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Sponsors Tennisclub Uitgeest
GOUD 
NUWEA Accountants en adviseurs
Wheelers Autobemiddeling

ZILVER 
Intersport Veldhuis Sportspecialist

BRONS
Autobedrijf Uitgeest personen- en lichte bedrijfswagens
Pieter Deijle Schilderwerk en onderhoud
Facta   Oplossingen in aandrijf- en pomptechniek
J.M. Putter Aannemersbedrijf
Rijschool Ingmar Voor een gedegen rijopleiding
Bistro ‘t Schippersrijk Een gezellige sfeer aan het Uitgeestermeer
Welboren Financieel advies

Bord en/of doek-reclame

JUMBO Supermarkten G.P. Groot Containerservice MPX Multiplex 
M Sound De Kroon Makelaars Verkeerssschool Ray Erkelens
Athos Hekwerken Ledsko Stamper Bouw Volendam
Marcel Dekker keurslager  Tui at Home Volendammer Vishandel R. Bont
Bart Groen Tegelwerken Putter Stukadoors Cafe Restaurant Klaas
Aannemingsbedrijf van Gelder Dutchen en Clubenergie Formanoij Uitvaartdienstverlening
Jeroen Huijg Aannemer Restaurant de Jonge Halewijn Teer Makelaardij
Bakkerij Putter Jonker Installatiebedrijf Rotho
Bezo Metaalconstructies Jongejans koeltechniek FC-IT BV    
Beletter Sanisale Vanderlaangroep
Keukensale In4hair kapsalon Scholtens Bouw
Jan de Wit Architect Gradient Engineering Veldhuis Aardappelhandel
Uitgeester Notariaat The Party Professional The Workout
Fore

Adverteerders & Club van 100
Admiraal luchtverwarming Sport- en tenniscentrum Uitgeest  Ristorante Le Mimose 
Willem Liefting Schoonheidssalon Anja   Tenniscentrum Velserbroek
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Van de redactie
Zoals gebruikelijk aan het begin van het jaar, hierbij het Jaarverslag van 
2018, met de verslagen, opgesteld door de voorzitters van de diverse 
commissies.
Tevens een uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenver-
gadering. Indien u vragen heeft betreffende de vereniging, kunt u ze 
hier stellen.

Iedereen een goed, sportief en gezond 2019 gewenst,
met veel lees- en tennisplezier.
Kees
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Colofon
Voorzitter  
W. Vessies, Burg. v. Nienesstr. 8, 
1911 CR  Uitgeest, 0251 - 314037

Secretaris 
R. Vredenburg, Pr. Beatrixlaan 59,   
1911 HP Uitgeest, 0251 - 314172

Penningmeester
 M. Wiegers, Westergeest 115 
1911 AH  Uitgeest, 0251 - 318988

Voorzitter Technische Commissie
R.H. v.d. Veldt, De Vrede 34
1911 JL  Uitgeest, 0251 - 310250
 

Voorzitter jeugdcommissie 
C.J. Hoogma, De Cnollenbijter 10
1911 KB  Uitgeest, 0251 - 316380

Voorzitter onderh. comm. 
P.C. Groen, De Vrede 52
1911 JM  Uitgeest, 0251 - 312291

Vice-voorzitter,Voorz.  recreatie  
en redactie-commissie 
E. Maas, De Terp 57
1911 AB  Uitgeest, 0251 - 313742

Voorzitter kant. comm. 
R. le Mair, Sybrands Acker 54
1965 SV Heemskerk, 0251 - 236868

Ledenadministratie 
C.J. Hoogma, De Cnollenbijter 10
1911 KB  Uitgeest, 0251 - 316380

Verzending SERVICE 
A. Groen, Leeghwaterstraat 2
1911 SB  Uitgeest, 0251 - 312925

Trainers 
Perry Meijer, Pr. Irenelaan 93
1911 HV Uitgeest 0251 - 670203
en 06-41619411.

David Stolker, S.K.Pipersstraat 13 
1901 RB Castricum, Tel. 0251-312277 
en 06-20197156.

Ingmar Bruinsma, Hogeweg 159A
1911 GE Uitgeest, 06-54968579

Redactie & vormgeving SERVICE   
Ed Maas, Corinne Stam, Kees Hoogma

Inleveradres kopij: 
E-mail: redactie@tcuitgeest.nl

TENNISCLUB  UITGEEST
Waldijk Uitgeest  0251 - 311977

www.tcuitgeest.nl

Voorzitter 
P.M. Kransberg, De Sluiswachter 40, 
1911 JK Uitgeest, 0251-311076

Secretaris
A. de Groot, De Juffer 18,
1911 KE Uitgeest, 06-48212484

Penningmeester
 M. Wiegers, Westergeest 115 
1911 AH  Uitgeest, 0251-318988

Voorzitter Technische Commissie
Vacant

 

Voorzitter Jeugdcommissie
S. Berkhout, De Herderin 15,
1911 JX Uitgeest, 06-11318118

Voorzitter Onderh. comm.
P.C. Groen, De Vrede 52
1911 JM  Uitgeest, 06-10119593

Voorzitter Kant. comm.
R. Lommers, De Juffer 20,
1911 KE Uitgeest, 0251-319444

Ledenadministratie
T.C. Stam, De Waterdief 28,
1911 JS  Uitgeest, 0251-320371

Trainers
Perry Meijer, Pr. Irenelaan 93,
1911 HV Uitgeest, 
0251-670203 en 06-41619411.

David Stolker, G.Kuijs-Pieperstraat 13 
1901 RB Castricum, 0251-312277 en 
06-20197156.

Redactie & vormgeving SERVICE
Kees Hoogma

Inleveradres kopij:
E-mail: redactie@tcuitgeest.nl

TENNISCLUB  UITGEEST
Waldijk Uitgeest  0251 - 311977
www.tcuitgeest.nl

Colofon
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De realisatie van padelbanen natuurlijk 
en het vervangen van baan 5, maar ook 
het voldoen aan de privacy wetgeving, 
dat voor een vereniging als TC Uitgeest 
toch een pittige impact heeft gehad. Dit 
is ook de reden dat we geen Tenniswij-
zer meer uitbrengen. De communicatie 
doen we middels de nieuwsbrieven en 
eens per jaar de Service voor oa. de 
algemene jaarvergadering. Ook het 
digitaal kunnen afhangen van de 
padelbanen is nieuw voor de club 
middels de KNLTB Clubapp.

De ledenadministratie en de betalingen 
van de contributies gaan tegenwoordig 
via de KNLTB. Hier zit nog wel wat 
extra werk in voor de ICT-ers, de 
ledenadministratie en de penningmees-
ter omdat ons meer beloofd is dan 
waargemaakt. Er komt weer een 
update vanuit de KNLTB die hopelijk 
een aantal vragen van ons gaat 
beantwoorden.  Een nieuw kassasy-
steem waarin we zelf mutaties kunnen 
doen zonder de hulp van derden.

Dan komt er een nieuwe overkapping 
tussen baan 2 en het clubhuis. Ik ben 
zelf betrokken geweest bij  de eerste 
ideeën die we hebben besproken met 
Jan de Wit en Peter Groen. We krijgen 
een prachtige overkapping die past bij 
ons mooie clubhuis. We hebben al even 
kunnen ervaren hoe het is om een 
overkapping te hebben van steigers. De 

wens om een vaste overkapping te 
hebben is bij het publiceren van deze 
Service waarschijnlijk gerealiseerd.

De technische commissie heeft een 
analyse uitgevoerd op de kosten van 
lessen bij de jeugd waarbij in samen-
werking met de trainers een betere 
verdeling is gemaakt tussen groeps-
groottes en de financiële bijdrage van 
de vereniging.  Wat ik regelmatig terug 
hoor van de leden is dat men voelt dat 
er iets aan het veranderen is en dat het 
weer  gezelliger wordt bij de club. Hier 
worden we natuurlijk vrolijk van want 
daar doen we het allemaal voor. Dit 
komt mede door een goed georgani-
seerd Jeugdonderlinge, het Langemeer 
toernooi, de clubkampioenschappen, 
de competities en De Leeuw van 
Uitgeest etc. Daarnaast hebben we 
trouwe sponsoren die ons helpen dit 
allemaal mogelijk te maken.
    
Helaas zijn ons dit jaar vier leden 
ontvallen te weten, Arda Maat-Neeb 
(erelid) , Tine Nooij-Kluft (erelid), Piet 
Zonneveld, en Jan Herle (lid van 
verdienste).

Een doorkijkje naar 2019. Wat zijn 
zaken die we willen oppakken of 
onderzoeken? De club bestaat volgend 
jaar 70 jaar, dit gaan we vieren tijdens 
onze clubkampioenschappen.

