Verslag ledenvergadering TCO
Tijdstip: vrijdag 9 februari 2018 aanvang 20.00 uur
Locatie: café Moeke de Bruin
Aanwezig: Henk Dijkstra, Agnes Harmens, Wietske Jelsma, Tinus van der
Meulen, Janny van der Heide, Grietje Veld, Corry Nijholt, Mariska Jelsma, Jaike
Mellema, Hennie de Jonge, Tineke Bouma, Tine Hemminga, Kees Kalsbeek,
Wimke Hooghiem, Nynke van Beets, Diny Kalsbeek, Hester Abma, Doutzen
Oosterhof, Roelie Schiere, Léontine Westerhoven, Joke Mellema, Roelof Jelsma,
Wietske van der Schaaf, Leonie Evink, Doede Mellema, Jacob Hooghiem, Patrick
Antonissen, Fabienne Xia, Roeli de Vreese
Afwezig met kennisgeving: Albert Nijholt via skype, Klaske Tamminga, Maaike
en Anne van der Wal, Wieke Huisman, Titia Kamp, Antsje Jonkman, Johannes
Brouwer, Janny Jager, Gysbert van der Heide, Trudie Visscher, Jouke Mellema,
Erik van der Krieke, Fenna-Rixt Bouma
1. Opening
Henk heet iedereen hartelijk welkom. Henk vertelt dat TCO al 42 jaar bestaat.
Onze tennisclub is zelfs ouder dan de tennisclub van Akkrum. Henk ziet dat
verschillende tennisverenigingen in onze omgeving door te weinig leden er
mee moeten stoppen en is blij dat wij een actieve club zijn met vele
wedstrijden.
Natuurlijk gebeurt altijd wel wat in een club, maar de up’s zijn steeds groter
dan de downs. We mogen ons gelukkig prijzen dat de tennisleden veel met
elkaar ondernemen. De commissies worden dan ook spontaan weer ingevuld.
Voor in de toekomst komen er ‘eventueel’ plannen aan die veranderingen voor
onze TCO kunnen inhouden. We wachten dit rustig af.
Na 4 jaar voorzitter te zijn geweest stopt Henk er mee en neemt met een
positief gevoel over TCO afscheid. Hij ziet graag dat de jongere generatie het
overneemt.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

De werkgroep voor het op pimpen van de kantine, bestaande uit Agnes, Diny,
Corry, Wietske en Patrick, wil graag de plannen voor de herinrichting aan ons
laten zien. Dit punt wordt vóór de rondvraag behandeld.
3. Notulen ledenvergadering 3 februari 2017
Zie: www.tcoldeboorn.nl in de Voorjaarskrant 2017

In het verslag stond dat Roelie Schiere in de kascommissie zat, dat bleek niet
juist te zijn. De kascommissie bestaat voor 2017 uit Diny Kalsbeek/Leonie Evink.
Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen.
4. Jaarverslag penningmeester
De penningmeester kon helaas niet aanwezig zijn. Hij heeft het verslag met
Diny Kalsbeek goed doorgesproken en is eventueel via skype aanwezig. Diny
kan de vragen over het financieel verslag beantwoorden.
Het resultaat laat zien dat we een heel goed jaar hebben gedraaid.
 De kantineopbrengst bedroeg ongeveer 5000 euro. Dat is echt hulde
voor de kantinecommissie
 Energiekosten zijn duidelijk naar beneden gegaan vooral door de
aangebrachte zonnepanelen
 Verzekeringen zijn juist omhoog gegaan wegens de zonnepanelen
 Er is maar liefst 1250 euro binnengehaald door de Grote Clubactie ten
bate van het opknappen van de oefenkooi. Dit is knap opgezet door
Albert
Leonie en Diny verlenen decharge.
Voor Albert, de penningmeester klinkt applaus.

5.

