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Aanwezig: Arjen Valk, Gatze Heeres, Henny Bijsma, Watze Temme, Hanna Hiemstra, Jan Harmsma, 

Jesse Simecek, Johan Holtrop, Josien Heijs, Jouke Jan Schaap, Anouck van der Heide, Marcel Stuij, 

Marije Olthof, Pieter Olthof, Hans Tamsma, Eric Otten, Ciska Krol, Peter Visser, Sanne Vrij, Niels de 

Haan, Bert Weijdenaar, Sjoerd van der Boon, Jiri Simecek, Iebe Bart van der Heide (voorzitter), Hans 

Tamsma (penningmeester), Jitty Stuij (secretaris, verslag). 

26 leden (inclusief bestuur) 

 

VERSLAG 

1. Opening/Vaststellen agenda 
De voorzitter opent om 20:00 de vergadering. 

 

2. Mededelingen/Ingekomen stukken 
Reanimatie en AED-Training 

Vanuit de gemeente is er een Reanimatie en AED-Training aangeboden. Vanuit de club willen 

we hier graag aan deelnemen. Het voorstel is om van elke competitieteam één iemand deel 

te laten nemen, zodat we gespreid vertegenwoordigd zijn. 

 

Jan Harmsma: Kunnen leden zich daar nu al voor aanmelden?  

Iebe Bart: Nee, de data worden nog vastgesteld. Zodra dit duidelijk is krijgt iedereen bericht 

en is het mogelijk om je aan te melden. 

 

Corona-update 

De KNLTB heeft laten weten dat we weer mogen tennissen: 

https://corona.knltb.nl/nieuws/2022/01/corona-update-meer-ruimte-voor-sporten-buiten-

en-binnen-voor-iedereen/. Officieel mag er nog geen publiek aanwezig zijn en mag ook de 

kantine niet gebruikt worden. Kleedkamers en de toiletten zijn wel open voor gebruik. 

 

Competitie is nog niet mogelijk. Als dit bij de start van de Voorjaarscompetitie ook nog het 

geval is, dan wordt VTL (Vrij Tennis Lauswolt) weer opgezet vanuit de Wedstrijd- en 

Toernooicommissie.  

 

3. Wijziging bestuur & organisatieschema 

Er zijn enkele wijzigingen in het bestuur geweest. 

• Hans Tamsma wordt voordragen als nieuwe penningmeester, ter vervanging van 

Cees Wagenaar. Doordat Cees afgelopen jaar per direct wilde stoppen, is Hans 

https://corona.knltb.nl/nieuws/2022/01/corona-update-meer-ruimte-voor-sporten-buiten-en-binnen-voor-iedereen/
https://corona.knltb.nl/nieuws/2022/01/corona-update-meer-ruimte-voor-sporten-buiten-en-binnen-voor-iedereen/
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bereid gevonden om zijn taken meteen over te nemen. Zodoende is hij al enkele 

maanden de Penningmeester in uitvoer en wordt dit nu officieel gemaakt. De 

aanwezige leden maken geen bezwaar. 

• Jitty Koopmans wordt voordragen als secretaris, ter vervanging van Josien Heijs. 

Josien is de afgelopen twee jaar met veel plezier secretaris geweest en wordt door 

Iebe Bart hartelijk bedankt voor haar inzet. De aanwezige leden maken geen 

bezwaar. 

• Jiri Simecek wordt voorgedragen als voorzitter van de Technische Commissie, ter 

vervanging van Eric Otten. De aanwezige leden maken geen bewaar.  

Er wordt een bijzonder dankwoord gedaan aan al het werk dat Eric de afgelopen 

jaren voor de club heeft verzet. Sinds 2014 is Eric actief geweest in de Wedstrijd- en 

Toernooicommissie, waarvan de laatste 4 jaar als bestuurslid. Wel blijft Eric 

ondersteunen bij het Lauswolttoernooi en zal hij Pieter Olthof blijven helpen met het 

park onderhoud.  

We nemen ook afscheid van een aantal vrijwilligers. 

• Ciska Krol stopt bij de Wedstrijd- en Toernooicommissie na 6/8 jaar met veel 

betrokkenheid en enthousiasme veel voor de club te hebben betekend. Dank je wel 

Ciska voor je inzet al die jaren. 