Het Langemeer toernooi wordt voor de 
50e keer georganiseerd, hiervoor 
hebben we iets ludieks bedacht waar 
we nog op terug komen. Met padel 
willen we meer door o.a. toernooien en 
competitie op te gaan zetten.    
Verder willen we eens onderzoeken of 
we onze energiekosten kunnen verla-
gen. Gaan we voor zonnepanelen of is 
LED verlichting een betere optie? 
Moeten we zonnepanelen aanschaffen 
of huren, etc. Ook willen we aandacht 
gaan schenken aan het groen op het 
park en de bestrating die er niet overal 
even fraai uitziet.
 
Tot slot doen we dit allemaal vrijwillig 
en om dit te kunnen continueren 
hebben we nieuwe vrijwilligers nodig. 
Daarom ben ik blij te melden dat we dit 
Anja de Groot de functie van secretaris 
heeft overgenomen van Tamara Buur. 
Zij blijft beschikbaar als vervanger 
indien Anja verhinderd is. Hierbij wil ik 
Tamara hartelijk bedanken voor haar 
inzet in het bestuur.

Wilt u ons helpen om de club nog 
gezelliger te maken dan wordt uw hulp 
erg gewaardeerd. Te denken valt aan 
het helpen organiseren van de racket-
avond, het stampotten toernooi, een 
padelmiddag met je collega’s of een 
pubquiz zijn voorbeelden van hulp die 
nu al geboden wordt door leden. Dus 
als je ons wilt helpen laat je dan weten. 

Van de Voorzitter
Peter Kransberg

HET JAAR IS VOORBIJ GEVLOGEN. WE HEBBEN EEN DRUK JAAR GEHAD, 
MAAR DAAR HEBBEN WE VEEL VOOR TERUG GEHAD.
ALS IK TERUG KIJK ZIJN ER VEEL HOOGTEPUNTEN
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AGENDA:

1. Opening
     Moment van stilte in nagedachtenis van leden die ons
    ontvallen zijn.
2. Mededelingen / ingekomen stukken.
3.  Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de
    Algemene Ledenvergadering, d.d. 5 februari 2018,
    opgesteld door de secretaris.
4.  Vaststelling en goedkeuring van de jaarverslagen 2018, 
    opgesteld door de secretaris, technische commissie,
    jeugdcommissie, onderhoudscommissie,
    kantinecommissie en de sponsorcommissie.
5.A  Vaststelling van het financieel verslag boekjaar
    2017/2018, opgesteld door de penningmeester.
5.B Goedkeuring van het financieel boekjaar
    2017/2018 door de kascommissie.
5.C Benoeming kascontrolecommissie
5.D  Vaststelling contributie, competitiebijdrage
    en entreegeld voor het jaar 2019.
5.E  Vaststelling en goedkeuring van de begroting
    voor het boekjaar 2018/2019, opgesteld door
    de penningmeester.
7. Leden van Verdienste.
8.  (Her)benoeming bestuursleden voor een nieuwe
    periode van 3 jaar.
- Aftredend en niet herkiesbaar: Tamara Buur, secretaris 
- Vacant: Technische commissie
9. Benoeming secretaris van het bestuur voor
    het jaar 2019
10.  Vaststelling bestuursfuncties voor het jaar 2019.
11. Doorkijk naar 2019/2020
12. Rondvraag.
13. Sluiting

Toelichting bij agenda punt 5C
- De voorgestelde contributie, waarin de inflatiecorrectie is
  verwerkt, wordt akkoord bevonden door het bestuur en zal
  op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld worden.

De contributie voor 2019 is als volgt vastgesteld:
Senioren – incasso   € 145
Studenten - incasso   €   91 
Junioren   €   72 

Competitiebijdrage   
Senioren per team   € 136 
Studenten per team   € 136 
Junioren   €   17
Worldtour          €    8,50

Entreegeld    
Senioren en Studenten   €   10 
Junioren   €   10 

Donateursbijdrage   €   39
Kantinedienstafkoop   € 150
 (voor 3x afkopen)
Boete bij verzuim   €   69 

Administratiekosten    
Senioren    €   22 
Studenten    €   17 
Junioren    €   14 
Extra na 1 mei    €   28 

Toelichting bij agenda punt 8 en 9.
(Her)benoeming bestuursleden voor een nieuwe periode van 3 jaar
De functie van voorzitter technische commissie is vacant.
Kandidaten kunnen zich schriftelijk aandienen, tot uiterlijk 5 dagen 
voor de vergadering (ondersteund door minimaal 10 stemgerech-
tigde leden), bij het secretariaat.

Toelichting bij agenda punt 10. 
Vaststelling bestuurfuncties voor het jaar 2019

Peter Kransberg voorzitter
Anja de Groot secretaris 
Martin Wiegers penningmeester 
vacant technische commissie 
Ron Lommers kantinecommissie
Peter Groen onderhouds- en sponsor-commissie
Sandra Berkhout jeugdcommissie

Toelichting bij agendapunt 11.
Wij willen tijdens de ALV van leden horen waaraan het be-
stuur de komende jaren aandacht zou moeten besteden. U 
kunt daarbij denken aan veiligheid, ledenbehoud en -werving, 
padel, communicatie, accommodatie en trainingsfaciliteiten.

A.L.V. T.C. Uitgeest
maandag 4 februari 2019 om 20:00 uur in het clubhuis aan de Waldijk te Uitgeest
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Notulen van de A.L.V. van T.C. Uitgeest
d.d. 5 februari 2018 om 20.00 in het clubhuis aan de Waldijk te Uitgeest

1. Opening
Peter Kransberg opent de vergadering en heet iedereen wel-
kom, in het bijzonder de ereleden Willem Vessies
en Rina Vredenburg.
Voordat er wordt overgegaan naar de agenda wordt er één mi-
nuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Pico Frieser, 
waar we afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen.

2. Mededelingen 
De presentielijst is getekend door 26 stemgerechtigde seniorleden
We hebben afbericht ontvangen van Rob Buur en 
Frits en Mieke Walsmit. 

3. Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de
    Algemene Ledenvergadering d.d. 6 februari 2017,
    opgesteld door de secretaris
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 februari 
2017 worden onveranderd vastgesteld en goedgekeurd. 

 4. Vaststelling en goedkeuring van de jaarverslagen 2017
De jaarverslagen worden onveranderd vastgesteld en goedge-
keurd onder dankzegging aan de secretaris (Tamara Buur), 
technische commissie (Jan Mostert), jeugdcommissie (Sandra 
Berkhout), onderhoudscommissie (Peter Groen), kantinecom-
missie (Ron Lommers), sponsorcommissie (Peter Groen) en 
ICT-commissie (Tristan Brinkhuis)
 
 5A. Vaststelling van het financieel verslag boekjaar  
       2016/2017  opgesteld door de penningmeester
Het financieel verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Rein Hennen vraagt waarom er een aflossing ad € 15000,00
gedaan is op de hypothecaire lening.
Antw. Martin Wiegers: Dit is gedaan om rentebesparing i.v.m. 
toekomstige lening.
Rein Hennen heeft vastgesteld dat de brutomarge van de kanti-
ne lager is geworden doordat er aankopen zijn gedaan als meu-
bilair en een dj-installatie. Hij vindt dat deze laatste 2 als inves-
tering hadden moeten meegenomen worden en niet als kosten 
van de kantine.
Antw. Martin Wiegers: Relatief kleine aankopen worden niet als 
activa meegenomen op de balans, want er wordt ook geen re-
servering voor gemaakt. Overigens zijn de verkoopprijzen van 
de kantine niet verhoogd.
Rein Hennen vraagt waaruit de kosten van de extra activiteiten 
bestaan.
Antw: Martin Wiegers: Dat zijn gemaakte kosten voor het inhu-
ren van de dj’s tijdens de voorjaarscompetitie.
Eva Verstraete vraagt wat het verschil is in de contributie “seni-

or per lid competitie” en “bijdrage senior team “
Antw Martin Wiegers: Leden van buitenaf die enkel competitie 
willen spelen betalen de contributie “senior per lid competitie” 
en de ”bijdrage senior team” moet als team betaald worden.
Eva Verstraete vraagt wat het verschil “entreegeld” en “admini-
stratiekosten”
Antw Martin Wiegers: “Entreegeld” betaal je bij begin van het 
lidmaatschap en “administratiekosten” zijn een boete.
Ruud van Doorn vindt het afkoopbedrag van de kantinedienst 
te hoog.
Antw. Ron Lommers: De boete bij verzuim wordt niet per direct 
opgelegd, mensen krijgen altijd nog een 2e kans. Wanneer er 
echt niet wordt meegewerkt, wordt de boete opgelegd.

