een sterk kader? Voldoende bestuursleden uit alle leeftijden?
 
Leden in bestuur en commissies

BESTUUR
 Piet Filius, voorzitter
 Aart Cramer, secretaris
 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):
 Anita Koeman

 Tenniskids:
 Mariska Uytdewilligen
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 Sponsorcommissie:
 Herman Kamp
 Ad Boone

 Redactiecommissie:
 Jac Uytdewilligen, eindredacteur E-nieuwsbrief
 Jan Willem Jansen, plaatsvervangend eindredacteur

ERELEDEN
 Ton Engelaan
 Pierre en Ineke Verstraaete 
 
LEDEN VAN VERDIENSTE
 Korrie Oosterhuis
 Herman Kamp

LEDENADMINISTRATIE
 Rob Slootbeek 

BAANVERHUUR
 Wilma Boone

Vrijwilligerstaken
 • 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 en de Onderhoudscommissie.
 • Contact onderhouden met de trainer, die tennislessen geeft. 
 • Eindredactie en productie van 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 Swaagertoernooi.
 • Organisatie van het Tenniskidsprogramma. 
 • Organisatie van zomer-dagtoernooien.
 • Onderhouden van de relaties met de sponsors. 
 • Samenstellen competitieteams.
 • Schoonmaken van de kantine. 
 • Snoeien van de bomen in de winter.
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 • VerenigingsCompetitieLeider (VCL) zijn: aanmelden van competitieteams en organisatie KNLTB 
competitie.

 • VerenigingsToernooiLeider (VTL) zijn: organisatie van tennistoernooien.
 • Wassen van hand- en theedoeken uit clubgebouw.

Wie doet wat in 2018
 • Piet Filius (bestuur)
 • Jan Adriaanse (bestuur) en Joke Adriaanse (catering en kantine tijdens toernooien)
 • Ellen van Schaik (bestuur) en Ronnie van Schaik (snoeiploeg en aanvoerder) 
 • John Vogel (bestuur) en Ellen Vogel (winter- en voorjaarsschoonmaak kantine)
 • Ad Boone (kantine inkoop) en Wilma Boone (aanvoerder, baanverhuur en was kantine) 
 • Aart Cramer (bestuur, aanvoerder en catering)
 • Marian van Doorn (aanvoerder)
 • Ciska Duden (winter en voorjaarsschoonmaak kantine) Ton Engelaan (onderhoud)
 • Bram van Gilst (winterwerker) en Gerrit Hoefkens (winterwerker) 
 • Marja Hootsmans (zomer-dagtoernooien) en Korrie Oosterhuis (assistent zomer-dagtoernooien) 
 • Herman Kamp (sponsorcommissie) 
 • Anita Koeman (VCL)
 • Vera Koole (winter- en voorjaarsschoonmaak kantine)
 • Irma Lindenberg (catering)
 • Frans Meur (onderhoud)
 • Corrie Meyers (kantinedienst tossen en was kantine)
 • Willem de Pagter (kascontrolecommissie)
 • Rob Slootbeek (ledenadministratie)
 • Michèle Snijders 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 

en organisatie jubileumfeest)
 • Jan Willem Janssen (snoeiploeg, plv eindredacteur)
 • Mariska Uytdewilligen (organisatie jeugdtennis, winter- en voorjaarsschoonmaak en catering) en 

Jac Uytdewilligen (eindredacteur E-nieuwsbrief, catering zomertoernooi en Swaagertoernooi)
 • Connie van der Valk (winter- en voorjaarsschoonmaak kantine) en Aad van der Valk
 • Ko van de Velde (aanvoerder)
 • Lisette Wijkhuijs (Swaagertoernooi) en Erik Wijkhuijs (aanvoerder, Swaagertoernooi) 
 • Jacco Wijnands (snoeiploeg en onderhoud)
 • Ko Zweedijk (onderhoud)
 
Agendapunt 5
Financiële verantwoording
 Omdat het financiële jaar afloopt op 31 december kunnen de stukken pas in januari worden opgesteld. 

Ze zijn beschikbaar op de algemene ledenvergadering.
 Op het moment dat we de agenda en de stukken voor de jaarvergadering opstellen hebben we dus nog 

geen volledig beeld van de financiële situatie van onze vereniging. De definitieve cijfers zullen op de 
jaarvergadering worden gepresenteerd, maar op het moment van het maken van deze agendastukken 
lijkt het erop dat 2018 zal worden afgesloten met een positief resultaat.
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Agendapunt 6 
Verslag van de kascontrolecommissie
 De boekhouding zal in januari worden gecontroleerd en tijdens de vergadering zullen de leden van de 

kascontrolecommissie verslag uitbrengen,
 De kascontrolecommissie bestaat uit: Willem de Pagter en Aad van der Valk. Rik Helm is reserve lid. 

Agendapunt 7
Verkiezing van het bestuur
7.1  Benoeming bestuursleden volgens rooster van aftreden.
 Alle bestuursleden zijn bereid hun functie(s) in 2019 voort te zetten. 
 Jan Adriaanse, voorzitter van de Onderhoudscommissie wil voor één jaar, tot de algemene leden- 

vergadering van 2020 zijn functie voortzetten. Hij wil gezien zijn fysieke mogelijkheden elk jaar zijn 
 herbenoeming in overweging kunnen nemen.

