Ledenvergadering TCO op vrijdag 12 februari 2021
20.00 uur ONLINE
1. Opening
Normaal gesproken ontvangen we jullie voor de ledenvergadering in ons dorpscafé Moeke. Onder
het genot van een bakje kijken we terug op het voorgaande jaar, nemen we jullie mee in onze
plannen voor het komende jaar en sluiten we af met een borrel. Helaas kunnen we elkaar dit jaar
niet ontmoeten door, het veelbesproken, Corona virus. We zullen jullie daarom dit jaar digitaal
meenemen. Hieronder vinden jullie een samenvatting van 2020 en onze ideeën voor 2021, want
ondanks het virus staan we zeker niet stil binnen onze sportieve en gezellige vereniging.
Op 12 februari kunnen jullie online al jullie vragen stellen aan het bestuur. Heb je vragen dan kun je
dit aangeven via penningmeester@tcoldeboorn.nl . Je ontvangt dan tijdig een uitnodiging voor 12
februari, voor een online meeting. Hoe dit in zijn werk gaat wordt uiteraard duidelijk aangegeven op
het moment dat je aangeeft deel te willen nemen. Stel je je vragen liever telefonisch of per mail dan
kan dit uiteraard ook.
2. Notulen ledenvergadering 7 februari 2020
Zie: www.tcoldeboorn.nl en bijgevoegd bij de mail.
3. Jaarverslag penningmeester
2020 was zoals te verwachten een lastig jaar voor de club, desondanks hebben we wederom een
positief resultaat weten neer te zetten wat niet eens zo ver af ligt van hetgeen vooraf begroot is. In
de bijlage zie je het jaaroverzicht en de begroting voor 2021. Ik zal hieronder puntsgewijs de
opvallende zaken toelichten:
Opvallende zaken begroting 2021:
• Dit jaar zal de trainer zelf verantwoordelijk worden voor de financiële afwikkeling van de
trainingskosten en zit de club hier niet meer tussen, hiermee halen we een extra schakel weg
en leggen we vanuit onze optiek de verantwoordelijkheid waar deze hoort. Dit maakt dat in
de begroting geen rekening gehouden meer is met inkomsten ofwel kosten vanuit de
training.
• Komend jaar mogen we 2 nieuwe sponsoren verwelkomen, dit zijn Zonnepanelen Noord,
dankzij Robbert van der Torre. En Byteffect dankzij Erik Westerhoven. Beide partijen worden
doeksponsoren en die zullen er bij de start van het seizoen hangen, dit maakt dat de
sponsorinkomsten ligt stijgen. Alvast dank aan beide heren!
• We hebben afgelopen jaar deelgenomen aan de Verloterij en de verwachte (bijna
definitieve) opbrengst is €6000,- dit is een mooie opsteker in deze lastige tijd.
• We gebruiken de winst vanuit de Verloterij direct voor groot onderhoud aan de baan en een
opknapbeurt voor de tuin. Doel is dit met de start van het seizoen (April) allemaal
gerealiseerd te hebben.
Opvallende zaken resultaat 2020:
• Ledenaantal neemt af, we hebben geen clinics kunnen geven en daarmee de jeugd kunnen
enthousiasmeren, dit merk je gelijk.
• Rendement kantine lijkt minder te worden, maar de inkoopimpact van de BBQ, het enige
grote feestje van afgelopen jaar (het vlees is verkocht tegen inkoopsprijs) heeft door de
geringe omzet een grote marge impact. Dus dat is niet iets om ons zorgen over te maken.
• De representatiekosten lagen wat hoger dan wellicht normaal, dat had te maken met een
ander groot probleem, het afscheid van de vele vrijwilligers. Deze hebben allemaal een
bloemetje gehad bij hun afscheid.

4. Kascommissie
Wieke Huisman en Jelle Teunissen hebben de financiën (online) doorgenomen met Albert en
verlenen décharge.