Verslag kascommissie door Diny Kalsbeek en Leonie Evink

Aftredend en niet herkiesbaar: Diny Kalsbeek
Roelie Schiere neemt zitting in de kascommissie voor 2018.
6. Bestuurswisseling
* Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Dijkstra

* Kandidaat: Jaike Mellema

Jaike Mellema wordt unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter van TCO. Van
harte welkom Jaike in het bestuur!
Henk Dijkstra wordt bedankt voor al zijn werk wat hij heeft verzet voor onze
vereniging en krijgt van Agnes het gebruikelijke bloemetje uitgereikt met een
dikke klapzoen.
7. Wedstrijdcommissie
Patrick vertelt: TCO is een grote en een actieve club geworden. Bij andere clubs
in de omgeving worden geen wedstrijden meer georganiseerd wegens te
weinig deelname. Maar bij ons grote belangstelling! Echt super.
Het Openingstoernooi 2017 is met het Classictoernooi gecombineerd. Dit
laatste was vooral opgezet om op een leuke manier geld te verkrijgen voor het
oppimpen van de kantine. We kunnen zeggen dat dat gelukt is met een bedrag
van zo’n 600 euro.
Het Ouder-kindtoernooi was met 60 deelnemers ook een groot succes.
Het Jeugdtoernooi had vooral door de actieve jeugdcommissie allemaal blije
gezichten.
Het komende jaar willen we natuurlijk de gebruikelijke wedstrijden weer
organiseren. De wedstrijden verlopen zo goed dat we de scheidsrechterstoelen
nooit hoeven te gebruiken. Dus daarom een applaus voor je zelf, aldus Patrick.
De voorzitter geeft een dik verdiend compliment aan de wedstrijdcommissie.
8. Jeugdcommissie
De voorzitter memoreert dat iedereen weet dat in de kantine niet gerookt mag
worden. Het bestuur van TCO doet nu de aanbeveling dat er tijdens de
jeugdwedstrijden ook langs de banen niet gerookt mag worden. Het liefst ook
tijdens de jeugdwedstrijden niet op het terras.
Fabienne doet verslag namens de jeugdcommissie. We hebben op dit moment
22 jeugdleden. Het was een heel goed jaar dat begon met het Ouderkindtoernooi als openingstoernooi. Daarna zijn de basisschoolclinics
georganiseerd. De jeugd mocht dit jaar ook deelnemen aan het BBQtoernooi.
Er is een ontbijttoernooi en een Haloweenparty georganiseerd met allemaal
enthousiaste kinderen.

3 teams volgden de zomertennistrainingen van Wilfred. De wintertrainingen
bestond uit 2 jeugdteams. De trainer heeft van de laatste zomerles samen met
de jeugdcommissie er een bijzonder feestje van gemaakt met binnen- en
buitenactiviteiten.
Binnenkort verzorgt de trainer een winterfeestje voor degene die naar de
wintertrainingen gaan, gezamenlijk met de jeugd uit Akkrum en Irnsum in het
Racketcentrum in Heerenveen.
Dit jaar zijn er eindelijk weer eens jeugdclubwedstrijden gespeeld. Met veel
spanning en op hoog niveau liet de jeugd hun/haar talenten zien. Ieder ontving
een medaille en nummer 1 en 2 ontvingen een beker door Roelof Jelsma
ontworpen en gemaakt.
Bij de tenniskidsjeugdtoernooi van de KNLTB is ons oranje team 1e geworden in
de najaarscompetitie met een gemiddelde score van 81% en het level goud!
Onze jeugd heeft voor de grote clubactie heel veel geld opgehaald ten bate van
de op te knappen oefenkooi. Klasse.
Helaas zijn we niet geselecteerd voor de sponsoractie bij de Poiesz.
We danken ieder die de jeugdcommissie heeft geholpen.
De voorzitter vraagt een extra applaus voor Agnes die de mooie posters
ontwerpt, maakt en ophangt!
9. Onderhoudscommissie
Tinus: op dit moment zijn er niet veel activiteiten. Er is veel regen gevallen. Op
het eind van dit winterseizoen is de baan niet ideaal bespeelbaar.
De tegels liggen te wachten voor het nieuwe terras. Er moeten nog wat tegels
bij, die bij de Wiksel te verkrijgen zijn. Deze moeten echter gehaald worden!
Als eerste actie zullen bomen moeten worden gesnoeid voor meer zonlicht ten
behoeve van de zonnepanelen.
Wanneer er sterk ijs komt, moeten we de handen meteen uit de mouwen
steken om de overhangende takken over de sloot te zagen om beter te kunnen
‘hekkelen’.
De baankraan willen we apart af kunnen tappen, zodat we de kantinekraan
langer in het winterseizoen kunnen gebruiken. Best nog een hele klus..

