
Verslag ledenvergadering TCO op vrijdag 7 februari 2020 
om 20.00 uur bij Moeke de Bruin 

 

Aanwezig: Jaike Mellema, Albert Nijholt, Agnes Harmens, Léontine Westerhoven, 

Roelof Jelsma, Rik Bakker, Roelie Schiere, Hester Abma, Aleida Hofstra, Joke 

Mellema, Hennie de Jonge, Jouke Mellema, Fenna Rixt Bouma, Mariska Jelsma, 

Jacob Hooghiem, Erik van der Krieke, Diny van Leeuwen, Corry Nijholt, Klaske 

Tamminga, Titia Kamp, Fabienne Xia, Patrick Antonissen, Roelie de Vreese, Johannes 

Watzema, Janny van der Heide (verslag) 

 

Afwezig met kennisgeving: Wimke Hooghiem, Nynke van Beets, Tineke Bouma, Henk 

Dijkstra, Doutzen Oosterhof, Hans van der Bom, Nigel van der Bom, Jelle Teunissen, 

Grietje Veld, Tinus van der Meulen, Jannie Jager 

 

1. Opening 

Jaike heet iedereen van harte welkom. En laat via een diaserie gebeurtenissen van 

het afgelopen jaar zien o.a. de kampioenen, tennissers in actie, barpersoneel, 

gezelligheid in de kantine, op het terras, tijdens pannenkoekfeestje jeugd, 

midwintertoernooi, het embleem van TCO in keramiek in de kantine, het Trio 

doek, de tennissende Belgen, de klussende vrijwilligers in de stromende regen 

tijdens NL Doet en niet te vergeten de geslaagde sponsoracties. Uiteraard is dit niet 

alles wat zich op de tennisbaan heeft afgespeeld.  

 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Notulen ledenvergadering 1 februari 2019 

Op: www.tcoldeboorn.nl kon men de notulen lezen. Er zijn geen op- of 

aanmerkingen. 

 

4. Jaarverslag penningmeester 

Albert vertelt dat het een goed jaar is geweest.  

• Ongeveer 6000 euro winst. 

 

• Er zijn extra energielasten geweest doordat er in de winter ook ’s avonds meer 

getennist wordt (licht en gas). 

 

• De kantinecommissie heeft slimmer ingekocht, er zijn goede marges 

gerealiseerd ondanks de verhoging van de BTW. 

 

• Er zijn zorgen over het ledenverlies! TCO zit nu net onder de honderd leden. 

Dit is vervelend, de begroting is namelijk gebaseerd op een stabiel aantal 

leden. Heel graag dus meer leden! 

 

• Dit jaar zijn we gestart met pinnen. In de kantine zijn we nu cashloos. Dit 

betekent dat er niet meer op de pof besteld kan worden, geen briefjes meer in 

de kas. Heb je geen pas bij je, dan zit er niks anders op dan je tennismaat te 

vragen om je bestelling te betalen en bijvoorbeeld via een Tikkie terug te 

betalen. Alleen bij jeugdwedstrijden zal er contant geld aanwezig zijn. Het 

betekent ook dat er geen beurs meer opgehaald hoeft te worden. Heel 

http://www.tcoldeboorn.nl/


binnenkort komt in de kantine bij de ingang een kastje te hangen met het 

pinapparaat. Je moet voor toegang een code gebruiken. Om de 2 maanden zal 

de code worden gewijzigd. Om de code aan de weet te komen, kun je Albert 

een appje sturen. Albert vraagt de zaal om reacties.  

- Als het pinapparaat maar opgeladen is 

- Graag iemand aanwezig, die weet hoe het werkt 

 

5. Verslag kascommissie: Roelie Schiere en Wieke Huisman 

Roelie doet verslag. Roelie en Wieke hebben samen de TCO-financiën 

gecontroleerd. Het klopte, er viel niks op aan te merken en verlenen hierbij 

decharge aan de penningmeester.  

   

6. Benoeming nieuw kascommissielid 

Jelle Teunissen is niet in de vergadering aanwezig. Hij heeft toegezegd genegen te 

zijn benoemd te worden in de kascommissie. Volgend jaar controleren Wieke 

Huisman en Jelle Teunissen de tennisfinanciën. Albert neemt binnenkort contact op 

met Jelle Teunissen. 

 

7. Bestuurswisselingen: 

 Wedstrijdcommissie: Aftredend en niet herkiesbaar: Roelof Jelsma 

Benoeming Robert van der Torre heeft unanieme instemming. 

 

Kantinecommissie: Aftredend en niet herkiesbaar: Léontine Westerhoven 

Benoeming Jannie Jager heeft unanieme instemming. 

 

Jeugdcommissie: Aftredend en niet herkiesbaar: Agnes Harmens, Hester Abma 

Benoeming Titia Brak heeft unanieme instemming. 