Benoeming nieuw kascommissielid
Jelle Teunissen is volgend jaar geen kascommissielid meer. Graag horen we daarom wie samen met
Wieke de kascommissie wil vertegenwoordigen komend jaar.
5. Jeugdcommissie
2020 was een bijzonder jaar. Wij mochten niet veel doen vanwege de COVID 19 maatregelen, maar
het is ons toch gelukt om activiteiten te organiseren binnen de maatregelen.
We hebben 3 keer jeugd toss in de zomervakantie georganiseerd. In de vakantie wordt er geen
training gegeven, maar we wilden de jeugd toch graag iets bieden en zo kwamen we met het idee
van een jeugd toss. Het weer zat redelijk mee, lekker warm met de zon erbij.
We hebben in de zomer ook een sport en spelmiddag georganiseerd, met verschillende
tennisspelletjes, we hebben bingo gespeeld en lekker afgesloten met patat en knakworsten.
Het oranje jeugdteam van TCO mocht nog competitie spelen, het team van 6, speelde op 5 zondagen
op verschillende plaatsen in Friesland. Met veel enthousiasme wist het team mooie resultaten te
halen.
Wij hopen dat 2021 een mooi jaar wordt met vers bloed in de jeugdcommissie.
6. Wedstrijdcommissie
2020 was een bijzonder tennisjaar. We hadden een mooie planning gemaakt, maar door het
coronavirus liep het allemaal een beetje anders. In het voorjaar ging het land op slot. Ook het
houden van een clubtoernooi bleek niet mogelijk. In de zomer verbeterde de situatie en door de
afgelaste gondelvaart konden we na de vakanties eerder starten met het mixtoernooi. Mooie
wedstrijden, borreltje na afloop, een finaledag met mooi weer en zelfs een afsluitende barbecue.
Alles leek in die periode als vanouds.
Uitslagen mix dubbelkampioenschap:
A’s
B’s
1e Bart & Fenna Rixt
1e Robbert & Corry
2e Albert & Jaike
2e Erik & Henny
3e Johannes & Malou
3e Dick & Leontien
4e Arjen & Agnes
4e Roeli & Jeroen
Eind september werd er vol goede moed gestart met het dubbeltoernooi. Helaas moesten we er in
oktober de stekker uittrekken i.v.m. met de verslechterde Coronatoestand. Hopelijk wordt 2021 een
beter tennisjaar.
7. Onderhoudscommissie
Met NL doet zijn de volgende punten aangepakt:
• Afdek plaat vervangen voor de waterput en zoutbak.
• Tuinhekje gemonteerd bij de fietsenstalling.
• Overkapping verstevigd met zelfde type balken.
• Hekwerk rondom de baan; op veel plaatsen nieuwe spanlijnen gemonteerd en hek weer
netjes vastgezet.
• Kunststof blokken onder de tuintafel en bankjes geplaatst om verder rotten te voorkomen.

Er is nog een regensensor geplaatst, zodat met regenachtige dagen de sproei installatie niet
geactiveerd wordt. Deze hoeft dus niet meer aan- of uitgezet te worden.
8. Kantinecommissie
Wat hebben we in 2020 wel kunnen doen:
• Er is contract getekend met de Superrr, zij verzorgen nu de gehele bevoorrading.
• Alle betalingen lopen via de pin.
• Op 1 juli kon het eerste drankje weer gedronken worden op het terras.
• De catering verzorgen bij het mix-toernooi.
• Een andere witte wijn kunnen kiezen i.v.m. hoofdpijnklachten van sommige leden.
• Het schoonmaken van de kantine, dank alle vrijwilligers.
We hopen jullie in 2021 weer te kunnen voorzien van drankje en een hapje in de kantine!!
9. Competitie
Afgelopen jaar werd de voorjaarscompetitie helaas afgelast. De najaarscompetitie is wel gestart maar
voortijdig afgebroken. Gelukkig heeft dat de meeste teams er niet van weerhouden om zich voor
2021 weer op te geven. Er zijn 5 teams opgegeven: 2 damesteams dinsdag, een herenteam op
woensdag, op zaterdag een gemend team en 1 juniorenteam op zondag.