10. Kantinecommissie
2017 was een bijzonder jaar voor de kantinecommissie. De vaste bezetting was
kleiner dan gebruikelijk en bestond uit Joke, Wietske en Antsje met gelukkig
heel veel vrijwilligers, met name Diny, die de commissie hebben bijgestaan. Op
financieel gebied was 2017 een heel goed jaar mede door slimme inkoop en
uiteraard een goede consumptie.
De toss-avonden, competities en toernooien zijn vanuit de kantinecommissie
goed verlopen.
1e aandachtspunt voor 2018 is dat ieder op het eind van de dag echt zijn
rekening moet voldoen.
2e aandachtspunt, de zwarte container is alleen voor papier.
* Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Mellema, Wietske Jelsma, Antsje
Jonkman.
* Kandidaat: Leontien Westerhoven.
We zijn blij dat Leontien Westerhoven en ook Trudie Visscher in de
kantinecommissie zitting hebben genomen.
Joke Mellema heeft ettelijke jaren in de kantinecommissie gezeten en vele
acties ondernomen. Joke wordt bedankt en krijgt een bloemetje.
Ook Wietske heeft zich enorm ingezet voor de kantine en wordt bedankt en
krijgt uiteraard ook bloemen. Ook dank voor Antsje, haar bloemen worden
thuis bezorgd.
11. Mededelingen competitieleider(s)
Jaike geeft aan dat er maar liefst 8 competitieteams zijn. Dat is echt veel voor
zo’n dorp als Aldeboarn. Er wordt leuk gespeeld.
Voor de Najaarscompetitie is er iets minder animo.
Ook in 2018 zijn er weer 8 teams die spelen in de Voorjaarcompetitie. Nu met
een andere indeling.
Jaike blijft samen met Doutzen de competitie organiseren. Gecombineerd nu
dus met haar voorzitterschap. Fijn.
12. Boarnsterhimtoernooi
Het Boarnsterhimtoernooi is altijd het laatste toernooi van het jaar. 9 teams
laten spelen in de regen was moeilijk. Er moest dikwijls worden uitgeweken

naar een andere baan. Er was een zinderende finale! De Heren A en Dames A
hebben de finale gehaald.
Dit jaar zullen we met een andere opzet werken. Er zal gespeeld worden in juni,
na afloop van de competities. Dames van bijvoorbeeld Nij-Beets willen ook
graag meedoen. Om mee te kunnen doen aan het Boarnsterhimtoernooi hoef
je niet meer lid te zijn van TCO. Iedereen kan meedoen. De bijdrage is 15 euro
voor dit toernooi.
13. Friesland Cup
Jaike: Afgelopen jaar hebben we in de C’s gespeeld, we hebben heel erg ons
best gedaan, maar het lukte steeds net niet. We zijn gedegradeerd naar de D’s.
De C’s bestaat uit 10 wedstrijden. Het zijn vaak hele lange dagen met hele
mooie wedstrijden. In de D’s speel je minder wedstrijden. We vragen of we in
de C’s kunnen blijven spelen
Jouke en Jaike hebben jarenlang de organisatie verzorgd. Zij stoppen er nu
mee. Jaike wordt door de voorzitter bedankt en krijgt een bloemetje. Voor
Jouke wordt deze thuis bezorgd.
* Aftredend en niet herkiesbaar: Jaike en Jouke Mellema. Op deze avond
komen geen nieuwe kandidaten naar voren.
De vacatures worden in de eerste bestuursvergadering geagendeerd.
14. Website
Patrick vraagt aan de leden of de TCO met activiteiten goed op de website
staat. Ja dus. Patrick verzorgt de up-date. Tegenwoordig doen we ook
regelmatig melding op Face-book.
Als je liever niet met je telefoonnummer en dergelijke op de website vermeld
wil worden, dan dit graag melden bij Patrick.
15. Trainer/training
We zijn enthousiast over de training. En gelukkig gaan de trainingen in dit
winterseizoen gezien de weeromstandigheden meestal gewoon door. Tine
Hemminga vraagt naar de bloktraining voor de competitieteams, bijvoorbeeld
4 keer voordat de competitie begint. De trainer kan slimme adviezen geven.
Het bestuur zal hiervoor bij de trainer informeren.
16. NL DOET 10 maart 2018