 5B. Goedkeuring van het financiële boekjaar 2016/2017
       door de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Ruud van Doorn en Willem Ves-
sies heeft de boekhouding van Tennisclub Uitgeest over de peri-
ode van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017 gecontro-
leerd.
De kascommissie heeft een schriftelijke toelichting afgelegd en 
deze wordt voorgelezen door Ruud van Doorn.
Er is geconstateerd dat een paar commissies zich niet aan de 
begroting hebben gehouden, te weten de kantinecommissie en 
de technische commissie. De kantinecommissie dient conse-
quenter de winstmarges in de gaten te houden.om verlies in de 
toekomst te voorkomen. Tevens moet het bestuur ervoor waken 
dat er minder geld wordt uitgegeven, alleen als dit strikt nood-
zakelijk is, om verlies in de toekomst te voorkomen.
De kascommissie verbaast zich over het feit dat de penning-
meester de enige is die in het bezit is van de bankpas en -codes 
die toegang geven tot de bank en boekhouding de T.C. Uitgeest.
Als er plotseling iets zou gebeuren met de penningmeester, is er 
een groot probleem. De kascommissie stelt voor om op korte 
termijn een draaiboek te maken en een tweede persoon aan te 
stellen die codes en pasjes in bezit heeft en eventueel de pen-
ningmeester tijdelijk zou kunnen vervangen. De kascommissie 
complimenteert de penningmeester met zijn werk in het afgelo-
pen jaar en keurt de jaarcijfers 2017 goed en verleent het bestuur 
decharge voor het financiële beleid van het verenigingsjaar 2017.

5C. Benoeming kascontrolecommissie
Volgens de statuten treedt  Ruud van Doorn af. De kascommis-
sie bestaat nu uit Willem Vessies en Tristan Brinkhuis. De voor-
zitter vraagt de vergadering of een van de leden zich beschik-
baar wil stellen als reserve-lid van de kascommissie. Ger 
Waalewijn stelt zich beschikbaar om als reserve-lid zitting te ne-
men in de kascommissie.

AANWEZIGE BESTUURSLEDEN:
PETER KRANSBERG  VOORZITTER
TAMARA BUUR  SECRETARIS
MARTIN WIEGERS  PENNINGMEESTER
PETER GROEN   VOORZITTER ONDERHOUDSCOMMISSIE
JAN MOSTERT  VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE
RON LOMMERS  VOORZITTER KANTINECOMMISSIE
SANDRA BERKHOUT  VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE
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5D. Vaststelling contributie en entreegeld voor het jaar 2018
De contributie wordt vanaf het boekjaar 2005-2006 jaarlijks
geïndexeerd.
Met algemene stemmen wordt het volgende voorstel aangenomen:

Vaststelling contributie en entreegeld voor 2018:
 senior- senior- student junior  
 incasso nota    
contributie € 142 € 150 €  89 €  71  
competitiebijdrage    €  18  
per team € 134 € 134 € 134
entreegeld €  35 n.v.t. €  35 €  21  
kantinedienstafkoop € 150 € 150 € 150 n.v.t.  
boete bij verzuim €  69 €  69 €  69 n.v.t.  
administratiekosten €  22 €  22 €  17 €  14  
extra na 1 mei €  28 €  28 €  28 €  28  
donateursbijdrage €  39

5E. Vaststelling en goedkeuring van de begroting voor het
       boekjaar 2017/2018 opgesteld door de penningmeester
De begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ver-
gadering.

6. Uitreiking van de “Bergopwaartsbeker”
De “Bergopwaartsbeker” wordt jaarlijks uitgereikt aan een lid/
leden die zich in de visie van het bestuur “extra” verdienstelijk 
heeft/hebben gemaakt voor de club in het afgelopen jaar of af-
gelopen jaren.
Voor 2017 heeft het bestuur gekozen de ICT-commissie. Deze 
commissie heeft zich afgelopen jaar zeer verdienstelijk ge-
maakt, te denken aan o.a. het nieuwe kassa-systeem, afhang-
bord en digitale prijslijst. Ook voor 2018 staan er weer een 
hoop nieuwe projecten op stapel.
Jammer dat er geen leden van de ICT-commissie aanwezig zijn 
voor de uitreiking.

7. Leden van verdienste en ereleden
Er zijn dit jaar geen nieuwe Leven van Verdienste en Ereleden 
benoemd.

8. (Her)benoeming bestuursleden voor een nieuwe 
    periode van 3 jaar.
De voorzitter laat weten dat de Technische Commissie in 2018 
gedraaid gaat worden door Peter van Ruiten en Jan Mostert.

9. Vaststelling bestuursfuncties voor het jaar 2017
Samenstelling van het bestuur voor 2018 ziet er als volgt uit:
Peter Kransberg voorzitter 
Tamara Buur secretaris 
Martin Wiegers penningmeester
Peter Groen  voorzitter onderhoudscommissie
Jan Mostert voorzitter technische commissie
Ron Lommers voorzitter kantinecommissie
Sandra Berkhout voorzitter jeugdcommissie

10. Rondvraag
Hans Bruisma vraag of er nog complicaties zijn omtrent de bouw 
van de flat.
Antw. Peter Kransberg: Er is met de bouwer een compromis ge-
sloten. Er wordt een dode wand gebouwd en er is een contract 
getekend waarin T.C. Uitgeest gevrijwaard wordt van klachten op 
gebied van licht, geluid en weerkaatsting van de zon. Na de bouw 

wordt er gemeten en geeft T.C Uitgeest akkoord voor de uitslagen 
van de metingen. Ook wordt er een greenwall achter het parkeer-
terrein gebouwd als geluidsbarrière. Van de bouwer heeft T.C. Uit-
geest ook inmiddels een donatie ontvangen
Theo Stam stelt vast dat het niet altijd goed gaat met de commu-
nicatie binnen de vereniging.
Antw. Peter Kransberg: Daar wordt op dit moment aan gewerkt 
door Annelies en Edwin .Zij stellen een communicatieplan op.

11. Geen pauze

12. Actuele thema’s
De voorzitter benoemt wat thema’s die op dit moment spelen of 
gedurende het jaar 2018
-  Padel; eind maart wordt er een bouwer gekozen en naar de
  financiering gekeken. In de zomer zal de bouw van start gaan.
-  Tennisfit; heeft afgelopen jaar plaatsgevonden, maar het is
   niet zeker of er een vervolg op komt.
-  Veiligheid: er wordt gekeken naar een veilige oversteekplaats
  bij de ingang
-  Accommodatie:  er wordt op dit moment belangeloos gete
  kend door Jan de Wit voor een permanente terrasoverkapping.
-  Kantine: er is inmiddels ander bier, in de vorm van Hertog Jan,
  en dit is tot nu toe goed door de leden ontvangen.
-  Penningmeester: er wordt uitgezien naar een 2e persoon als
  back-up.

13. Sluiting
Peter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid/inbreng 
en sluit de vergadering om 20.50 uur. 
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Helaas hebben een aantal sponsors 
hun overeenkomst niet verlengd, maar 
gelukkig zijn hiervoor nieuwe bedrijven 
gevonden die graag hun bijdrage willen 
leveren aan het gezond en actief hou-
den van onze tennisvereniging.
Per saldo kunnen wij vaststellen dat het 
aantal sponsors, momenteel bijna 50, 
stabiel is.
Daar waar mogelijk, hebben wij in 2018 
onze sponsors betrokken bij de evene-
menten die er georganiseerd zijn.

Wij bedanken hierbij onze sponsors 
nogmaals!

In 2018 hebben wij geen sponsoreve-
nement georganiseerd, aangezien wij 
dit om de twee jaar organiseren. In 
2019 zal dit weer gaan plaatsvinden, de 
eerste ideeën komen al binnen, maar 
suggesties blijven natuurlijk altijd van 
harte welkom.

Wij kijken met plezier terug op het afge-
lopen jaar, bedanken onze sponsors en 
verwelkomen nieuwe sponsors bijzon-
der graag. Wij staan graag voor u klaar.

Commissieleden Sponsorcommissie:

Peter Groen
Ruud van Doorn
Martin Wiegers
Henk Brouwer
Rob Buur

HET JAAR 2018 HEEFT VOOR DE SPONSORCOMMISSIE 
IN HET TEKEN GESTAAN VAN CONSOLIDEREN

Jaarverslag Sponsorcommissie 2018
Peter Groen

In het jaar 2018 heeft de verandering 
van biermerk positief uitgepakt. Hertog 
Jan is een premium pilsner dat wat 
smaak en beleving door velen van onze 
vereniging wordt gezien als bier van 
een hogere kwaliteit dan het vorige 
biermerk wat wij op de tap hadden 
staan. Ook de speciaal bieren  zijn het 
afgelopen jaar goed ontvangen. Het 
kassasysteem is ook makkelijker in het 
gebruik gebleken.

Alleen het neerzetten van de overkap-
ping duurt langer dan gepland. Hier-
mee verwachten wij in 2019 ook meer 
gezelligheid in en om de kantine. 

Ook met padel verwachten wij meer 
mensen en gezelligheid  op het park en 
in de kantine door het opstarten van 
competitie en toernooien.