Na diverse jaren de competitie te hebben geregeld, hebben Doutzen en Jaike het stokje
overgedragen aan Johannes Watzema.
10. Friesland Cup
Onder aanvoering van Bart zijn er 2 wedstrijddagen geweest.
Zondag 16 augustus thuis tegen de Fjouwre. Na een mooie strijd met 3-2 gewonnen.
Zondag 30 augustus uit tegen Stiens: helaas geen schijn van kans en met 0-5 verloren.
11. Bestuurs- en commissiewisselingen
Secretariaat:
Janny van der Heide stopt met de werkzaamheden voor het secretariaat.
Kandidaat: Maaike van der Wal-Schotanus
Onderhoudscommissie:
Rik Bakker verlaat de onderhoudscommissie
We zijn opzoek naar een nieuw aanspreekpunt / onderhoudscoördinator. Graag horen we wie zich
beschikbaar wil stellen.
Jeugdcommissie:
Fabienne en Titia verlaten de jeugdcommissie.
We zijn opzoek naar 2 nieuwe commissieleden. Graag horen we wie zich beschikbaar wil stellen.
Competitie:
Doutzen en Jaike stoppen als competitieleiders
Johannes Watzema heeft deze werkzaamheden overgenomen.

12. Training
Inmiddels werken we alweer 5 jaar samen met onze trainer Wilfred Meulman. Om inzicht te krijgen
in de tevredenheid over de trainingen hebben jullie begin januari een enquête ontvangen. We zijn
erg blij met de vele reacties die we hebben ontvangen. Over het algemeen zijn de reacties redelijk
positief. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten:
• Er is behoefte aan meer variatie in de lessen.
• Volledige aandacht van de trainer gedurende de hele training, inclusief bijvoorbeeld tips bij
een partijtje ter afsluiting van de les.
• Er is te veel onduidelijkheid over wat de afspraken zijn als er niet getraind kan worden
doordat de baan niet bespeelbaar is.
Alle aandachtspunten zijn besproken met de trainer en gaan aangepakt worden. Aan het eind van
het komende seizoen zullen we de trainende leden opnieuw vragen om een enquête in te vullen,
zodat we kunnen meten of de aandachtspunten zijn verbeterd.
13. NL doet
Ondanks de beperkingen hebben we afgelopen jaar wel mee kunnen doen met NL doet. Met een
groep enthousiaste vrijwilligers is o.a. het hekwerk om de tennisbanen verstevigd, de kantine
buitenom schoongemaakt, de tuin voorjaars klaar gemaakt en zijn de houten terrasmeubels
opgeknapt. Ook voor komend jaar hebben we ons aangemeld. Dit jaar vindt NL doet plaats op
zaterdag 29 mei. We hebben reeds de toezegging van een bijdrage in de kosten van € 375,-.
14. Tuinplan
Albert en Janny hebben inmiddels een start gemaakt met de uitwerking van ons tuinplan, inclusief
terras en overkapping. Meer informatie volgt t.z.t.
15. Vooruitzichten 2021
In februari of maart zal er groot baanonderhoud plaatsvinden. Hierdoor zullen de banen een paar
dagen niet bespeelbaar zijn, maar er vervolgens weer prachtig bijliggen zodat er weer volop
getennist kan worden.
De wintertraining voor de volwassenen loopt t/m maart. Vanaf april start de zomertraining. Hiervoor
ontvangen jullie tijdig het opgave formulier.
(de jeugdleden trainen het hele jaar door)
Zodra het mogelijk is zullen we weer leuke toernooien en activiteiten organiseren voor jong en oud.
We houden jullie op de hoogte.
Voor nu: blijf lekker tennissen, want ondanks alle beperkingen is dit een sport die gelukkig wel door
kan gaan!