• Geert Leijenaar stopt ook bij de Wedstrijd- en Toernooicommissie. Hij heeft zich 

voornamelijk beziggehouden met het ontwerp van de nodige posters en flyers. Geert 

blijft echter nog wel aan als verantwoordelijke voor de ledenadministratie. Bedankt 

voor je inzet Geert. 

• Foekje Keuning heeft zich enkele jaren ingezet voor de Kantinecommissie, maar 

heeft ook besloten te stoppen. Ook Foekje wordt bedankt voor haar inzet en enorme 

hulp in de afgelopen jaren. 

• Als laatste neemt Lammert van der Wal afscheid van de Sponsorcommissie, waar hij 

samen met Marcel mooie nieuwe sponsorideeën voor de club bedacht heeft en hij 

zich met de website bemoeide. Bedankt voor je inzet Lammert. 

 

4. Notulen ALV 15 januari 2021 
Alle stukken van de ALV 2021 en ALV 2022 zullen toegankelijk gemaakt worden via de 

website. Wat betreft de notulen van de ALV 2021: 

 

Jan Harmsma: Er staat niet in hoeveel leden aanwezig waren. Dit moet in het vervolg wel 

vermeld worden. 
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5. Financieel verslag 2021/Begroting 2022 
We hebben een positief resultaat van € 2900. Dit zou eigenlijk € 12.900 moeten zijn, maar we 

hebben alvast € 10.000 gereserveerd voor het opknappen van de kantine. De club heeft veel 

geld, maar er is ook veel achterstallig onderhoud.  

 

De opbrengsten in 2021 vallen door COVID tegen, echter vallen de gemaakte kosten ook 

tegen dus per saldo is het resultaat gelijk. Daarnaast valt het op dat de post Energiekosten 

logischerwijs behoorlijk gestegen is. Het is daarom raadzaam om zonnepanelen te 

overwegen. 

 

Voor 2022 zijn er financieel grote wijzigingen door de hoge sponsorinkomsten. Op dit 

moment is 90% van de sponsorcontracten al getekend 

 

Mededelingen kascommissie 

Johan Holtrop en Cees Wagenaar waren voor 2021 de vertegenwoordigers voor de 

kascommissie. Johan vermeld dat hij en Cees de begrotingen en afschriften hebben 

gecontroleerd en dat deze een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de 

financiële situatie van de club. 

 

Marije Olthof: Cees Wagenaar was penningmeester, mag je dan in de kascommissie 

plaatsnemen? 

 

Jelte de Vries was in 1ste instantie de beoogde vertegenwoordiger echter was hij niet bereid 

om de kascontrole te doen.  Cees gaf in Januari 2021 al aan te stoppen en zsm de activiteiten 

te willen overdragen aan de nieuwe beoogde penningmeester. Eind Q1 2021 was Hans 

bereid gevonden om het penningmeesterschap waar te nemen voor het bestuur. Cees was 

dus al vroeg in 2021 gestopt met zijn werkzaamheden en vandaar dat wij als bestuur het 

verantwoord vonden dat Cees ons ging helpen met de kascontrole; immers verreweg het 

meeste werk is door Hans gedaan. Johan heeft de primaire controle gedaan en heeft zijn 

conclusies met Cees besproken. 

 

Decharge 

De leden wordt gevraagd om decharge te verlenen. Er is geen bezwaar en de leden worden 

bedankt voor het vertrouwen. 

 

Nieuwe kascommissie 

Voor 2022 is er weer een nieuwe kascommissie nodig. Johan Holtrop neemt normaals plaats 

in de kascommissie, samen met Bert Weijdenaar. 
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Contributie 

Normaliter vindt er elk jaar een indexering van de contributie plaats. Echter is voor 2022 het 

voorstel om de contributie niet te indexeren. Het afgelopen jaar heeft niet iedereen, door 

COVID, volop gebruik kunnen maken van alle faciliteiten. Daarbij stijgen de prijzen van 

andere producten en diensten ook al behoorlijk hard en bovendien is de club financieel 

gezond.  

 

Alle aanwezige leden zijn akkoord. 

