Verslag ledenvergadering TCO op vrijdag 1 februari 2019
om 20.00 uur bij Moeke de Bruin
Aanwezig: Jaike Mellema voorzitster, Albert Nijholt penningmeester, Agnes Harmens
jeugdcommissielid, Léontine Westerhoven kantinecommissielid, Roelof Jelsma
wedstrijdcommissielid, Tinus van der Meulen onderhoudscommissielid, Janny van der Heide
secretaresse
Mariska van der Meulen, Janny Jager, Wietske Jelsma, Diny van Leeuwen, Roelie Schiere,
Doede Mellema, Jouke Mellema, Wieke Huisman, Jelle Eppenga, Jacob Hooghiem, Klaske
Tamminga, Anke Oosterhof, Henny de Jonge, Tineke Nijholt, Wietske van der Schaaf, Patrick
Antonisse, Corrie Nijholt, Roeli Schuurmans, Léonie Evink, Rik Bakker, Erik van der Krieke,
Fabienne Xia.
Afwezigheid gemeld: Anne van der Wal, Maaike Schotanus, Nynke van Beets, Wimke
Hooghiem, Willeke de Roos, Amarins Goerres, Léontine Westerhoven, Fenna Rixt Bouma,
Henk Dijkstra.
1. Opening
 Jaike heet iedereen hartelijk welkom op deze ledenvergadering van TCO
 In 2018 zijn vele activiteiten geweest, het was een positief jaar
 De Horecavergunning is nu eindelijk goed geregeld. Een gemeenteambtenaar
van Heerenveen is op bezoek geweest. De vereisten voor de vergunning zijn
uitgevoerd. We kunnen nu rustig genieten van de drankjes
 Enorme grote klussen zijn afgemaakt. De kantine is helemaal gerestyled
 Veel werk is ook verzet voor de realisatie van een groot nieuw terras
 Commissies hebben spontaan de nodige reparatiewerken verricht
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Geen mededelingen. De gemelde afwezigheid van TCOleden voor deze leden
vergadering worden bekend gemaakt.
3. Notulen ledenvergadering 9 februari 2018
Zie: wwwtcoldeboorn.nl
Akkoord.
4. Jaarverslag penningmeester
 2018 heeft financieel een goed resultaat opgeleverd
 Kantine heeft minder inkomsten ingebracht, dit is heel verklaarbaar o.a. door
geen bezoek van de sportieve Belgen en geen Kooistradeelname
Kantinecommissie heeft goed ingekocht
 Een waterafrekening (van de VVO) over de laatste 3 jaar moesten we nog
verrekenen
 Het aantal leden loopt iets terug
 TCO-Tenniskleding is aangeschaft (initiatief van Bart), Stefan Oosterbaan en
Arnold Hobma hebben het logo ontworpen. De bedoeling is dat tenniskleding
qua kosten neutraal zal verlopen
 In 2019 zijn er 2 ‘Belgentoernooien’ op onze banen gepland o.a. eentje met 19
deelnemers





Dit jaar wordt het initiatief genomen voor een cash-loze kantine. We zullen in
de kantine kunnen pinnen! Met contant geld betalen is nog mogelijk tot 2020.
Anne van der Wal wil meedenken om het contactloos pinnen in de kantine voor
ons mogelijk te maken
Albert heeft aan zijn nieuwe huis een loc-box voor de kantinesleutel en de
pintelefoon. Voordeel is dat Albert niet altijd meer thuis hoeft te zijn voor het
ophalen van de sleutel e.d.
Ledenvergadering gaat akkoord met het financieel verslag.