Het inschrijven van de kantinediensten 
is weer beter gegaan dan vorig jaar, on-
danks dat de inschrijving pas begin no-
vember  geopend werd. Daarvoor alle-
maal hartelijk dank.

Als er zaken zijn waarvan u denkt dat 
moet anders of beter, spreek ons dan 
hierop aan en wissel met ons van ge-
dachten.  Ook als u zin heeft om in de 
kantinecommissie plaats te nemen.
 

Commissieleden kantine:
Ron Lommers (voorzitter)
Peter Vrouwe (inkoop/aanvuldienst)
Eric Schröder (inkoop/aanvuldienst)
Marja Slijkhuis (schoonmaak)
Tineke Fatels (schoonmaak/kantin-
ediensten)
Jeroen Heddes (algemene zaken/kan-
tinediensten)

Jaarverslag Kantinecommissie 2018
Ron Lommers, voorzitter Kantinecommissie

DE LEDEN VAN DE KANTINECOMMISSIE BIJGESTAAN DOOR DE AANVUL- EN 
SCHOONMAAKPLOEG HEBBEN HET AFGELOPEN JAAR WEER EEN GROTE 
KLUS GEKLAARD. DAARVOOR ALLEMAAL HARTELIJK DANK.
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De tijd en aandacht die wij in 2017 
hebben besteed aan onze interne 
organisatie begon dit jaar zijn vruchten 
af te werpen. Er wordt projectmatig 
gewerkt en ieder commissielid neemt 
ownership voor het aansturen en/of 
organiseren van een specifiek 
evenement.
We kijken ook naar de toekomst. Er zijn 
draaiboeken opgesteld om de activitei-
ten en de manier van samenwerken te 
borgen. Als blijkt dat het op een andere 
manier beter kan, zijn we flexibel om 
een en ander aan te passen. 

De jeugdcommissie heeft  in 2018 meer 
aandacht besteed aan samenwerken 
met de trainers. We betrekken elkaar 
meer bij evenementen, we communice-
ren vaker met elkaar en er wordt over 
en weer feedback gegeven. Dit werkt 
prettig voor iedereen. 

Wij hechten ook veel waarde aan de 
samenwerking met de jeugdraad. Deze 
jonge enthousiaste vrijwilligers zijn niet 
alleen maar de extra handjes van de 
jeugcommissie; ze zijn een bepalende 
factor bij het binden van jeugdleden aan 
de club. De jeugdraad staat ook garant 
voor persoonlijke ontwikkeling. Wat is 
het mooi om de jeugdraadleden ieder 
jaar weer te zien groeien in hun rol. 

De jeugdcommissie telt op dit moment 
nog maar 4 leden. Voor het kunnen 
continueren van de activiteiten voor de 
kinderen is er dringend versterking 
nodig. Het persoonlijk benaderen van 
mensen heeft tot op heden niet tot 
succes geleid.
Dus, 
- wil je je inzetten voor de club en de 
  jeugd in het bijzonder? 
- ben je goed in organiseren?
- steek je graag je handen uit de
  mouwen?
- wil je graag mensen ontmoeten?

We vertellen je graag meer over de 
inhoud van de werkzaamheden en we 

staan ervoor open een en ander vorm 
te geven in een meer afgebakend 
pakket aan werkzaamheden. Neem 
hiervoor contact op met Christel, Eva, 
Jesca of Sandra via jeugd@tcuitgeest.
nl of spreek ons gerust eens aan op de 
club of op het schoolplein.

Activiteiten 2018

- In januari is een enquête jeugdtraining
  en jeugdzaken verspreid. De terug
  koppeling van de resultaten heeft in 
  maart plaatsgevonden.
- 11 maart, net voor de start van de
  voorjaarscompetitie deden 45 
  jeugdleden met hun vader/moeder/
  oom/tante/opa/oma mee aan het 
  ouder-kind toernooi, een mooie 
  opwarming voor de competitie.
- In mei en augustus hebben 2 kennis
  makingstrainingen plaatsgevonden in 
  combinatie met een leuke kortingsac
  tie. We hebben weer een mooi aantal
  nieuwe jeugdleden mogen
  verwelkomen.
 - Eind maart startte de voorjaarscom
  petitie voor 63 jeugdleden. In totaal 
  deden er 11 teams mee, waarvan 5 
  teams in oranje. Bij geel is het team 
  meisjes onder 17 kampioen geworden.
 - In de laatste week van de zomerva
  kantie werd traditiegetrouw de 
  Jeugdonderlinge georganiseerd voor 
  alle Jeugd. Het was een drukbezochte 
  zonnige week met naast toptennis, 
  ook weer vele nieuwe en gezellige 
  activiteiten zoals bubblevoetbal, 
  archery attack, bowlen, fotospeur-
  tocht, prijzentennis, pannenkoeken-
  lunch en een gezellige barbecue door
  de trainers.
- Voor de agenda: de Jeugdonderlinge 
  2019 zal plaatsvinden in de 1e week 
  van de schoolvakantie.
- In september hebben Tim van Osch
  en Yannick Tuijn helaas aangegeven 
  de Jeugdraad te willen verlaten, maar 
  gelukkig hebben wij inmiddels 3 
  nieuwe Jeugdraadleden mogen 
  verwelkomen: Kasper Stoops,

  Noah Brands, en Stan de Waal.
- In september startte de najaarscom-
  petitie voor 62 jeugdleden. In totaal 
  deden 11 teams mee, waarvan 4 
  teams in oranje en geel. Bij groen is 1 
  jongens team kampioen geworden. 
- In oktober heeft Nancy Walsmit tot 
  onze spijt afscheid genomen van de 
  Jeugdcommissie. Hierdoor is een 
  vacature vrijgekomen. Deze vacature 
  is helaas nog niet vervuld...
- 23 oktober organiseerden de trainers 
  voor de jongste Jeugd een 
  Game-Set-Match ochtend, een 
  combinatie van tennis, padel,
  spelletjes en gezelligheid.
- Op 26 oktober hebben de trainers 
  samen met de JC het Herfstevent 
  georganiseerd voor de jeugd vanaf 10
  jaar. De deelnemers hebben onze 
  eigen padelbanen mogen uitproberen 
  (een dag voor de officiële opening), 
  zijn ontsnapt uit een escaperoom en 
  hebben een leuk fotospel gedaan.
- 27 oktober vond de officiële opening
  van de padelbanen plaats, erg leuk 
  om te zien dat hierbij ook veel jeugd 
  aanwezig was en dat zij zeer enthousi-
  ast zijn en al clinics hebben gevolgd.
- In november is een nieuwe TCU 
  sportkledinglijn voor de jeugd geïntro-
  duceerd. De nieuwe lijn is ook 
  beschikbaar voor de senioren.  
- Op 5 december heeft de jongste
  jeugd met de trainers weer mogen 
  genieten van het Pietentennis.
- Het Sinterkerstevent voor de oudere 
  jeugdleden staat gepland voor 14 
  december. Begonnen wordt met 
  sportiviteit in de vorm van padel 
  & tennis, waarna in de kantine een 
  hapje en drankje wordt verzorgd en 
  een leuk Sinterklaas spel wordt 
  gespeeld.
- Op 27 december vindt het traditionele 
  Oliebollentoernooi voor alle jeugdle-
  den weer plaats, in de ochtend voor 
  Rood & Oranje en in de middag voor 
  Groen & Geel, een leuke combinatie 
  van sport, spel en een oliebol!

Jaarverslag Jeugdcommissie 2018
Sandra Berkhout, voorzitter Jeugdcommissie

DE JEUGDCOMMISSIE KIJKT TERUG OP EEN SUCCESVOL GEORGANISEERD 
JAAR MET VEEL TENNIS EN NIET-TENNIS GERELATEERDE ACTIVITEITEN. 
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Padel is een nieuwe tak van sport bin-
nen de club en daarvoor gelden ook 
andere spelregels. Hiervoor is er
frequent overleg geweest met de onaf-
hankelijke Padelbond Nederland en 
tevens met de KNLTB afdeling Padel, 
om zo niet alleen te bepalen hoe en 
welke padelbanen het beste aangelegd 
konden worden, maar ook hoe we het 
beste konden starten met Padel vanaf 
de opening. 
Zo zijn we gestart met clinics om ieder-
een de kans te geven met Padel kennis 
te maken. Vervolgens kunnen nu ook 
trainingen worden gevolgd en daarvoor 
hebben de trainers in de zomer al een 
Padel trainer-cursus doorlopen. 
Nu kunnen trainingen gegeven worden 
door onze trainers alsook door de Pa-
del King trainer. 
Nu moet nog worden bepaald hoe pa-
del-competities en -toernooien het best 
opgezet kunnen worden. Gelukkig 
heeft Mark Haije de rol van Padel com-
missie voorzitter op zich genomen om 
dit verder allemaal in goede banen te 
gaan leiden.