 

Flexibele lidmaatschappen 

Er is een toename in flexibele lidmaatschappen, vooral door de zomerchallenge in 

samenwerking met de voetbalclub. Deze lidmaatschappen duren ca. 3 tot 4 maanden en 

worden naar rato in rekening gebracht. En omdat het steeds vaker mogelijk is om ook de 

laatste maanden van het jaar te tennissen, wordt ook een lidmaatschap die pas in Q4 start 

naar rato in rekening gebracht. Voorheen was dit niet zo. 

 

6. Jaarverslagen commissies 
Alle verslagen van de commissies zijn z.s.m. terug te lezen op de website, zodra de nieuwe 

website wordt opgeleverd. 

 

7. Commissies 

Technische commissie 

Er is een mooie groei qua leden sinds 10 jaar, daar zijn we heel blij mee. De totale groei is 

20% onder alle leden. Dat wil zeggen bij volwassenen 11 % en bij de jeugd 54% groei. Vooral 

de groei bij de jeugd is een hele goede ontwikkeling.  

De landelijke groei van leden was het afgelopen jaar is 7,5%. Daar zitten we dus behoorlijk 

boven. Waar nog veel potentie ligt is bij de 65+-ers. Op dit moment is 8% van de inwoners 

van Beetsterzwaag lid. 

 

Daarnaast is het ons gelukt om uitstroom te verminderen, door activiteiten als toss en VTL te 

organiseren. En ondanks COVID kon het tennissen gewoon doorgaan, waar andere sporten 

niet konden worden uitgeoefend. Dat was in ons voordeel.  

 

Het aantal leden die les hebben is sinds 2018 verdubbeld. Een mooie ontwikkeling, maar dat 

heeft ook nadelen. Zo kan de situatie ontstaan dat er soms te weinig banen beschikbaar zijn 

voor vrij tennis. Echter zijn er tot op heden nog geen kritieke situaties ontstaan.  
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Om dit te voorkomen zal er het komend seizoen ochtendles worden aangeboden. Er wordt 

verwacht dat daar een doelgroep voor is.  

Werving nieuwe leden 

Twee jaar geleden zijn we gestart met een pilot Ouder-Kind tennis. Op dit moment zijn er al 

25 ouders met een kind die meedoen. Een bijkomstig voordeel is dat de ouders dan ook gaan 

tennissen en lid worden. Aankomend jaar gaan we daar dus mee verder.   

Daarnaast is er een landelijk programma All Stars om ook ouderen aan het tennissen te 

krijgen. Hierover wordt een filmpje getoond tijdens de ALV. Zodra hier meer informatie over 

bekend is dan wordt dit onder de leden gedeeld.  

 

Een jaarlijks terugkerend punt is dat nieuwe leden beter begeleid moeten worden en een 

soort introductie moeten krijgen. Door COVID is dit op een laag pitje komen te staan, maar 

wordt weer opgepakt. Er is een programma vanuit KNLTB dat hierbij ondersteunt.  

Niels de Haan: Niels stelt voor om een A4-tje te maken met alle basisregels van de club en 

het tennissen zelf. Deze kan dan automatisch na een digitale aanmelding worden verzonden 

en op de website worden gezet. Daarnaast maakt Niels bij de start van een lesgroep een 

appgroep aan met informatie over de training en de basisregels van tennis.   

Anouck van der Heide: Anouck stelt voor om een middag of avond te organiseren voor 

nieuwe leden, waar wellicht een instructievideo over tennis wordt getoond, informatie over 

de clubapp wordt gegeven etc. 

 

Wedstrijd- en toernooicommissie 

De commissie is in 2021 in ongewijzigde samenstelling doorgegaan.  

 

VTL 

Ook in 2021 is de VTL (Vrij Tennis Lauswolt) weer georganiseerd. Door onder andere COVID 

en de vele competitieteams zijn uiteindelijk veel wedstrijden niet gespeeld. Voor 2022 wordt 

er dan ook alleen VTL gedaan tussen de competities en vakanties door.  

 

Clubkampioenschappen  

De afgelopen twee jaar zijn er geen clubkampioenschappen geweest vanwege COVID. 

Daarvoor in de plaats hebben we VTL georganiseerd. Echter nu er weer meer mogelijk is, 

willen we dit jaar clubkampioenschappen organiseren in 1 feestweek. Waarbij we alle 

categorieën in dezelfde week spelen en we de gezelligheid weer terugbrengen op de club. 

