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AGENDA 1/2

20.00-20.30 Goedkeuring officiële stukken - Iebe

1. Opening/Vaststellen agenda 
2. Mededelingen bestuur/Ingekomen stukken
3. Wijziging Bestuur & commissies
4. Notulen ALV 21 Januari 2022
5. Financieel verslag 2022/Begroting 2023
6. Jaarverslagen commissies
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AGENDA 2/2

20:30-22.00 Plannen 2023

7. Renovatie accommodatie – Bert/Jos

stemming uitbrengen  

8. Statuten en huishoudelijk reglement – Hans/Jitty/Iebe

Stemming uitbrengen

9. Commissies – Jiri/Bert&Jos/Jitty&Marije/Iebe/Jos

10. Rondvraag
11. Sluiting
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2.Mededelingen bestuur/Ingekomen stukken;
- Adres wijziging: Jan Lomanleane 7 
- Reanimatie & AED training; opgave via info@tclausolt.nl 

(14mrt)

20.00-20.30 Officiële stukken

https://tetrapak-my.sharepoint.com/personal/nlheidei_tetrapak_com/Documents/Desktop/ALV%20temp/EHB(S)O%20en%20AED%20training%20in%20Beetsterzwaag%20.msg
https://tetrapak-my.sharepoint.com/personal/nlheidei_tetrapak_com/Documents/Desktop/ALV%20temp/EHB(S)O%20en%20AED%20training%20in%20Beetsterzwaag%20.msg
mailto:info@tclausolt.nl
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3. Wijziging bestuur & commissies
a. Iebe van der Heide – Voorzitter - Aftredend en Herkiesbaar
b. Sjoerd van der Boon – Bestuurslid Accomodatie&Park beheer; 

Aftredend en niet herkiesbaar - Voordracht Jos Nakken
c. Afscheid Commissieleden; Jelle Jan, Anouck, Jeroen,  Jitty, 

Krista, Judith Jonk
d. Oproep nieuwe commissieleden

20.00-21.00 Officiële stukken 
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Organisatieschema

Penningmeester
Hans Tamsma

Secretaris
Jitty Koopmans

Technische Cie
Jiri Simecek

Accommodatie & Parkbeheer
Jos Nakken

Voorzitter
Iebe van der Heide

Ledenadmin
Geert Leijenaar

PR&
Communicatie Cie

Marije Olthof
Vacant

Website
Jitty Koopmans

Trainers
Lyanne Gerdez
Gerard Zwart

WTC
Jos van der Bij (VCL)

Hanna Hiemstra
Jilles van der Voort

Jesse Simecek
Hoite Schaap 

Jouke Jan Schaap 
Lennard de Groot 

Vacant 2x
Jeugd Cie

Laura Rijkens
(coördinator)

Luitzen Nijdam
Petra Stam-Vos
Vacant (1x)

Groundsman
Pieter Olthof 

Parkonderhoud
Steven Koerts
Accomodatie

Miente Steensma
Kantinecie

Piet Koopmans 
(coördinator)

Jiri Simecek
Tamara van der Vliet

Marije Olthof
Anja Wiersma
Frank Wiersma

Sponsorcie
Marcel Stuij

Sigrid Meines
Vacant 2x

Renovatie cie
Bert Weidenaar 

(coördinator)
Gatze Heeres

Sybrand van der 
Heide

Jos Nakken

Extern
Johan van Linde
Jan Rikus Talsma
Gerard Brouwer
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4. Notulen ALV 21 januari 2022
a. Goedkeuren notulen 

Beschikbaar op de website via onderstaande link 

Notulen ALV 2022

20.00-20.30 Officiële stukken 

https://www.tclauswolt.nl/uploads/assets/uploads/verslag-alv-21-januari-2022.pdf
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5. Financieel verslag 2022/Begroting 2023
a.  Financieel overzicht & begroting
b.  Mededelingen kascommissie (Johan Holtrop & Cees Wagenaar)

c.  Dechargeverlening (alv)

d.  Benoeming nieuwe kascommissie ( Johan is aftredend)

e.  Voorstel contributieverhoging (Indexering)