N.a.v.:
We doen voorlopig niks met de oefenplek. We schaffen voor de jeugd een Tri
tennisdoek aan. Geld hiervoor is nog beschikbaar door de sponsoractie. De
bedoeling is dat het Tri-doek voor het openingstoernooi op het nieuwe terras
geplaatst wordt
Er is een nieuw initiatief voor contributie voor langdurig geblesseerde
tennisleden, bijvoorbeeld langer dan een half jaar. Het voorstel is dat je in het
jaar waarin de blessure heeft plaatsgevonden de volledige contributie betaalt.
Het jaar daarop betaal je de contributie met een korting.
De reden is dat we graag deze geblesseerde leden voor TCO willen behouden.
De ledenvergadering geeft instemming aan dit voorstel
We hebben 3 vaste sponsors. Om meer inkomsten te realiseren, denken we aan
dezelfde regeling van sponsoring als bij de VVO, om een club van 50 op te
zetten. Dit houdt in een sponsoring van 50 euro per jaar. Dit is een meer
laagdrempelige sponsoring o.a. voor kleine ondernemers of voor degenen die
de tennisvereniging een goed hart toedraagt. Naamsvermelding komt uiteraard
op een bord. Wietske van der Schaaf wil deze TCO- sponsoring verzorgen mits
iemand anders het organiseren van het Boarnsterhimtoernooi op zich wil
nemen

5. Verslag kascommissie door Léonie Evink en Roelie Schiere
Aan de financiën van TCO wordt voor het jaar 2018 decharge verleend.
6. Benoeming nieuw kascommissielid
Wieke Huisman neemt zitting in de kascommissie. Léonie wordt hartelijk bedankt
namens TCO.
7. Bestuurswisselingen:
Onderhoudscommissie: Aftredend en niet herkiesbaar is Tinus van der Meulen.
Tinus wordt heel erg hartelijk bedankt voor zijn hele grote inzet vooral als
technisch man voor TCO en krijgt als dank een bloemetje.
Kandidaat Rik Bakker wordt van harte welkom geheten in deze commissie.
Wedstrijdcommissie: Aftredend en niet herkiesbaar is Patrick Antonisse.
Patrick wordt ook heel erg hartelijk bedankt voor zijn enorme inzet en vaak als
woordvoerder in deze commissie.
Kandidaat Jelle Eppenga is van harte welkom in deze commissie.
Kantinecommissie
Kandidaten Jannie Jager, Diny van Leeuwen en Dick Westerhoven zijn van harte

welkom. Ieder is blij met de uitbreiding van deze commissie.
8. Jeugdcommissie
 We willen een All in one pakket aanbieden. Geen onderscheid meer in winteren zomertraining maar lessen verdeeld over een jaar zoals bij bijna alle sporten
en inclusief contributie en toernooien, dus 1 bedrag. Mocht er echt een verzoek
komen om wel onderscheid te maken in zomer- of winterles dan is dat
bespreekbaar. Gespreide betaling blijft mogelijk. De reden is om de jeugd meer
te binden, om beter duidelijk te maken welke activiteiten allemaal bij het
lidmaatschap horen en om meer helderheid te creëren voor (nieuwe) ouders.
De leden op de vergadering staan achter dit voorstel.
Op dit moment volgen niet alle jeugdleden de wintertraining.
Onze huidige trainer Wilfred Meulman blijft beschikbaar. De lessen passen nu
op 1 middag
 Voor de Poiesz-sponsoring zijn we dit jaar gelukkig wel geselecteerd. Wie
boodschappen doet in Akkrum vragen we graag attentie om de munten in de
TCObuis te gooien
6 april gaan we de TCO promotie verzorgen in deze Poiesz-winkel
 Een nieuw jeugdcommissielid wordt gezocht
9. Wedstrijdcommissie
 6 toernooitjes zijn er in 2018 geweest
 Openingstoernooi was weer geslaagd
 De 4 clubkampioenschappen waren een succes
 De jeugdkampioenschappen zijn sinds lange tijd weer gehouden. Erg fijn
 Voor de enkelwedstrijden bestaat minder animo
 Goede deelname bij de damesdubbel
 Patrick vraagt aandacht voor de dames die op de dinsdagmiddag tennissen. Het
zou leuk zijn om voor deze dames een eigen poule op te zetten
10. Onderhoudscommissie
 Tinus bedankt alle vrijwilligers voor de enorme inzet
 Rik Bakker wordt heel veel succes toe gewenst in deze commissie
11. Kantinecommissie
 Jouke, Trudy en Léontine hebben veel werk verzet
 Blij met de nieuwe kandidaten
 Nieuwe stofzuiger helpt uitstekend
12. Mededelingen competitieleider
 Er zijn dit jaar bij de TCO 7 competitieteams en 2 jeugdteams
 Er zijn 2 veranderingen binnengekomen van de KNLTB
- voor de 3e set in de dubbel moet een super-tiebreak worden gespeeld!
- de spelerspas is meerdere jaren geldig. Bij de competitie heb je de pas niet
meer nodig. Ook de spelerssterkte wordt niet meer op de pas aangegeven.
Op de website van de KNLTB kun je gemakkelijk je inschrijfnummer vinden.
Besloten wordt om de pasjes (en ballen) toch bij de aanvoerders te bezorgen.
13. Boarnsterhimtoernooi