 

Een groot applaus is er voor al die commissieleden die zoveel werk voor TCO hebben 

verricht. Heel erg bedankt, een bos bloemen wordt ieder overhandigd. 

Ook een dik applaus voor de vrijwilliger die zich nu zullen inzetten voor TCO. 

 

8. Jeugdcommissie 

Fabienne vertelt, we hebben hetzelfde programma met de jeugd uitgevoerd als 

vorig jaar. 

Er zijn 2 competitieteams, oranje en groen, aangevuld en gecombineerd met 

kinderen uit Akkrum. 

Agnes en Hester worden bedankt voor hun inzet voor de jeugdcommissie. 

Fabienne is bang dat ze beide node zal missen. Er is al stevig gezocht naar 

nieuwkomers in deze commissie. Nu wordt dringend verzocht om 2 personen 

versterking in deze commissie.  

 

9. Wedstrijdcommissie 

Roelie deelt mee dat de 3 gebruikelijke kampioenschappen gespeeld zijn in 

bloedwarm weer. Helaas bij de dubbels was het juist bar slecht weer. Over het 

algemeen was er iets meer deelname. Dat is goed nieuws. Jammer genoeg bij de 

enkelwedstrijden zijn er nog al wat tennissers die afhaken, wel of niet door 

blessures. Het blijft voor de wedstrijdcommissie “trekken” voor deelname. Er is 

geconstateerd dat de deelnemers liever geen vol weekend willen vrij houden voor 

de wedstrijden. De commissie heeft daarom besloten om de finale op 1 dag (de 



zondag) te laten spelen. Dit houdt waarschijnlijk in dat kruisfinales niet meer 

mogelijk zijn. 

Na de Gondelvaart werden altijd 2 wedstrijden gespeeld. De commissie wil dit 

beperken tot 1 kampioenschap o.a. ivm met de competitie. Het is nu de bedoeling 

om na de Gondelvaart de mixwedstrijd te organiseren.  

De commissie heeft als doel om wat meer animo te creëren. Het werken met apps 

gaat uitstekend.  

Roelie meldt nog dat Roelof veel heeft gedaan voor deze commissie. Zij verheugt 

haar nu op de samenwerking met Robbert van der Torre.  

Het midwintertoernooi was een groot succes! 

De tennispagina op Facebook wordt goed gelezen. 

 

10. Onderhoudscommissie 

Rik geeft aan dat dit jaar in de achterwand van de kantine nieuwe kozijnen 

noodzakelijk zijn. Waarschijnlijk wordt gekozen voor kunststof kozijnen ter 

verduurzaming. 

De overkapping heeft reparatie nodig, het fietsenstallinghekje moet opgeknapt, 

nieuwe afdekplaten zijn nodig voor de zandbak en de waterput. 

De voorgevel van de kantine is aan een schilderbeurt toe. Het is nog niet bekend 

wie dit gaat doen. Het moet wel gebeuren! 

 

11. Kantinecommissie 

Léontine gaat de commissie verlaten, maar blijft gelukkig betrokken. Jannie Jager 

neemt Léontine haar plek in. Omdat de finales van de toernooien nu vaststaan op 

de zondagen, kan ook de kantinecommissie vroeg beginnen met haar planning 

voor de kantinebezetting. 

De onderhandelingen met de Super zijn nog niet geheel afgerond. Dit wordt voor 

het tennisseizoen geregeld. Het is belangrijk dat we alle voorraden bij de Super 

kopen. Altijd als er iets besteld moet worden, wordt de kantinecommissie ingelicht. 

De commissie benadrukt dat er altijd vrijwilligers in de kantine nodig zijn. 

 

12. Mededelingen competitieleiders 

Jaike vertelt dat de competities goed zijn verlopen. Er zijn geen bijzonderheden 

met de passen. Het invoeren van de uitslag is en blijft lastig, deze uitslag moet 

meteen na de wedstrijd worden ingevoerd. Als het echt niet lukt zijn Jaike of 

Doutzen bereid om de helpende hand te bieden. In het najaar hebben 2 

competitieteams gespeeld. Deze hadden veel succes, ze zijn dan ook kampioen. 

Dit voorjaar zijn er minder teams opgegeven. Wel 2 jeugdteams! 

Jaike en Doutzen zijn 6 jaar competitieleider geweest en delen mee dat dit hun 

laatste jaar als leider is. Dus graag nieuwe kandidaten voor het 

competitieleiderschap!  

 

13. Boarnsterhimtoernooi 

Patrick spreekt namens Wietske: TCO heeft zich niet als deelnemer aangeboden dit 

jaar door o.a. te weinig animo. Agnes en Fabienne hebben persoonlijk meegedaan. 