20.00-20.30 Officiële stukken 

https://drive.google.com/open?id=1lqNezryMjQMIIUckU6lWu4ENu4tSpGGF
https://drive.google.com/open?id=1rdAATwTIsD4zCZvEAmV_Qh9cPgtkyBSK
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5c Dechargeverlening bestuur (Besluit alv)

5d Benoeming nieuwe kascommissie

20.00-20.30 Officiële stukken 
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5e Voorstel Contributieverhoging 2023
                  Afspraak is dat we contributiegelden indexeren

• Voorstel is om de contributie met 5% te verhogen (reguliere indexering is ca 14%)

20.00-20.30 Officiële stukken 
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6.Jaarverslagen commissies
a.Goedkeuren verslagen 2022

Complete verslag na te lezen op onze site 
https://www.tclauswolt.nl/over-ons/documenten

20.00-20.30 Officiële stukken 

https://www.tclauswolt.nl/over-ons/documenten
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Jaarverslag technische commissie

Het team bestaat uit: Jiri simecek, Hanna Hiemstra, Jillis van der Voort, Jos van der Bij, Jitty 
Koopmans, Jouke jan Schaap, Hoite Schaap, Lennard de Groot, Jesse simecek, Anouck van der 
Heide 

De commissie kijkt met een tevreden gevoel naar het afgelopen jaar. Met name naar de competities 
en het open Lauswolttoernooi. Er waren dit jaar veel competitieteams en meerdere zijn in de prijzen 
gevallen. Dit jaar mochten we ook een nieuw heren 1 verwelkomen, er is nu toptennis bij lauswolt. 
Het open lauswolt toernooi kon dit jaar doorgaan zonder corona restricties. We hadden de hele week 
mooi weer en volop deelname. De sfeer was erg positief en er waren geen tot weinig conflicten.

De openingstoss viel dit jaar in het water en de deelname aan de clubkampioenschappen viel ook 
een beetje tegen. De opening en sluiting van het seizoen is een verbeterpunt. Er wordt gekeken naar 
nieuwe en leuke vormen om mensen te enthousiasmeren.

Jitty Koopmans en Anouck van der Heide gaan de commissie verlaten.

https://tetrapak-my.sharepoint.com/personal/nlheidei_tetrapak_com/Documents/Bestuur%20TC%20Lauswolt/ALV/Jaarverslag%202020%20Technische%20Commissie.docx
https://tetrapak-my.sharepoint.com/personal/nlheidei_tetrapak_com/Documents/Desktop/ALV%20temp/Jaarverslag%202021%20Technische%20Commissie.pdf
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Jaarverslag Jeugdcommissie
Na twee jaar heeft de jeugdcommissie de draad weer enigszins op weten te pakken. We kijken terug op een geslaagde voorjaarscompetitie waarbij vijf jeugdteams zijn 
uitgekomen voor onze vereniging. In Groen (leeftijd 10 t/m 12 jaar) hebben maar liefst twee competitieteams meegedaan. Zo ook voor de grotere jeugd Junioren 13 t/ 17 
jaar. Daarnaast nog een team Junioren 11 t/m 14 jaar. Deze teams hebben in nagenoeg dezelfde samenstelling ook meegedaan met de najaarscompetitie. 

Vanuit de KNLTB wordt voor de jeugd tot en met 12 jaar een Tenniskids-competitie gespeeld; WorldTour. Onze vereniging doet hieraan mee in Rood (t/m ca. 8 jaar) en 
Oranje (van ongeveer 8 t/m 10 jaar). De nadruk van deze competitie ligt vooral op leuke wedstrijdjes spelen, plezier hebben en vriendjes maken. 

Alle jeugdleden hebben, mede dankzij onze shirtsponsor Sondrio, enthousiast een nieuw wedstrijd-/clubshirt in ontvangst mogen nemen!