Nadere informatie en hoe dit eruit komt te zien volgt nog. 
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Competitie 

De najaarscompetitie wordt dit jaar over 5 speeldagen verspreid in plaats van 7 speeldagen. 

 

Nieuwe leden gevraagd 

De Wedstrijd- en toernooicommissie kan nog minimaal 2 nieuwe leden gebruiken. De 

voorkeur gaat uit naar een lid die 8/9 speler is en een lid uit bijvoorbeeld de Zomerchallenge 

(voetballer). Dit zodat de Wedstrijd- en toernooicommissie breed vertegenwoordigd is.   

 

Jeugdcommissie 

Er is het afgelopen jaar € 2.500 euro binnengehaald door de Grote Clubactie, RABO 

Clubsupport en de Plantenactie. Deze inkomsten worden gebruikt om de kosten van de 

jeugdlessen te drukken en de jeugd eventueel 2 keer te laten trainen. Daarnaast is het ook 

de bedoeling om clubkleding aan te schaffen. Twee jaar geleden heeft de jeugd clubshirts 

gekregen, maar daar zijn de meesten alweer uitgegroeid.  

 

Kantinecommissie 

De club heeft van Hans Tamsma een nieuw koffiezetapparaat gekregen. Hierdoor hoeft er 

geen koffie meer te worden gezet. Voor andere investeringen in de kantine is het even 

afwachten welke keuzes er gemaakt worden met betrekking tot de kantine. 

 

Bardienst 

Tijdens het Lauswolttoernooi is het rooster voor de bardienst via de clubapp gedaan. Dat is 

goed bevallen. Het is de bedoeling om voor het toernooi dit jaar ook de mogelijkheid via de 

clubapp te geven om in te schrijven voor die week en zelf aan te geven wanneer je 

beschikbaar bent.  

 

Niels de Haan: Hoe weten nieuwe leden hoe alles werkt bij een bardienst?  

Jiri Simecek: Hier wordt rekening mee gehouden, doordat er altijd een ervaren iemand 

aanwezig is. 

Niels de Haan: Is het een idee om ook dit onderdeel mee te nemen bij het organiseren van 

een middag/avond voor nieuwe leden? 

Anouck van der Heide: Kan er dan ook een nieuwe lijst/uitleg in de kantine komen te liggen 

met het opstarten en afsluiten van de kantine? 

Jiri Simecek: Beide is mogelijk en wordt meegenomen op de actielijst. 

 

De lijsten/uitleg worden dan ook op de website geplaats. 
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Park & Materialen commissie 
De banen lagen er afgelopen jaar prachtig bij dankzij Pieter. Wel hopen we dit jaar op wat 

minder water. De noodzakelijke investeringen hangen af van de beslissingen voor de 

toekomst, o.a. met betrekking tot padel en wel of niet verplaatsen van de club. 

 

Niels de Haan: Weet iedereen waar de sponzen liggen, voor als er te veel water op de banen 

liggen?  

 

Dit wordt ook meegenomen op de lijst met basisregels voor leden. 

 

PAUZE 
 

Sponsorcommissie 

Marcel Stuij geeft aan dat Lammert van der Wal stopt met de sponsorcommissie vanwege 

andere verplichtingen. Lammert wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hij heeft 

veel betekent in het bedenken van de sponsorpakketten en de huidige website gemaakt.  

 

Er is het afgelopen jaar veel gas gegeven op het binnenhalen van nieuwe sponsoren. We zijn 

dan ook enorm blij met alle nieuwe sponsoren en hebben in 2,5 maand tijd ca. € 15.000 aan 

sponsorgeld opgehaald voor de club. Dat komt onder andere door een idee van Krista Visser 

om de Club van 150 op te richten. Dit is tot nu toe een enorm succes en daarnaast heeft er 

een actie van de Plus plaatsgevonden. 

De verwachtingen is dat het totaal dit jaar nog zal stijgen, omdat er nog gesprekken gaande 

zijn met potentiële sponsoren.  

 

Er is in ieder geval een nieuwe toernooisponsor gevonden. Taekema Campers in Gorredijk. 

De eigenaar is zeer enthousiast en ook bereid om mee te denken over de aankleding van het 

park en toernooi. 