Organisator, Wietske, meldt dat het toernooi dit jaar het meest animo-loze jaar is
geweest. Het ontbrak aan inspiratie. Ook van andere clubs was er weinig
deelname. Er is geen finale geweest. Indien er dit jaar 20 deelnemers zijn is
Wietske van der Schaaf beschikbaar om dit toernooi in 2019 voor de laatste keer te
coördineren.
14. Friesland Cup
Organisator Bart de Vreese is niet op de vergadering aanwezig. Roeli kan vertellen
dat er prachtige wedstrijden waren. Bart heeft aangegeven dat hij bereid is om de
Friesland Cup volgend jaar weer in goede banen te leiden.
15. Trainer/training
 Wilfred Meulman heeft gemeld dat hij vanavond niet aanwezig kan zijn
 De trainingen worden goed bezocht
16. NL DOET 16 maart 2019
 Vanaf 9 uur staat in de kantine de koffie klaar
 400 Euro is toegekend, het maximale bedrag, voor de opgegeven
werkzaamheden
 Een lijst met werkzaamheden wordt opgehangen in de vitrine
 Komt allen alsjeblieft meehelpen, vele handen maken licht werk
17. Sponsoring
Is uitgebreid gemeld bij punt Financiën
18. Rondvraag
 Corrie zit in de werkgroep restylen kantine en meldt dat er nog wat
werkzaamheden verricht zullen worden o.a. kapstok, lamp in de gang e.d.


Doede gaat de onderkastjes van de keuken aan de raamkant vervangen. De
kastjes zijn intussen besteld. Plaatsing waarschijnlijk in februari



Corrie ziet graag meer tennissers op de zondagse tossavond. Aanvang half 8.
Er komen nu ongeveer 16 spelers. Hennie de Jonge trakteert vaak op wat
lekkers. Kortom er is altijd koffie en gezelligheid.
Opties voor meer deelname aan de tossavond zijn: een melding laten uitgaan
via facebook, of elke zondag naar alle leden een mailtje sturen



Tineke Bouma vraagt naar het aantal leden: er zijn 111 leden inclusief de
jeugd. Er is een kleine terugloop. We hebben 2 slapende leden



Diny heeft het schoonmaak- en het tuinonderhoudrooster al een paar jaar
opgesteld. Het schoonmaakrooster liep perfect, het tuinonderhoudrooster niet.
Dit is al enkele jaren zo. Het is duidelijk dat hiervoor een nieuwe opzet
gemaakt moet worden.
Verschillende ideeën worden ingebracht:
Hennie wil met een groepje tuinliefhebbers het voortouw nemen om elke week
tijd aan de tuin te besteden en via een appgroepje oproepen wie wil/kan
helpen;
Tinus stelt voor, om net zoals bij de voetbal, tuinliefhebbers gelegenheid te

geven om elke week een ochtend aan de tuin te besteden;
Roelie ziet juist graag vaker om met een grote groep leden in de zomer en in de
herfst, net zoals we in het voorjaar doen, de tuin netjes te maken.
Ook wordt gedacht aan om de tuingroep kleiner te maken en het rooster per
week (en niet om de 14 dagen) op te stellen. Het bestuur komt hierop terug.
Diny toont zich bereid om het schoonmaakrooster te maken.
De voorzitster bedankt iedereen voor de inzet en biedt nog een drankje aan namens
TCO.