Over het algemeen gaat de animo in de dorpen achteruit. Men probeert het nog 

wel. Voor TCO moet er een nieuw contactpersoon komen, indien we met TCO 

door willen gaan. Er wordt geopperd, misschien eerst een paar jaar niet en later 

opnieuw bezien. Wietske zal de Boarnsterhimcommissie melden, dat TCO haar 

baan niet als speellocatie zal opgeven, maar dat er waarschijnlijk wel TCO-ers zijn 



die mee willen tennissen. Wietske stopt als organisator. Wietske wordt bedankt 

voor al haar inzet om dit toernooi mogelijk te maken en krijgt een bloemetje.  

 

14. Friesland Cup 

TCO heeft dit jaar in de c-klasse gespeeld en zich gehandhaafd. 

De speeldata voor 2020 zijn: 7 juni en 21 juni, de finale is op 6 september. 

 

15. Training   

Wilfred kon vanavond niet aanwezig zijn, hij geeft op vrijdag les in Akkrum. 

Eventueel bij het niet kunnen doorgaan van de lessen, was hij er geweest. 

Afgelopen jaar zijn wat opmerkingen van de lessers doorgenomen met de trainer. 

En dat is goed opgepakt. De kinderen zijn enthousiast. 

 

16. NL DOET  

De toezegging van het geldbedrag van 350 euro is binnen. Dit jaar zijn wij 

uitgekozen als steekproef voor de uitvoering/gelden. Dus bonnetjes bewaren. 

De schoonmaakdag en/of activiteiten is op zaterdag 14 maart 2020. Start 9.00 uur. 

De werkzaamheden o.a. hek, overkapping, speelveld, meubels, worden bekend 

gemaakt in de vitrine en op Facebook. Zo ook de vraag om vrijwilligers. 

 

17. Sponsoring  

Het doel is al een paar jaar om een Club van 50 op te zetten, net zoals bij de 

voetbal. Geen sponsors voor grote bedragen, maar laagdrempelig. Een naam op 

een niet al te groot bordje. De vraag is, wie wil er wat voor TCO in betekenen om 

sponsors te werven, de incasso te regelen e.d.. Bij het niet doorgaan blijft dit 

voorstel op de plank liggen.  

Een nieuwe sponsor is BytEffekt. 

 

De penningmeester vraagt attentie voor als je een rekening hebt bij de RABO-

bank, je je kunt aanmelden als lid van de Rabo-bank. Dit is kosteloos. Zodra je lid 

bent kun je meestemmen voor gratis geld voor TCO of een andere vereniging uit 

het dorp. Deze kans moeten we benutten met zijn allen. De verenigingen kunnen 

hun voordeel er mee doen. Per stem levert dit namelijk 8,67 euro op. Afgelopen 

jaar heeft dit 556,75 euro voor TCO opgebracht. Het is dus echt de moeite waard. 

NEEM DE MOEITE OM LID TE WORDEN! 

 

18. Presentatie tuinplan  

Het doel is om het tuinplan in een groter geheel te betrekken om zo mogelijk 

subsidie te kunnen verkrijgen. O.a. rolstoelvriendelijkheid, versteviging 

overkapping, heaters e.d. willen we in het plan meenemen. We staan open voor 

meer suggesties. Dit alles voor een meer representatief tenniscomplex. 

 

Het tuinplan zelf betreft het langwerpige bloemperk en het perk waarin de varens 

staan. Deze perken worden ingeplant met duurzame planten die jaren mee kunnen 

en weinig onderhoud vergen. Foto’s van de planten zijn getoond, de kosten van 

alleen de planten zal ca 700 euro bedragen. Daar komen de kosten van tuingrond 

van goede kwaliteit nog bovenop. De grond uit deze perken zal eerst minstens 40 

cm diep moeten worden uitgegraven. De planten worden uitgezet door ons 

tennislid Hans van der Bom. Om de kosten laag te houden is zelf planten 

noodzakelijk. Vrijwilligers zijn alweer heel erg welkom. 



 

19. Rondvraag 

• De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die spontaan en vaak ongezien 

bepaalde werkzaamheden voor TCO verrichten. Heel veel dank! 

 

• Joke Mellema: De buitenbanken moeten worden opgeknapt.  

- Deze banken staan vermeld op de actielijst voor NL Doet.  

- Ze zijn intussen ook binnen in de kantine gezet. 

- Jouke Mellema stelt de vraag: kunnen we dit werk niet beter eerder 

oppakken en alvast foto’s maken voor NL Doet (denk om de datum). 

 

• Openingstoernooi 

- We stellen voor dat iedereen die mee doet aan het openingstoernooi een 

vriend/kennis/buurman meeneemt die juist geen lid is, tav ledenwerving. 

- In de loop van maart volgt neer informatie  

 

 

20. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng. En biedt nog 

een drankje aan namens TCO. 

 