 

PR & Communicatie commissie 

Nieuwsberichten worden op dit moment per e-mail en via social media verspreid. Hier willen 

we het komende jaar wat meer structuur in brengen. We hopen dan ook dat we in 2022 wat 

leukere berichten met leuke activiteiten kunnen delen. 

 

Website 

De huidige website zal worden overgezet naar een nieuwe website die wordt gesponsord 

door Heibel in Surhuisterveen. Op deze website zal zoveel mogelijk de look en feel van de 
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huidige website worden meegenomen. Het is de bedoeling dat Jitty Stuij deze website zoveel 

mogelijk zal bijhouden, maar het is wel de bedoeling dat meerdere mensen toegang krijgen 

om dingen aan te passen.  

 

8. PADEL – Uitleg/Status 
De afgelopen twee jaar zijn we druk bezig geweest met het uitzoeken of padel iets is om toe 

te voegen aan ons park. Zo is er een padel-informatieavond geweest en hebben we 

verschillende leden van de club padel laten spelen. De reacties hierop waren zo positief dat 

we verdergegaan zijn met ons onderzoek.  
 

In mei/juni 2021 is er een subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente en in november 2022 

hebben we een akoestisch onderzoek laten doen door een onafhankelijke consultant in 

Drachten. Hiervan is een rapport opgemaakt en deze is gedeeld met gemeente. Vervolgens is 

hier een discussie over geweest met de gemeente en is uiteindelijk gebleken dat we zoveel 

maatregelen moeten treffen om geluidsoverlast te voorkomen, dat het niet te doen is. 

Kortom, de gemeente geeft geen vergunning.  

 

In de tussentijd is er ook naar andere locaties op ons park gekeken, waaronder baan 5. 

Daarnaast heeft Arjen Valk verschillende schetsen gemaakt van verschillende plekken op de 

huidige locatie. Echter zitten we te dicht op de omliggende woningen. In huidige situatie 

voldoen we al niet aan de geluidsnorm. Het betreft een gevoelige situatie. 

 
Als bestuur willen we padel echter niet loslaten. We zijn aan het nadenken over andere 

locaties, bijvoorbeeld dichtbij de voetbalclub. We proberen out of the box te denken en 

hebben ook de gemeente gevraagd hierin mee te denken. Er is daarom vanuit de gemeente 

een brainstormsessie voorgesteld. Iebe heeft Gatze Heeres gevraagd om samen met hem 

deel te nemen aan deze sessie, gezien Gatze zijn kennis en verleden met de club.  

Er is onder andere gesproken over een nieuw sportcentrum in Beetsterzwaag, hier staat de 

gemeente positief tegenover. Iebe heeft hierover ook gepolst bij de voetbalvereniging en 

ook daar staan ze er positief tegenover. We hebben meer aan elkaar als we dichtbij elkaar 

zitten.  

 

We moeten vernieuwend blijven, en in ieder geval het huidige ledenaantal vasthouden. De 

vereniging op de huidige locatie bestaat al 40 jaar. We moeten nu nadenken over de 

volgende 40 jaar en wellicht een nieuwe locatie. 

 

Niels de Haan: Is het ook een optie om meer vereniging aan te laten sluiten? Zoals volleybal?  



  
 

VERSLAG ALV 21 JANUARI 2022 
 

 

Zover zijn we nog niet. Gatze geeft aan dat het een langdurig traject gaat worden van enkele 

jaren en daarna moet het nog uitgevoerd worden. We leggen eerst onze gedachten neer bij 

de gemeente, planten een zaadje en dan zal de uitvoer misschien over 5 tot 10 jaar kunnen 

plaatsvinden.  

 

De basisvoorwaarde is dat het financieel haalbaar moet zijn en er draagvlak is in het dorp en 

bij de leden.  

 

Marije & Pieter Olthof: Begrijpelijk dat het veel tijd kost, maar de voetbalclub gaat toch al 

samen met de nieuw te bouwen school? Dat zijn al vergevorderde plannen.  

 

Dit valt mee. Ze staan nog maar aan de beginfase. Het geld is nog niet uitgegeven. 

 

Niels de Haan: Gaan we wel kijken naar andere oplossing voor padel? Je hebt banen die je 

neerlegt op beton en weer op kunt pakken en ergens anders neer kunt leggen.  