Wat betreft de “standaard” TC activitei-
ten waren zowel de trainingen, de com-
petities als ook de toernooien allemaal 
goed georganiseerd. De organisatie 
van alle competities is wederom door 
Peter van Ruiten prima opgepakt en 
daarin bijgestaan door Jeroen Heddes. 
Bedankt mannen. 
Het Lange Meer Dubbel-Toernooi en de 
clubkampioenschappen zijn ook dit jaar 
weer prima georganiseerd geweest on-
der de bezielende begeleiding van Frits 
Walsmit respectievelijk Enrico Bakker 
en natuurlijk mede dankzij de hulp van 
vele vrijwilligers.
Jullie allemaal enorm bedankt voor 
jullie inzet.

Trainers & trainingen

Het aantal trainende seniorleden is iets 
gegroeid ten opzichte van vorig jaar, 
maar het aantal trainende jeugdleden is 
afgenomen. Het aantal jeugdleden is 
ook afgenomen, waardoor het totale 
aantal trainingsuren bij de jeugd is ge-

daald. De bezettingsgraad, het aantal 
trainende leden per lesuur, is gelijk ge-
houden op iets minder dan 7 jeugdle-
den per les. Om financieel break-even 
te zijn, zouden we op 8 leerlingen per 
lesuur moeten zitten.
Kortom de club sponsort nog steeds 
elk trainingsuur van de jeugd, wat pri-
ma is, als wij daarmee het trainen van 
de jeugd bevorderen.

De categorie 4/5 training blijkt een 
schot in de roos voor deze doelgroep, 
want voor het tweede jaar wordt deze 
training goed ingevuld. Uiteraard gaan 
we hier in het nieuwe jaar een vervolg 
aan geven.

Naast de trainingen hebben de trainers 
weer diverse tennisevenementen geor-
ganiseerd, waaronder tennis-clinics 
voor senioren, herfst-event voor de 
jeugd, support aan de jeugdonderlinge 
om maar iets op te noemen.  

De trainers zien jullie graag in 2019 in 
grote getale op de tennis- en Padel-
baan!

Competities

De voorjaarscompetitie was een groot 
succes, mede door het prachtige weer. 
Ondanks een dalend aantal leden bleef 
het aantal competitieteams gelijk. Zelfs 
voor de nieuwe competitie 8 & 9 heb-
ben wij één inschrijving mogen ontvan-
gen en hopen wij dat er komend jaar 
meerdere teams zich hiervoor zullen 
opgeven. De competitie op zondag 
loopt iets terug, dit is een landelijke 
trend, zelfs bij andere sporten. 
Daarentegen zijn de zaterdag- en vrij-
dagavond competities zeer populair en 
zal er in 2019 bij overinschrijving wel-
licht uitgeloot moeten worden.

Voor het eerst  werd er  voor de aan-
vang van de voorjaarscompetitie een 
“openingsmiddag” gehouden met cli-
nics, informatievoorziening over de 
nieuwe competitie-spelregels en uitrei-
king van de ballen en wedstrijdformu-
lieren. Dit werd als positief ervaren. De 

competitie zelf verliep nagenoeg vlek-
keloos. De gegevens werden vrijwel 
feilloos ingevuld door de leden. Mede 
door het fantastische weer is de voor-
jaarscompetitie een groot succes ge-
worden met een aantal kampioenen, 
welke gehuldigd werden op de afslui-
tingsdag met een druk bezochte BBQ 
en live muziek. 

LangeMeer Dubbel Toernooi

LMDT 2018 is prima verlopen. Dankzij 
de inspanning van de commissieleden 
waren er dit jaar meer inschrijvingen 
dan de vorige editie. Noemenswaardig 
is dat alle 187 geplande wedstrijden 
ook daadwerkelijk gespeeld zijn, hier 
waren 419 sets en 3782 games voor 
nodig. 
De thema avonden waren goed ver-
zorgd, pokeren, braderie, darten en als 
absoluut hoogtepunt het studenten 
toernooi. Met ondersteuning van Perry 
Meijer heeft de commissie hier een 
ware happening van gemaakt, tennis 
dubbelspel afgewisseld met spelvor-
men en ter afsluiting een bbq waren de 
ingrediënten voor de start van de feest-
avond die tot in de late uurtjes druk en 
gezellig bleef. 

Ook dit jaar waren er in het dorp andere 
evenementen waardoor de commissie 
genoodzaakt was geen wedstrijden te 
plannen op de zaterdag middag. De 
zondag stond in het teken van vis. Een 
van de commissieleden is gespeciali-
seerd in het roken van vis en kon naar 
hartenlust zijn kunsten tonen, zo’n 20 
kg paling werd vers gerookt en in totaal 
werd er 15 kg kibbeling gebakken.
Al met al toch een geslaagd finaleweek-
end waarin mooie wedstrijden werden 
gespeeld.
Volgend jaar bestaat het LMDT 50 jaar 
én valt de kermis buiten het finaleweek-
end van LMDT, dus noteer LMDT 2019 
alvast in de agenda.

Jaarverslag Technische Commissie 2018
Jan Mostert

VOOR DE TECHNISCHE COMMISSIE IS 2018 WEDEROM EEN “INTERESSANT” JAAR 
GEWEEST EN WEL MET NAME DOOR DE INTRODUCTIE VAN PADEL.
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Clubkampioenschappen 2018

De clubkampioenschappen werden ge-
houden van 8 t/m 23 september, waar-
bij men kon inschrijven op de diverse 
onderdelen zoals enkel, dubbel, mix en 
deze waren weer onderverdeeld in de 
verschillende categorieën, waaronder:
5 - 17+, 6 - 17+, 6 - 35+, etc. etc.
We proberen dan zoveel mogelijk in 
een poulesysteem te spelen, zodat je in 
ieder geval meerdere wedstrijden 
speelt. En natuurlijk zijn er vele mooie 
wedstrijden gespeeld met zo nu en dan 
echt verrassende uitslagen en dat 
maakt het extra leuk.
Verder werden er tijdens het toernooi 
door de commissie diverse evenemen-
ten georganiseerd, zoals een clinic, 
barbecue en een feestavond, waaraan 
een ieder kon deelnemen. Als laatste is 
er dan nog een finale dag, waarop de 
laatste wedstrijden gespeeld worden 
en de prijzen verdeeld. Al met al een 
geslaagd toernooi en ik wil hierbij de 
commissie bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid.

Deze commissie bestond uit:
Jan stegink, Eline de Boer, Marc Buur, 
Claudia Bohm, Ellen Kransberg en Rico 
Bakker.

Nu is het zo dat: Jan, Eline en Marc de 
commissie gaan verlaten en zijn wij op 
zoek naar nieuwe enthousiaste leden 
die de clubkampioenschappen com-
missie komen versterken.
We hebben reeds een nieuwe planner 
mogen verwelkomen in de persoon van 
Tjerk Baltjes, maar als er nog meer le-
den zijn die zich bij ons aan willen slui-
ten, schroom niet en neem met een van 
ons contact op.

Clubkampioenschappen 2019:

Voor TCU wordt 2019 een jubileum jaar, 
de club bestaat dan 70 jaar en dit zal 
niet onopgemerkt voorbij gaan. Tijdens 
de clubkampioenschappen die weer in 
september gehouden zullen worden, 
zal hier ook de nodige aandacht aan 
worden besteed.
Verder gaan we kijken of er dan ook 

een clubkampioenschappen Padel-
toernooi georganiseerd kan worden.
We hebben dan wel voldoende deelne-
mers nodig, dus schrijf je tijdig in en 
doe gewoon mee, dan proberen we er 
samen een mooi toernooi van te ma-
ken.

Het jaar 2018 zit er weer op.  De com-
missie en de trainers zijn al druk bezig 
met de voorbereidingen van het nieuwe 
jaar.

Commissieleden TC:

Jan Mostert (voorzitter)
Jeroen Heddes
Peter van Ruiten
Trainers Perry en David

Jaarverslag Onderhoudscommissie 2018
Peter Groen

2018 IS EEN DRUK EN BEWOGEN JAAR GEWEEST VOOR DE ONDERHOUDSCOMMISSIE! 

De padelbanen zijn geopend in oktober  
en de ruwbouw voor de overkapping 
is klaar. Het glas voor de overkapping,  
de verlichting, de heaters en de groene 
hedera haag zullen eind januari 2019 
gereed zijn, mits de weergoden ons 
gunstig gezind zijn.

Een speciaal woord van dank aan de 
leden die zich ingezet hebben voor deze 
grote projecten. Petje af mannen, jullie 
hulp was weer van uitzonderlijke klasse!

Voor het komend jaar zijn er niet zo-
veel ingrijpende klussen, we moeten 
namelijk op de kosten letten! We gaan 
natuurlijk wel langs de parkeerplaats 
beplanting aanbrengen. Ook de kappen 
van de lantaarnpalen bij de padelbanen 
worden vervangen. We gaan over naar 
warm wit ledlicht. De kappen worden 
hergebruikt elders op het park.