In dezelfde week als de senioren zijn ook de clubkampioenschappen jeugd gespeeld. Er zijn partijen gespeeld in de categorieën Groen en Geel, in zowel enkel als dubbel. 
We hebben het enorm getroffen met het weer. 

Gelijktijdig met het slottoernooi van de senioren hebben we het seizoen afgesloten met een Halloweenfeest! Meer dan de helft van onze jeugdleden en een aantal ouders 
heeft hieraan bijgedragen door zich flink uit te dossen en mee te doen aan de uitgezette Halloween’vossen’jacht. Het was een geslaagde afsluiting en zeker voor herhaling 
vatbaar.

De samenstelling van de jeugdcommissie is gedurende het seizoen wel gewijzigd. Zo heeft, na jaren de jeugdcommissie draaiende weten te houden, Nick Woltjer afscheid 
genomen van de Jeugdcommissie. Dankjewel voor jouw enorme inzet de afgelopen jaren Nick! Ook is Niels de Haan geen actief lid van de Jeugdcommissie meer. Hij (óf 
één van de andere trainers) ondersteunt ons nog wel bij WorldTour en eventueel bij activiteiten en adviseert o.a. bij indeling van Competitieteams.  Wel is Luitzen Nijdam 
toegetreden tot de Jeugdcommissie. Welkom Luitzen! Voor het komend jaar heeft Judith Jonk aangegeven ook te zullen stoppen; wij zullen jouw enthousiaste en creatieve 
inbreng missen Judith!

Al met al kijkt de Jeugdcommissie uit naar het nieuwe seizoen!

Namens de Jeugdcommissie; Luitzen Nijdam, Judith Jonk, Petra Stam en Laura Dikkens-Rijkers
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 Jaarverslag 
kantinecommissie 

Met enkele nieuwe leden, Frank en Anja, hebben we weer een mooi gevulde commissie bestaande uit: Piet Koopmans, Tamara van der Vliet, Anja Wiersma, Frank 
Schaafsma en Marije Olthof.

Dit jaar heeft de kantinecie weer zijn beste beentje voorgezet. Met als hoogtepunten een ouderwets gezellig TC Lauswolttoernooi en BBQ! Bedankt voor alle leden die ons 
geholpen hebben met hapjes maken en bardiensten draaien. En Elly voor het schoonhouden van de douches, toiletten iedere vrijdag. 

Ook dit seizoen werkten we tijdens de competitie niet met bardiensten, maar zorgden de teams zelf voor de kantine. Over het algemeen bevalt dit prima. Maar ook voor 
gezellige na-zitters geldt: laat het alsjeblieft netjes achter. We hebben helaas geen kaboutertjes die de bar ‘s nachts schoonmaken.

De bar heeft een wat andere indeling gekregen met handige manden voor glazen en bekers, Bedankt daarvoor Mient en Pieter! Ook is er een nieuwe koelkast gekomen met 
glazen deur voor het assortiment. Sinds een jaar hebben we een ander koffiezet apparaat. Helaas heeft deze wat kuurtjes gehad, maar geen probleem te groot voor de 
kantinecie om dat weer op te lossen!

Daarnaast hebben we wat gezondere alternatieven voor snacks toegevoegd aan het assortiment, ter herkennen aan het groene blaadje. Bijvoorbeeld noten-repen in plaats 
van  een snickers of lekker sportwater als alternatief voor zoete AAdrink. De Plus bood ook dit jaar weer gratis fruit aan voor de jeugd, lekker!

We hopen er komend seizoen weer een lekker en gezellig seizoen van te maken, proost!

de Kantine Cie



General

Jaarverslag Park & 
Materialen 

Park en Materiaal 2022

Commisie bestaand uit Arjen Valk, Pieter Olthof, Miente Steensma, Sjoerd van der Boon, Steven Koerts, Jos Nakken

Een bewogen jaar waarbij waarbij veel is gedaan en een aantal wisselingen heeft plaatsgevonden in de commissie. 
Sjoerd van der Boon en Arjen Valk hebben besloten te stoppen in de commissie en hebben plaats gemaakt voor Jos 
Nakken, bestuurslid accommodatie en parkbeheer en Steven Koerts, commissielid parkbeheer.