Het bestuur stelt voor 
 Het bestuur stelt voor Jan Adriaanse weer voor de termijn van één jaar te benoemen tot voorzitter van 

de Onderhoudscommissie, tevens vice voorzitter. 
 En hoopt dat er nu leden zijn die hem - in geval dat hij wil aftreden - willen opvolgen.

7.2. Benoeming Commissieleden. 
 Er zijn geen aftredende commissieleden of vacatures in commissies.

Agendapunt 8
Begroting 2019
 De begroting 2019 is op dit moment nog niet beschikbaar. Die wordt opgemaakt als de boeken van 2018 

zijn gesloten en de rekening is opgemaakt. De begroting zal daarom tijdens de jaarvergadering worden 
uitgereikt.

Contributieregeling 2019
 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 2019 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 LTC 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.
 Reductie op de contributie
 Bij een nieuw lidmaatschap na 1 juli wordt 50% van de jaarcontributie in rekening gebracht.
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 Het prijsindexcijfer per november 2018 is 1,7%. Als de inflatie in december hier niet veel van afwijkt, 
gelden voor 2019 de volgende contributiebedragen. De bedragen zijn afgerond op halve euro’s  (in 

 afwijking van de algemene regel dat er op hele euro’s wordt afgerond).

 Contributie 2018 2018 2019
 Jeugd tot en met 12 jaar € 31,50 € 32,00
 Jeugd 13 en 14 jaar € 41,50 € 42,00
 Jeugd 15 en 16 jaar € 58,50 € 59,50
 Seniorleden, vanaf 17 jaar € 78,50 € 80,00

Het onderhoud als begrotingspost. Onderhoud en verbeteringen 
 In de onderhoudsbegroting is een bedrag van € 7.750,- opgenomen voor het speelklaar maken van de 

banen en de uitvoering van het noodzakelijke reguliere onderhoud.
 Verder bestaat het voornemen om een bedrag van € 2.500,- beschikbaar te stellen voor het herinrichten 

van de kantine.

Agendapunt 9
Voornemens van het bestuur voor 2019
 De voornemens van het bestuur kunnen als volgt worden samengevat:

1. Reguliere Activiteiten
 Samen met de leden van de commissies en de vrijwilligers willen we de volgende activiteiten in 2019 

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. In tegenstelling tot vorig jaar wordt een 
competitiebijdrage idem KNLTB gevraagd.

 - 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 openingstoss). 
 - Voortzetting Tenniskidsprogramma en de gratis tennisles aan de leerlingen van de basisschool.
 - Organisatie van evenementen rond Koningstoss.
 - Het afsluiten van de voorjaarscompetitie en het tennisseizoen (slot-toss).
 - Organisatie van 4 donderdag en 1 zondag 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 15 digitale nieuwsbrieven te maken en te 

sturen, voorzien van twee pagina’s advertenties per nummer.
 - Bij de presentatie van de ledencijfers alleen nog de KNLTB analyses opnemen, per 1 december.
 - Het schoonhouden en maken van ons clubgebouw.
 - Voortzetting Tenniskids 15 lessen etc. Zie ook 1 hieronder.

2. Voortzetting Tenniskidsprogramma
 Het bestuur realiseert zich dat de inspanning om het aantal jeugdleden uit te breiden en vooral vast te 

houden, het komende jaar moet worden voortgezet. Het beschikbare budget van € 800,- zal in overleg 
met onze tennisleraar aan twee doelen worden besteed.
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 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 en uitbreiden met 5 extra lessen. 
 Alle leerlingen in de basisschoolleeftijd, die nog geen lid zijn van onze vereniging kunnen tegen betaling 

van € 15,- vijftien Tenniskidslessen volgen op donderdagmiddag. Ook onze jeugdleden kunnen daar 
tegen betaling van € 15,- ook aan meedoen.

 
3. In- en externe communicatie
 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.

4. Onderzoek naar mogelijkheden om de kantine-inkomsten mobiel te betalen
 
5. Sponsorcommissie beleidsvoornemens 2019
 Er gaan 3 adverteerders stoppen.
 De sponsorcommissie is voornemens om deze weer aan te vullen en de contacten met de huidige 
 sponsoren goed te onderhouden.  

6. Organisatie van het schoonmaakwerk.
 Het blijft ook in 2019 de bedoeling dat na afloop van de toss of competitiewedstrijd, het gravel in de 

keuken en de toiletten wordt opgeruimd en de toiletten schoon worden achtergelaten. 
 Leden die menen dat het clubhuis niet netjes is achtergelaten, worden verzocht daarvan een foto te 

maken en die te mailen naar de secretaris <secretaries@zeroirts.nl>.

7. Herinrichting van het clubgebouw.
 Na de brand is het clubgebouw met wat gekregen meubilair ingericht. Het bestuur, daartoe aange-

spoord door enkele dames van de vereniging, vindt de tijd gekomen om eens na te denken over een 
herinrichting. Het bestuur zal daarvoor een uitgangspuntennotitie opstellen waarna een klein team aan 
de slag zal gaan om met concrete voorstellen te komen. Het bestuur stelt voor de herinrichting € 2.500,- 
beschikbaar. Dit bedrag is in de begroting opgenomen.