Helaas hebben wij afscheid moeten 
nemen van een lid van de onderhouds-

commissie, een verenigingsman in hart 
en nieren en lid van verdienste Jan 
Herle. Jan is net geen 65 jaar gewor-
den, dat hij moge rusten in vrede.

Noteer alvast 16 maart 2019 in uw 
agenda GROOT ONDERHOUD!!! Ik 
heb weer heel veel werk! U kent mijn 
motto vele handen maken licht werk 
dus meldt u aan bij mij, of zet t.z.t. uw 
naam op het papier aan de deur van de 
bestuurskamer.
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Dit geldt dus ook voor juniorleden die in 2018 de leeftijd van 18 jaar bereiken (en daardoor automatisch seniorlid worden) en 
voor studenten die voor het jaar 2018 al een aanvraag hebben ingediend. Het studentenlidmaatschap dient elk jaar opnieuw 
te worden aangevraagd.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Je bezoekt een dagschool of je volgt een volledige studie overdag.
Als bewijs hecht je een schoolverklaring of een kopie van een OV-kaart aan het aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier met bewijsstuk lever je vòòr 1 februari 2019 bij de penningmeester in.

Bij niet (tijdig) inleveren van de aanvraag wordt automatisch de hogere  
seniorencontributie en –competitiebijdrage in rekening gebracht.

OOK IN 2019 BESTAAT DE MOGELIJKHEID VOOR SENIORLEDEN DIE STUDEREN EN ZIJN GEBOREN IN DE JAREN 
1993 TOT EN MET 2001 EEN STUDENTENLIDMAATSCHAP AAN TE VRAGEN.

Inleveren
voor 

1 februari
2019

Studentenlidmaatschap

Studentenlidmaatschap 2019
Naam:   
 
Adres:   

Postcode/ Woonplaats:   

Geboortedatum:  

Ondergetekende wil in aanmerking komen voor het studentenlidmaatschap van TCU voor het jaar 2019
Bijgevoegd is een bewijs dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Datum:  Handtekening:

Inleveren bij: M.H.G. Wiegers, Westergeest 115, 1911 AH  Uitgeest
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Voor lunch, lounge, uitgebreid diner
of romantisch diner voor twee.
Wij bieden in het zomerseizoen
verschillende vaararrangementen.
Wat dacht u van een sloep huren
met een heerlijke picknickmand! 

Bistro ‘t Schippersrijk 

Open: van 1 oktober tot 1 april : 
woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur
Van 1 april tot 1 oktober :
dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur
  

Lagendijk 3 - 1911 MT Uitgeest 

(Geen vaarbewijs nodig) 

0251 - 312626 

Proef de gezellige sfeer aan ‘t Uitgeestermeer  

 voortreffelijk lunchen v.a. 12.00 uur.    

www.schippersrijk.nl
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Vestigingsadres Zienlaan 4, 1911 TR, Postadres Hoogdorperweg 33, 1965 NB Heemskerk, tel 0251-310155 

www.sportcentrum-uitgeest.nl  e-mail:info@sportcentrum-uitgeest.nl 
HET ADRES OM IN DE WINTER TE TENNISSEN 

 

De diverse mogelijkheden zijn: 
● Huren van een tennisbaan gedurende de winterperiode. 

● Diverse competities dames en heren (enkel, dubbel en koppel). 
● Koppelcompetitie op zondagmiddag 10 x per winterseizoen 1 uur spelen. 

● Op ZATERDAGAVOND uw eigen toernooi in één of twee hallen. 
● Een sporthal voor o.a. Voetbal, badminton, basketbal, korfbal en volleybal. 

● Zaal met 7 Dartbanen ( Jeugdartsvereniging de Wolves) 
● 2 squashbanen 

● Zaal met 2 biljarts 
Wij ontmoeten U graag in SPORT- en TENNISCENTRUM UITGEEST 

 
 

 



Service  januari 2019  15   

Mark Groen

Populierenlaan 51,  1911 BK  Uitgeest
Tel. (0251) 32 12 40
www.autobedrijfuitgeest.nl

✓ Onderhoud & reparatie van 

 personen- en lichte bedrijfswagens

✓ APK-keuring

✓ Airco- service

✓ Verkoop
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dit kan uw 
moment zijn
om uw huis te 
verkopen!

GRATIS 
waardebepaling 

maak vrijblijvend een afspraak
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Financieel verslag
Martin Wiegers, Penningmeester

€
€ €
€

TOELICHTING

Jaarrekening
Vanaf 1 juni 2008 verhuurt TCU het tennispark aan Stichting exploitatie tennispark (Set). 
De vereniging kan de BTW over de huidige investeringen in het tennispark als 
voorbelasting in mindering brengen op de BTW-aangifte. Als gevolg van een 
wijziging in de belastingwetgeving zijn de overeenkomsten tussen TCU en Set per 
1 januari 2019 ontbonden.
Voor toekomstige investeringen kan TCU gebruik maken van een nieuwe subsidie-
regeling voor sportverenigingen.
Ten opzichte van 2017 en de begroting zijn de contributie-inkomsten minder als 
gevolg van een daling van het ledenaantal. 
De brutomarge van de kantineverkopen is absoluut hoger, maar procentueel lager 
dan in 2017. Per saldo is de bijdrage van de kantinecommissie aan het resultaat 
toegenomen.

Begroting
De contributies zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging. De 
renovatie van het tennispark in 2018 zal naar verwachting leiden tot een toename 
van het ledenaantal in 2019 en volgende jaren. Om de drempel voor nieuwe leden 
te verlagen is het entreegeld aangepast.
Door de herfinanciering in 2018 dalen de rentelasten.
Voor een specificatie van de gebruiksvergoeding, die Set tot 1 januari 2019 in 
rekening brengt, wordt verwezen naar de toelichting op de begroting. De activitei-
ten van Set gaan met ingang van 2019 over naar TCU, wat zichtbaar is in de 
begroting van de kantinecommissie, onderhoudscommissie, technische commis-
sie en het Langemeertoernooi, dat tot en met 2018 onder de verantwoordelijkheid 
van Set viel.
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Activa
  2018    2017
  €  €  € €
       
VASTE ACTIVA       
       
Materiele vaste activa       
Grond   40.840      40.840   
Park   71.900      59.900   
Banen   184.300      80.900   
Gebouw   197.200      205.000   
Inventaris   2.900      5.600   
Activa in aanbouw  4.632      -   
   501.772    392.240 

      
VLOTTENDE ACTIVA       
       
Voorraden       
Dranken   3.000      3.000   
Statiegeld   1.175      700   
    4.175      3.700 
 
Vorderingen       
Debiteuren   2.729      1.637   
Overige vorderingen  27.017      3.161   
    29.746      4.798 
 
        
Liquide middelen     47.467      108.577 

Totaal activa      583.160     509.315 

Balans  per 31 oktober 2018
       Passiva
  2018    2017
  €  €  € €
       
Eigen vermogen       
Algemene reserve  177.111      185.613   
Resultaat boekjaar  98         -8.502  
    177.209      177.111 
 
       
       
Voorzieningen       
Groot onderhoud  54.000      54.000   
Jubileum   7.500      6.000   
Borg parksleutels  9.044      9.034   
    70.544      69.034 
       
       
Langlopende schulden       
Kredietinstellingen  255.000      255.000   
Obligatielening   57.500      -   
    312.500     255.000 
       
       
Kortlopende schulden       
Crediteuren   1.900      -   
Overige schulden en 
overlopende passiva  21.007      8.170   
      22.907         8.170 
 

Totaal passiva     583.160     509.315
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 2018    2017

  € €   €  €
       
Baten       
       
Contributie   79.584      83.971   
Competitiebijdrage  6.188      7.437   
Entreegeld   1.111      1.645   
Donaties   1.599      2.059   
Lesgeld   24.790      24.801   
Verhuur tennispark  27.660      27.660   
Overige baten   27      110   
    140.959      147.683   
Sponsorcommissie  13.671      10.073   
Kantinecommissie  40.247      32.309   
    194.877      190.065 

 
       
Lasten       
       
Loonkosten seniorentraining  24.694      25.885   
Gebruiksvergoeding tennispark  57.240      57.240   
Algemene kosten  31.850      30.148   
Rente    9.792      10.221   
Afschrijvingen   36.843      35.600   
Onderhoudscommissie  13.114      10.772   
Jeugdcommissie  14.269      22.472   
Technische commissie  6.703      5.042   
Redactiecommissie  274      1.187   
     194.779      198.567 

Resultaat Boekjaar   98         -8.502

Resultatenrekening over de periode 1 nov 2017 t/m 31 okt 2018
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Materiele vaste activa 31-10-2017  investering  afschrijving  31-10-2018
Grond   40.840    -    -    40.840 
Park   59.900    21.020    9.020    71.900 
Banen   80.900    120.723    17.323    184.300 
Gebouw   205.000    -    7.800    197.200 
Inventaris   5.600    -    2.700    2.900 
Activa in aanbouw  -    4.632    -    4.632 
   392.240    146.375    36.843    501.772 

De hekwerken, oefenkooi, verlichting en kinderspeelplaats worden in 15 jaar afgeschreven.
De afschrijving op de banen en de tractor bedraagt 12,5% van de aanschafwaarde.
Met ingang van 1 november 2010 is de afschrijving op nieuwe banen 10% van de aanschafwaarde.
De levensduur van de padelbanen is 15 jaar.
Het gebouw wordt in 40 jaar afgeschreven.
De levensduur van de inventaris is 10 of 15 jaar.
     