Sjoerd en Arjen hebben zich wel beschikbaar gesteld als vrijwilliger waar we heel blij mee zijn!

Om wat meer aandacht te geven aan het werven/enthousiast krijgen van vrijwilligers heeft Sjoerd een drietal Dwaan 
dagen geïntroduceerd waarbij met hapje en drankje eea afgerond werd.

https://drive.google.com/open?id=1oiJ9nO4jeBFjVam8RhMBB345QUP9UdSS
https://drive.google.com/open?id=1oiJ9nO4jeBFjVam8RhMBB345QUP9UdSS
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20.30-21.00 Plannen 2023
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7. Renovatie accommodatie – 

Bert/Jos
aanzicht voorgevel
aanzicht zijgevel
impressie dicht
impressie open
plattegrond
ruwe begroting

stemming uitbrengen  

20.30-21.00 Plannen 2023

https://drive.google.com/file/d/1s5lc45FfOQUtN7ixYsRUsjgmfbG7EXlX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nJTmU9bCqu4A4lXu9F1LdLyHZ9MDqzyb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1WUZzvFo20M-wqXBL5FfihhbhH6WM9LhT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14RmtOZGLTOzy5jaJJ8OR7QLDpLyNd8DM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/161VXBwpax25neZ34VV_ZH8yRjkJ5O_5L/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l-ODrWeJ6-EVuSXO5S-ZPXt5f_OZ-sA9/edit?usp=share_link&ouid=100227983879259484188&rtpof=true&sd=true


General

 

financieringsopzet TC Lauswolt r1.xlsx

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1BqcaEjmS9og8KwKEdk7IhpydlxyQ-ptH/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1BqcaEjmS9og8KwKEdk7IhpydlxyQ-ptH/edit
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8. Statuten en huishoudelijk reglement – 
Hans/Jitty/Iebe
statutenwijziging.pdf
Huishoudelijk reglement TC Lauswolt 2023.docx

Stemming uitbrengen

20.00-21.00 Plannen 2023

https://drive.google.com/open?id=18cRanQ06KCpvbSUuAod6ErgD3XXXOoGD
https://docs.google.com/document/u/0/d/1CkRXp-sgBqV_ZeY78n4OzDnQwlWFya4J/edit
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9. Commissies
  a. Technische commissie – Jiri

20.30-21.00 Plannen 2023
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General
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• Het marktaandeel van onze club is nog steeds hoog (6,8% van alle inwoners is lid van TC Lauswolt), landelijk is 
3,1% van de inwoners lid van een tennisvereniging.
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Lessen

2018 83 lessers
2019 122 lessers
2020 165 lessers
2021 177 lessers
2022           172 lessers
2023 +/- 140 lessers

Trainen op maandag  van Lyanne
Trainen op dinsdag en woensdag van Gerard

• Meer activiteiten organiseren voor jeugd en volwassenen
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Ledenbehoud > actieve en betrokken leden:

● Tossen via appgroep, ook op zondagavond! 
● Beter opvangen en begeleiden nieuwe leden

● Warm welkom: persoonlijke benadering
● Uitleggen hoe eea werkt qua reserveren, Toss etc. 