 

Nee, op dit moment is op ons huidige park geluidsoverlast het grote probleem.  

 

Jitty Stuij: Wat gebeurt er in tussentijd met de kantine? Deze is nu al nodig aan een 

opknapbeurt toe. Als we dan nog 5 jaar moeten wachten voor er mogelijkheden zijn… 

 

We wachten een paar maanden af. Er is in ieder geval € 10.000 gereserveerd voor de 

kantine, maar we willen niet uitgeven als we over enkele jaren elders zitten met het park. 

Duurt het langer dan moeten we de kantine toch provisorisch oplappen. 

 

Niels de Haan: Wat als we op huidige plek blijven? Kunnen we dan ook kijken naar gravel plus 

banen (andere mat)? Daar kunnen we de hele winter op doorspelen. Kan dit worden 

meegenomen als de verhuizing niet doorgaat? 

 

Als we niet verhuizen dan wordt aan leden voorgelegd wat we met de € 10.000 gaan doen. 

 

9. Rondvraag 
Anouck van der Heide: Kunnen we ook wat veranderen in het assortiment van de kantine? Er 

een gezondere kantine van maken? Het is gek dat je geen gezonde dingen kunt krijgen op 

een sportpark. Bijvoorbeeld Marsen vervangen door mueslirepen, vegetarische snacks en 

tosti’s met bruinbrood. Hier zijn online wel formats voor en meerdere clubs doen dit nu.  
 

Goed idee. Er moet onderzocht welke producten we dan toevoegen of vervangen, ook 
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kijkend naar de houdbaarheidsdatum. Zoete dranken zijn al vervangen voor minder zoete 

dranken. We hebben al jaren hetzelfde assortiment, dus het wordt wel tijd voor verandering. 

En sommige producten zijn gemakkelijk te wijzigen. Jiri gaat ernaar kijken en de 

eerstvolgende inkoop rekening mee houden.  

 

Eric Otten: De oude sponsordoeken zijn geschonken aan Univé die een recycleprogramma 

hebben. Van deze sponsordoeken wordt van alles gemaakt door een dagbesteding en de 

opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel 

 

Jiri Simecek: Kunnen we ook iets doen met alle oude tennisballen?  

 

Ja, er komt een bak bij de club te staan waar alle oude tennisballen in kunnen. Ook deze 

worden dan geschonken aan een goed doel. Zo maakt Talant inmiddels ook al het één en 

ander van oude tennisclub. 
 

Anouck van der Heide: Komt er dan ook een bak voor plastic flesjes in de kantine in verband 

met statiegeld? 

 

Een goed idee, ook daar zal de kantinecommissie zorg voor dragen. 

 

Peter Visser: Bedankt bestuur voor een goed georganiseerde online ALV! 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:20 de vergadering af. 
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ACTIELIJST 

1. Jitty: Mail versturen over Reanimatie en AED Training, zodra aanmelden 

mogelijk is; 

2. Jitty: Vermelden van de aanwezigen tijdens ALV; 

3. WTC: Informatie verspreiden over Landelijk programma All Stars; 

4. Kantinecie+ledenadm.?: Begeleiding nieuwe leden, opnieuw opzetten. 

O.a. door automatische reply na aanmelding, met belangrijke info. 

Middag/Avond organiseren of instructievideo maken, inclusief uitleg 

kantinedienst; 

5. Regels opstellen voor nieuwe leden, printen op A4 en op website zetten; 

6. WTC: Op zoek gaan naar 2 nieuwe leden voor de Wedstrijd- en 

Toernooicommissie (8/9-speler + voetbal?); 

7. Jeugdcie.: Aanschaf clubkleding jeugd; 

8. Kantinecie.: Nieuwe lijst over opstarten en afsluiten kantine, ophangen 

in kantine en op website plaatsen; 

9. Kantinecie./Jiri: Gezondere voeding in de kantine, verandering 

assortiment (minder suiker en meer gezonde keuzes); 

10. Kantinecie./Sjoerd: Bak in kantine plaatsen voor oude ballen ivm goede 

doel en een bak voor plastic flesjes ivm statiegeld; 

11. Sponsorcie./Marcel: Club van 150 op nieuwe website plaatsen 