Overige vorderingen  2018  2017
Vooruitbetaalde baanhuur   2.277    2.861 
BTW    24.709    - 
Boetes KNLTB    -    270 
Borgsom    30    30 
    27.017    3.161 

Liquide middelen  2018  2017
Kasgeld    350    350 
Rekeningen courant   1.402    4.531 
Spaarrekeningen   45.715    103.696 
     47.467    108.577

Toelichting  op de balans



Service  januari 2019  21   

Eigen vermogen 31-10-2017  resultaat 2018  31-10-2018
Algemene reserve  177.111    98    177.209   
       
Voorzieningen 31-10-2017  dotatie  onttrekking  31-10-2018
Groot onderhoud  54.000    -    -    54.000 
       
  31-10-2017  uitgegeven  ingenomen  31-10-2018
Borg parksleutels  9.034    81    71-   9.044
       
Langlopende schulden 31-10-2017  opname  aflossing  31-10-2018
Hypothecaire lening  212.500    -    -    212.500 
Hypothecaire lening  42.500    -    -    42.500 
   255.000    -    -    255.000 

De leningen zijn aflossingsvrij. De rente op de lening van 212.500 bedroeg tot 1 februari 2018 3,85% en vanaf 1 februari 2018 
3,55%. De rente op de lening van 42.500 bedroeg tot 1 maart 2018 4,1% en vanaf 1 maart 2018 3,6%. Ultimo 2018 zijn de le-
ningen afgelost en is een nieuwe lening van 255.000 met een looptijd van 20 jaar en een rente van 3% afgesloten. De rente-
vastperiode is 5 jaar.

  31-10-2017  inleg  aflossing  31-10-2018
Obligatielening 2%  -    57.500    -    57.500 

De obligatielening zal vanaf 2020 in 10 jaarlijkse termijnen worden afgelost.
       
Overige schulden en overlopende passiva   2018  2017
Salaris     -    2.850 
Vooruitontvangen sponsorbijdragen    6.900    2.450 
BTW     -    1.140 
Te ontvangen facturen aanleg padelbanen    11.900    - 
Schoonmaakkosten    507    - 
Rente obligatielening    357    - 
Tegoed op ledenpassen    1.343    1.730 
      21.007    8.170 

Toelichting  op de balans
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2019  2018  2018  2017
   €  €  €  €

contributie senioren   68.100    66.900    64.762    67.860 
contributie studenten   3.000    2.200    2.894    2.616 
contributie junioren   12.600    13.500    11.928    13.495 
contributie    83.700    82.600    79.584    83.971 
        
competitiebijdrage senioren en studenten   4.800    4.900    4.650    5.048 
competitiebijdrage junioren   1.700    2.500    1.538    2.389 
competitiebijdrage   6.500    7.400    6.188    7.437 
        
entreegeld senioren en studenten   350    1.100    562    1.225 
entreegeld junioren   250    400    549    420 
entreegeld    600    1.500    1.111    1.645 
        
donaties    1.600    1.800    1.599    2.059 
        
lesgeld senioren   30.500    24.000    24.790    24.801 
        
verhuur tennispark   4.600    27.650    27.660    27.660 
        
rente    -    -    18    5 
aanmanen    -    -    9    - 
teruggave BTW   -    -    -    105 
overige baten    -    -    27    110 
        
totaal baten    127.500    144.950    140.959    147.683 
        
loonkosten trainers   70.500    79.800    78.594    87.885 
kosten naar Jeugdcommissie   40.000-   56.000-   53.900-   62.000-
loonkosten seniorentraining   30.500    23.800    24.694    25.885 
        
gebruiksvergoeding tennispark   9.500    57.250    57.240    57.240 
        
bondscontributies   14.500    15.800    14.006    14.502 
KNLTB.Club en App   1.000    -    894    - 
vergaderingen bestuur   750    500    873    553 
representatiekosten   500    500    481    528 
secretariaat en ledenadministratie   350    300    340    100 
ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie   1.500    -    2.270    - 
automatisering    500    -    507   
algemene kosten   4.200    5.200    3.792    5.664 
reservering jubileum   1.500    1.500    1.500    1.500 
verzekeringen    3.000    3.300    2.906    3.285 
belastingen en heffingen   2.300    2.200    2.150    2.153 
telefoon, internet en televisie   600    600    608    599 
KNLTB.Collect    850    -    657    - 
bankkosten    800    1.300    866    1.264 
algemene kosten   32.350    31.200    31.850    30.148 
        
hypotheekrente   7.800    9.000    9.435    10.221 
rente obligatielening   1.150    -    357    - 
rente    8.950    9.000    9.792    10.221 
        
afschrijving park   10.200    8.950    9.020    8.800 
afschrijving banen en verlichting   25.300    17.800    17.323    16.300 
afschrijving clubgebouw   8.600    8.400    7.800    7.800 
afschrijving inventaris   2.400    2.700    2.700    2.700 
afschrijvingen    46.500    37.850    36.843    35.600 

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2019  2018  2018  2017
   €  €  €  €
Sponsorcommissie        
pakketsponsoring   6.500    6.500    6.550    5.500 
reclameborden    10.300    8.800    10.000    9.650 
reclamedoeken    450    450    450    450 
club van 100    100    100    100    100 
overige sponsoring   -    -    120    50 
    17.350    15.850    17.220    15.750 
sponsorgeld naar Langemeercommissie   2.000    2.000    2.000    2.000 
totaal baten    15.350    13.850    15.220    13.750 
        
vergaderkosten   150    150    107    153 
sponsorborden, -doeken en -vlaggen   1.200    1.000    1.415    3.089 
overige kosten    600    600    27    435 
totaal lasten    1.950    1.750    1.549    3.677 
        
saldo sponsorcommissie   13.400    12.100    13.671    10.073 
        
Kantinecommissie        
omzet    88.000    82.000    87.252    81.893 
afdracht omzetbelasting   10.600-   9.700-   10.595-   9.749-
omzet intern    9.500    5.500    10.423    5.765 
afkoop kantinedienst/boete   6.000    6.000    7.764    6.117 
totaal baten    92.900    83.800    94.844    84.026 
        
inkoop    47.600    40.300    47.573    40.155 
inkoopkorting    8.600-   8.100-   6.904-   8.052-
promotiebijdrage brouwerij   1.600-   -    1.600-   - 
schoonmaak    8.000    7.500    6.236    7.692 
onderhoud en reparatie   3.000    3.000    3.099    2.177 
meubilair buiten   -    -    -    1.725 
DJ-installatie    -    -    -    2.570 
kassasysteem    -    1.800    1.800    621 
verlichting    -    -    -    1.637 
sponsorscherm   -    -    -    1.128 
inventaris    4.000    2.200    1.335    290 
overige kosten    1.000    1.000    739    796 
consumpties bardienst en schoonmaak   2.000    1.000    2.319    978 
totaal lasten    55.400    48.700    54.597    51.717 
        
saldo kantinecommissie   37.500    35.100    40.247    32.309 
        
Onderhoudscommissie        
onderhoud park   3.800    400    213    12 
onderhoud banen   4.600    -    98    - 
onderhoud gebouwen   4.800    200    207    133 
verbruik elektriciteit   12.000    6.000    6.382    5.899 
verbruik gas    2.700    2.300    2.422    2.393 
verbruik water    900    900    833    700 
vuilafvoer    1.400    1.200    1.408    1.202 
commissiekosten   1.000    400    1.551    433 
totaal lasten    31.200    11.400    13.114    10.772 

 

 

 
      