● Inzicht in leden die stoppen plus vertrekreden en eventueel behoudpoging
● Winter/neven activiteiten organiseren (Pubquiz, bierproeferij, wintertoss etc)
● Leden betrekken bij de club > binding vergroten > ergens bij horen

● Commissies / Parkonderhoud
● Meld je aan via info@tclauswolt.nl of benader bestuurslid

● Ideeën voor ledenbehoud? 
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Wedstrijd en Toernooicommissie
• Openingstoss - Zaterdag 1 April
• Week 25 Clubkampioenschappen (dubbel/mix)

Week 28 Clubkampioenschappen (enkel)
• Week 35 (vanaf 28 augustus) 41e  Teakema Caravans Open TC Lauswolt Toernooi
• Competitie onder leiding en organisatie van Jos van der Bij

• voorjaarscompetitie 2023 19    competitieteams
• Najaarscompetitie 2023

• Nieuwe aanwas Cie: 
• Afscheid genomen van JelleJan v/d Duim ,Jeroen Rikkes, Anouck v/d Heide en Jitty 

Koopmans

• Nog op zoek naar nieuwe commissieleden 
• Profiel: een starter, voetballer/ster, 8-9 speler
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9b. Jeugdcommissie 

20.30-21.00 Plannen 2022
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Sponsoractie

Plantenactie:  €350
Rabo Clubsupport: €774
Clubactie: €32
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PLANNEN 2023

Ouderbijeenkomst eind maart (Rood en 
Oranje Info Worldtour)
- voorjaarscompetitie + najaarscomp.
- rood, oranje, 1 team groen, 1 team 

geel 11-14, 2 teams geel 14-17
- koekactie target €350
- clubactie target €500
- clubkampioenschappen icm senioren
- zomer + winteractiviteit 
- wegens succes 2022 - Halloween party
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Lauswolttoernooi:
Ook activiteiten voor de eigen jeugd 
organiseren (wedstrijdjes/clinic etc.)

Jeugd Blauw: kinderen (4-6 jaar) in 
kleine groepen laten ‘trainen’ met 
ouders

Programma KNLTB Blauw
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VRAGEN, OPMERKINGEN 
OF IDEEËN?
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9c. Kantinecommissie - Anja

20.00-21.00 Plannen 2023
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Leden Kantinecommissie:

• Piet Koopmans
• Tamara van der Vliet
• Marije Olthof
• Anja Wiersma
• Frank Schaafsma
• Jiri Simecek
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Plannen 2023

- Prijzen blijven gelijk
- Lauswolt toernooi
- Kantinerooster via KNLTB clubapp
- Investeringen afhankelijk van nieuwe plannen
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9d. Accommodatie & parkbeheer 
- Jos

20.00-21.00 Plannen 2022
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Commissie 
Accommodatie & Parkbeheer:

     - Pieter Olthof (groundsman)
     - Miente Steensma (accommodatie)
     - Steven Koerts (park)
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Plannen 2023

- Baanonderhoud zonder inzet externen.

- Verwijderen van bramen struiken hele park reeds begonnen.

- Gemeente groot snoeiwerk rond baan 5 alle takken die boven de baan 

hangen worden verwijderd.

- Dode berk achter tussen oefenbaan en fam. Riemersma verwijderen.

- Aanschaf kettingzaag en bosmaaier met freeskop om de bramen die weer op 

komen te verwijderen.

- mos verwijderen tegels rondom de banen door middel van metaal borstel.

- voor lauswolt toernooi banken schoon maken.

- Rond het mini veld/tafeltennis gedeeld snoeien en begaanbaar maken.
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9e. Sponsorcommissie – Iebe

20.00-21.00 Plannen 2022



General

Commissieleden….. 
VACANT 3x!!!
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Gerealiseerd 
17.264,- !!!
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9f. PR&Communicatie commissie 
– Marije/Jitty

20.00-21.00 Plannen 2022
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Commissieleden
Marije Olthof
Anouck van der Heide, zoekt vervanger. Wie wil??

Websiteitty Koopmans
Jitty Koopmans

• Nieuwsberichten - email
• Social media – officiële berichten&fun
• Website – flexibel onderhoud ->snellere update
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10. RONDVRAAG

20.00-21.00 Plannen 2023
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11. HAPJE & DRANKJE wanneer..?

20.00-21.00 Plannen 2022
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Ondersteunende slides