We kunnen 350 euro verdienen met het opknappen van de kantine inclusief
tennistuin. Daarom oproep aan allen: KOM 10 maart helpen, want vele handen
maken licht werk.
Oppimpen kantine
De werkgroep bestaande uit Agnes, Patrick, Diny, Corry, Wietske hebben zich
ingespannen om met een geheel nieuw plan te komen voor de herinrichting
van de kantine. Het ziet er nu gedateerd uit. De grote tafel is mooi maar ook
een obstakel omdat de grote deuren nu veel vaker gebruikt worden. Wietske
van der Schaaf showt het brainstormontwerp.
* de grote tafel eruit
* banken langs de zijkanten
* kleine tafeltjes in het midden
* aan barkant ook een bank
* een kast naast de deur
* plakfolie langs de kantineraamzijde met tekening aan één zijde
* boven de bar een rij tennisrackets (minder uitzicht op het keukengebeuren)
* stoelen blijven hetzelfde (poeven zijn te duur)
* vloer blijft hetzelfde
* Marianne van Kleur op Kleur heeft advies gegeven
* kopertinten in de accessoires
* offertes zijn gevraagd voor het timmerwerk
* een kennis van Albert wil wel één bank timmeren, kan in februari starten
* Tine Hemminga biedt zich aan om kussens te naaien
* gezocht een timmerman voor de 2e bank
* gezocht sponsors
* optie Caparis
* Doede: keukenkastjes naar kijken (totale plaatje)
* Tinus: gaande ontwikkelingen meenemen

* Wanneer het geheel door professionals wordt uitgevoerd zijn de kosten zo’n
5000,--.
De voorzitter bedankt iedereen voor het vele voorwerk. Het plan wordt
besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering van 14 februari
18. Rondvraag
Roelie Schiere: deze zomer stonk de sloot naast de linkerkant van de
tennisbaan erg naar rioollucht. Oorzaak: er is niet altijd doorstromend water.
Ook is er weinig aan het opschonen van de sloten gedaan ivm overhangende
takken. Deze zullen eerst gesnoeid moeten worden.
Doede: de overstortbuffer (grote betonnen plaat) op het parkeerterrein kan
overstromen als het riool vol zit.
Kees: Nieuwjaarstoernooi, was heel gezellig. Helaas erg weinig deelname, ook
vanuit andere dorpen. Gelukkig was Erik van der Krieke wel van de partij zodat
Kees Kalsbeek niet verlegen was met de tennisdames. Verzoek om meer
Boarnster deelname. (Lang geleden was de deelname meer dan 60 leden.)
Diny: er is elke zondagavond tossavond, meestal tennissen dan altijd de zelfde
leden. Graag nieuwe gezichten, het is erg gezellig. Graag weer even onder de
aandacht brengen, dat er elke zondag tossen is. Waarvan akte.

De voorzitter sluit de vergadering. Bedankt iedereen voor de aanwezigheid en
biedt namens TCO nog een drankje aan.