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting



24   Service  januari 2019

   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2019  2018  2018  2017
   €  €  €  €
Jeugdcommissie        
bijdrage training   35.200    46.800    44.655    50.092 
bijdrage activiteiten   1.200    2.500    1.073    2.457 
sponsoring    1.000    -    1.148    - 
gemeentesubsidie   3.000    2.600    3.944    2.859 
totaal baten    40.400    51.900    50.820    55.408 
        
kosten trainers    40.000    56.000    53.900    62.000 
zaalhuur    5.400    7.200    6.661    9.742 
prijzen    700    500    704    548 
activiteiten    3.600    4.500    3.544    4.835 
kleding    -    -    -    550 
overige kosten    100    100    78    115 
commissiekosten   200    100    202    90 
totaal lasten    50.000    68.400    65.089    77.880 
        
saldo jeugdcommissie  -9.600   -16.500   -14.269   -22.472
        
Technische commissie        
inschrijfgeld    1.800    2.900    1.602    2.912 
verhuur padelbanen en -rackets   400    -    84    - 
totaal baten    2.200    2.900    1.686    2.912 
        
prijzen en bloemen   1.100    1.000    1.111    1.052 
activiteiten    4.000    4.500    4.023    5.223 
spelmateriaal    1.000    -    -    - 
promotiekosten padel   500    -    1.416    - 
trainingskosten padel   3.500    -    -    - 
overige kosten    600    500    585    719 
commissiekosten   1.000    800    1.254    960 
totaal lasten    11.700    6.800    8.389    7.954 
        
saldo technische commissie   -9.500   -3.900  -6.703   -5.042
        
Langemeerdubbeltoernooi        
inschrijfgeld    3.200    -    -    - 
sponsoring    2.000    -    -    - 
totaal baten    5.200    -    -    - 
        
prijzen en bloemen   1.600    -    -    - 
activiteiten    2.700    -    -    - 
drukwerk    100    -    -    - 
commissiekosten   800    -    -    - 
totaal lasten    5.200    -    -    - 
        
saldo Langemeerdubbeltoernooi   -    -    -    - 
        
Redactiecommissie        
advertenties    650    650    670    807 
        
Service drukkosten   800    800    821    813 
Service portokosten   150    200    123    233 
Tenniswijzer drukkosten   -    800    -    835 
Tenniswijzer portokosten   -    100    -    113 
totaal lasten    950    1.900    944    1.994 
        
saldo redactiecommissie   -300   -1.250   -274   -1.187
        
        
saldo baten en lasten   -    -    98    8.502-

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2019  2018  2018  2017
   €  €  €  €
Onderhoudscommissie        
onderhoud park        
tuinonderhoud    200    200    -    - 
armaturen lantaarnpalen   3.000    -    -    - 
klein materiaal    600    200    213    12 
    3.800    400    213    12 
            
           
onderhoud banen        
periodiek onderhoud banen   1.900    -    -    - 
periodiek onderhoud lampen   1.700    -    -    - 
netten en scoreborden   400    -    -    - 
tractor    300    -    -    - 
klein materiaal    300    -    98    - 
    4.600    -    98    - 
           
onderhoud gebouw         
schilderwerk    2.000    -    -    - 
alarminstallatie    200    -    -    - 
doormelding alarminstallatie   300    -    -    - 
camerasysteem   300    -    -    - 
onderhoud en reparatie   1.800    -    -    - 
klein onderhoud   200    200    207    133 
    4.800    200    207    133 

Toelichting  op de onderhoudskosten

Liquiditeitsbegroting

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
         
    
liquide middelen begin boekjaar  47.500   75.200   92.500   103.300   91.600   79.800   65.300 
vlottende vorderingen minus schulden  6.800  -     -     -     -     -     -   
resultaat boekjaar  -     -     -     -     -     -     -   
afschrijvingen   46.500  43.800  39.300  36.800  38.200  35.500  39.400 
    100.800   119.000   131.800   140.100   129.800   115.300   104.700  
aflossing leningen  10.600  18.500   18.500   18.500   18.500   18.500   18.500  
investeringen   15.000   8.000   10.000   30.000   31.500   31.500   64.000  
liquide middelen einde boekjaar    75.200   92.500   103.300   91.600   79.800   65.300   22.200 
         
investeringen        
banen   -     -     -     30.000   31.500   31.500   64.000 
terrein  -     8.000   10.000   -     -     -     -   
gebouw  15.000   -     -     -     -     -     -   
totaal 15.000   8.000   10.000   30.000   31.500   31.500   64.000 
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Verhuur tennispark
Dit betreft de verhuur van het tennispark aan Stichting exploitatie tennispark. 
Onder tennispark wordt verstaan: de tennisbanen met hekwerken, toegangspaden, verlichting(masten), parkeerplaatsen, 
materiaalmagazijn, kleedkamers, douche- en toiletruimten met aan- en toebehoren en voorts al hetgeen met een en ander 
verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. 
De huurprijs bedraagt € 27.660 op jaarbasis, exclusief omzetbelasting. De huurovereenkomst is aangegaan voor de tijd van 7 
jaar, ingaande op 1 juni 2008 en eindigende op 30 mei 2015. De huurovereenkomst is verlengd tot 30 mei 2020. Als gevolg 
van een wijziging in de belastingwetgeving is de huurovereenkomst per 31 december 2018 beëindigd.

Gebruiksvergoeding tennispark
Stichting exploitatie tennispark stelt Tennisclub Uitgeest in de gelegenheid om sport en daaraan verwante c.q. daarmee
gepaard gaande activiteiten te beoefenen en/of gebruik te maken van het tennispark.
Voorts omvat de door Set jegens TCU te verrichten dienstverlening:
 - een adequate bewaking en het houden van toezicht op het tennispark;
 - de ter beschikkingstelling van hygiënische en schoongemaakte kleedkamers, douches en toiletten op het tennispark met 
   het gebruik van (warm en koud) watervoorzieningen;
 - het verrichten van groot en klein onderhoud aan/op het tennispark en zorg te dragen voor goede bespeelbare banen;
 - de terbeschikkingstelling van tennismaterialen, waaronder begrepen tennisballen, netten, banken, scorebordjes;
 - parkeergelegenheid voor de gebruiker;
 - de mogelijkheid tot het opslaan van tennismaterialen en -benodigdheden.
Het tennispark wordt op jaarbasis tegen een vergoeding door Set aan TCU ter beschikking gesteld.
  
Voor de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 is de vergoeding op € 54.000 exclusief omzetbelasting vastgesteld.
De specificatie van het door Set over deze periode in rekening gebrachte bedrag van € 57.240 inclusief BTW is als volgt:
  
Huur tennispark   27.660 
Onderhoud park, banen en gebouwen   14.798 
Verbruik elektriciteit baanverlichting   4.306 
Spelmateriaal   2.077 
Langemeerdubbeltoernooi   394 
Algemene kosten   565 
Resultaat boekjaar   4.200 
   54.000 
BTW 6%   3.240 
   57.240 
 
    
De voor 1 november 2018 t/m 31 december 2018 begrote
gebruiksvergoeding van € 9.500 is als volgt opgebouwd:
   
Huur tennispark   4.600 
Onderhoud park, banen en gebouwen   600 
Verbruik elektriciteit baanverlichting   400 
Spelmateriaal   5.000 
Algemene kosten   450 
Resultaat boekjaar   -2.088
   8.962 
BTW 6%   538 
   9.500

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting
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MEER TIJD VOOR JE 
ONDERNEMING ÉN MEER 
TIJD OP DE TENNISBAAN?

NUWEA biedt ondernemers een centrale, 
digitale oplossing voor de volledige 
bedrijfsadministratie. Al je belangrijke 
documenten, bankrekeningen, in- en 
verkoopfacturen: de cijfers volledig 
up-to-date en transparant. Zodat je 
ieder moment van de dag weet waar 
jij en je bedrijf staan.

Meer informatie? Sla eens een balletje 
met Erwin Bakkum of Marc van Delden.

of bel 0251-361980

Kijk snel op nuwea.nl

De digitale oplossing voor je boekhouding

jeje

NUWEA A5 adv.liggend Tennisclub Uitgeest.indd   2 16-03-18   10:49

Een greep uit onze TCU collectie!
Als lid krijgt u 10% korting plus het

 TCU logo geheel GRATIS!!

www.intersportveldhuis.nl

Intersport Veldhuis dé Tenniswinkel!
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Wheelers-Auto heeft ruime ervaring met het importeren 
van auto’s.Wij helpen u graag met het zoeken van uw 
droomauto buiten onze landsgrenzen.

www.wheelers-auto.nl

Importservice 
zonder zorgen
Wheelers-Auto heeft ruime ervaring met het importeren 
van auto’s.Wij helpen u graag met het zoeken van uw 
droomauto buiten onze landsgrenzen.

Is uw keuze gemaakt dan beginnen wij met de volgende 
stappen. Dit zijn :

•	Verifi	catie	autogegevens
•	Berekening	BPM
• Transport
•	Keuring	RDW

Uniek bij Wheelers is de mogelijkheid om uw huidige auto 
in de berekening mee te nemen. Wheelers-Auto neemt 
ook deze zorg uit handen door uw auto in te kopen. 
Hierdoor hoeft u niet te “leuren” met uw eigen auto en 
voorkomt u voor tal van onzekerheden. Wij tonen u van 
tevoren helder en duidelijk wat de kosten zijn, wat het toe 
te betalen bedrag is en welke weg wij gaan bewandelen 
om de transactie voor u tot een succes te maken.

Importservice 
zonder zorgen


