
Agenda ledenvergadering TCO op zaterdag 19 maart 2022 

om 19.00 uur in de kantine van de tennisbaan 

 

 

1. Opening, 

Welkom allemaal, super leuk dat de vergadering plaats vindt in de kantine! 

 

2. mededelingen/ ingekomen stukken, 

 

Afmeldingen leden, Roeli Schiere, Diny van Kalsbeek, Frank de Boer, Annette 

Mulder, Alwin Mulder, Titia Kamp, Agnes Harmes, Malou Nijboer, Doutzen 

Oosterhof. 

Laatste tijd veel overlast van jeugd. Contact met voetbal hebben ook last. 

Hebben contact met wijkagent. Idee een camera een te hangen op voetbal 

kantine om vast te leggen.  

 

3. Notulen vorig jaar 

Geen opmerkingen. 

 

4. Jaarverslag penningmeester 

De afgelopen 2 corona jaren hebben we positief weten te eindigen. 

We hebben veel gedaan in 2021, terras en onderhoud en nog zijn we positief 

geëindigd. 

Veel acties gedaan waar we dus mooi wat geld mee hebben opgehaald. 

Trainingskosten uit de boekhouding gehaald. Scheelt veel werk.  

Aantal leden nu in Maart 106 leden… positief beeld groei en aanwas nieuwe 

leden. Al met al positief. 

Als het grit niet goed is wat we besteld hebben voor de banen moeten we 

nadenken over nieuwe banen. 

Patrick heeft samen met het onderhoudsteam veel geld bespaard. Ze hebben 

zelf het onderhoud uitgevoerd. 

 

5. Kascommissie 

Roeli en Wieke zijn er nu niet maar hebben de cijfers prima bevonden. 

Wieke gaat er uit Han gaat er in! 

 

 

 



6. Jeugdcommissie 

Op dit moment is er geen jeugdcommissie, we zijn druk op zoek naar mensen 

die wat willen betekenen voor de jeugd. 

Er is een toernooi geweest voor de ouder jeugd om tegen Bart en Doutzen te 

spelen. 

Competitie wordt georganiseerd door Aleida. 

Clubkampioenschappen zijn opgepakt door wedstrijd commissie. 

 

7. Wedstrijdcommissie 

Mooi seizoen gehad. Eindelijk werd alles weer wat versoepelt omtrent corona. 

Er was weer ruimte om weer wat te organiseren.  

Dubbelkampioenschap, het blijft altijd een leuk toernooi. Het was wel even 

hard werken om toch wat opgave te krijgen voor dit toernooi.  

 

Mix, altijd de topper van het jaar, maar dit jaar was er wel een hele mooi grote 

opgave. Ook voor de 2de keer oprij een bbq gedaan. Dit was heel gezellig en er 

kwam ook veel aanhang mee. Dit zal volgend jaar weer een vervolg krijgen. 

 

Enkel, is wel een dingentje… wel door laten gaan??? Lastig om opgave te 

krijgen. Mensen ideeën om het op een ander manier te doen.  

 

Jeugdkampioenschappen, Het was een gezellige dag waarin iedereen heerlijk 

gespeeld heeft. 

 

Jelle heeft zijn best gedaan om opgave te krijgen. Opgaves alleen via mail en 

app en niet mondeling. Wordt veel geruild geef je verhinder data door aan de 

wedstrijd commissie. Zodat we volle avonden hebben en dat de kantine open 

kan.  

 

Doel voor dit jaar is om weer voldoende animo te krijgen voor de 

kampioenschappen zodat iedereen kan spelen  

 

8. Onderhoudscommissie 

Vorig jaar was er en vacature tot die tijd zouden Albert en Jaike het doen. Maar 

Patrick heeft dit opgepakt en dacht ik ga proberen een groep te vormen met 

wat mannen. Hij vormt samen met Peter Bart Steffen de onderhoudsgroep en 

ze zorgen dat de banen goed bij liggen en hebben het terras aangepast.  

Patrick doet ook website en de digitale baan reservering gaat het goed! 

 

 



9. Kantinecommissie  Bestuurswissel:  Aftredend en niet herkiesbaar 

Jouke Mellema 

      Kandidaat: Annette Kleefstra  

 

Toernooien zijn goed gegaan en we hebben ook goed gedraaid  

Prijzen zijn omhoog gegaan. Alles wordt via de centerrrr besteld. Nieuwe leden 

Fabienne en Annetet Kleefstra zijn er bij gekomen. Jouke krijgt een bloementje 

als dank voor zijn inzet afgelopen jaren. 

 

10. Competitie  

5 teams opgegeven maar werd door corona helaas afgeblazen.  

Jeugd heeft uiteindelijk in juni en juli wel competitie gespeeld. Ze hebben heel 

leuk gespeeld en zijn uiteindelijk netjes 3de geworden. 

Najaarscompetitie, 3 competitie team. 

Het dinsdagavondteam speelde een prima competitie. Ze behaalde een 

keurige 3de plaats 

Het vrijdagavond team kwam voor de 2de keer uit in de eerste klasse. Helaas 

braken blessures het team op in de laatste weken waardoor ze uiteindelijk op 

een 5de plaats eindigden. 

Het zaterdag mixteam ging voor het eerst een klasse hoger spelen. Ze 

speelden een mooi competitie en eindigden keurig op een 5de plaats. 

  

Voorjaarscompetitie gaat door en we starten met 8 teams. 

 

 

11. Friesland Cup 

De Fryslân cup kon ondanks corona maatregelen toch doorgaan. De eerste 

ronde was Joure uit. Ze hebben de Jousters met 5-0 verslagen. 

2de ronde was thuis tegen Stiens helaas hebben we verloren en daardoor zijn 

we ook uitgespeeld. We blijven in de D klasse zitten. 

 

12. Training 

De trainer is nu 6 jaar bij ons. Begin vorig jaar enquête gestuurd naar de 

trainende leden. We hebben de op en aanmerking besproken met hem. 

Trainer int zelf de kosten. We hebben nog 2 winterlessen te gaan en dan gaan 

we door met de opgave voor de zomer training 

 

13. ?????????? 

We staan even stil bij alle vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kan deze club 

niet bestaan. Daarom toast op alle vrijwilligers. 



We hebben een nieuwe prijs in het leven geroepen “Lid van Verdiensten” 

Met deze prijs willen we vrijwilligers speciaal bedanken voor alles wat ze voor 

de club doen en gedaan hebben. 

Week in week uit zijn deze vrijwilligers altijd bezig. Ze zorgen dat de baan en 

het terras er goed bij liggen. 

De wisselbokaal is voor: 

Stef en Hennie  

 

 

14. Rondvraag 

Albert: geiser is kapot hopen dat de na 1 april gemaakt wordt 1ste week 

competitie misschien niet warm water. 

Hennie: bomen liggen om rond de tennisbaan en deze moeten even weg 

gehaald worden. Veel last van bladeren er moet veel gesnoeid worden. Moet 

wel op korte termijn even gedaan worden. 

Mensen die op papier staan voor tuinonderhoud komen vaak niet opdagen of 

reageren niet.  

Als dit gebeurt graag melden bij bestuur en dan proberen wij het op te lossen.  

Corrie: het is donker s avonds als je weg wilt. En parkeerplaats en hobbels dan 

zie je dat niet.  

Er moet goed verlicht worden en de parkeerplaats verhard. We gaan er mee 

bezig. 

Twee Tineke Bouma in bestand Tineke Bouma Kamminga graag aanpassen. 

 

Bij deze sluiten we de vergadering. 

 


