
TENNISCLUB 
UITGEESTService

UITGEEST

TENNIS CLUB UITGEEST

UITGEEST

TENNIS CLUB UITGEEST

UITGEEST

TENNIS CLUB UITGEEST



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
Bistro ‘t Schippersrijk Een gezellige sfeer aan het Uitgeestermeer

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 The Party Professional Formanoij Uitvaartdienstverlening
Jeroen Huijg Aannemer Restaurant de Jonge Halewijn Teer Makelaardij
Bakkerij Putter Jonker Installatiebedrijf Rotho
The Workout Jongejans koeltechniek FC-IT BV    
Beletter Uitgeester Notariaat Vanderlaangroep
Fore In4hair kapsalon Scholtens Bouw
Jan de Wit Architect Gradient Engineering

Adverteerders & Club van 100
Admiraal luchtverwarming Sport- en tenniscentrum Uitgeest  Ristorante Le Mimose 
Willem Liefting Schoonheidssalon Anja   
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Van de redactie
Zoals gebruikelijk aan het begin van het jaar, hierbij het Jaarverslag
van 2019, met de verslagen, opgesteld door de voorzitters van de 
diverse commissies.
Tevens een uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenverga-
dering. Indien u vragen heeft betreffende de vereniging, kunt u ze tijdens 
deze vergadering stellen.

Eind 2019 kreeg ik bericht dat het met de gezondheid van onze
ex-voorzitter niet zo best ging, en slechts een paar dagen later dat hij 
was overleden. Hij zal in onze herinnering echter voortleven.
Hoewel Willem uiteraard ook tenniste, heb ik daar in mijn foto-archief 
niets van terug kunnen vinden. Op deze foto heeft hij in elk geval een 
tennisracket in zijn handen.

Iedereen een goed, sportief en gezond 2020 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, 06-47859385

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
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Waldijk Uitgeest  0251 - 311977
www.tcuitgeest.nl
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Op sportief gebied hebben veel leden 
weer deelgenomen aan de tenniscom-
petitie en hebben we voor het eerst ook 
padelcompetitie gespeeld. Het padel-
team is zowaar kampioen geworden en 
is gepromoveerd naar de gevorderde 
klasse. Voor 2020 gaan we in ieder 
geval met 2 competitieteams meespe-
len, mogelijk meer.

De padelbanen staan nu ruim een jaar 
op ons park en we kunnen stellen dat 
het een verrijking voor de club is. 
Banen worden regelmatig bespeeld en 
ook de externe verhuur loopt voorspoe-
dig. Door onze trainers is  de padel- en 
tennisladder gestart. Met name de 
padelladder is een groot succes 
geworden, iets waar we zeker mee 
verder willen gaan. 

De padelbanen hebben ons ook nieuwe 
leden gebracht. De dalende trend van 
afname van het aantal leden is hiermee 
doorbroken. In 2019 hebben we weer 
een stijgende lijn van het aantal leden 
te pakken. Het gaat om ongeveer 30 
extra leden.

Om feeling te houden met onze leden 
hebben we in 2019 een enquête 
gehouden die ons veel inzicht heeft 
gegeven. De deelname aan de enquête 
was hoog wat voor ons betekent dat 
leden betrokken zijn bij de club.
We zijn van plan de enquête over 2 jaar 
wederom te houden om trends te 
kunnen waarnemen en hierop te sturen.

Wat is er verder nog opgevallen in 2019? 
We hebben een beleid dat er tijdens 
jeugdactiviteiten niet meer gerookt mag 
worden op ons park.

We hebben de overkapping afgerond 
en ook hiermee is een wens in vervul-
ling gegaan om buiten overdekt te 
kunnen zitten.
Daarnaast hebben we recentelijk alle 
verlichting gewijzigd in LED verlichting. 
Behalve dat dit soort verlichting 
duurzaam is geeft het ook een goed 
rendement op de investering omdat we 
de LED verlichting binnen vijf jaar 
terugverdienen.
We hebben een nieuwe hypotheek 
afgesloten met gunstigere voorwaarden.
Onze buren, van het rijtje huizen naast 
ons park, hebben we uitgenodigd voor 
een gesprek in verband met de klachten 
die zij ondervinden van TC Uitgeest. 
Hierbij kwamen 2 zaken naar voren,
te weten hun parkeerprobleem en de 
nieuwe LED verlichting. Voor het 
parkeren hebben we het aanwezige 
bord dat aangeeft dat we parkeren op 
ons park verplaatst en op de banen
5 en 4 hebben we lichtkappen laten 
plaatsen.
       
Naast dit alles zijn er zaken die ieder 
jaar terug komen waarvan wij er een 
aantal willen noemen. 
De jeugd onderlinge kampioenschap-
pen, de prachtige kerstversiering, het 
stampottentoernooi, de Leeuw van 
Uitgeest, de klaverjasavonden voor 
leden en oud leden en onze racket-
avonden, op de donderdagavonden, 
waarbij met name nieuwe leden snel en 
ongedwongen kunnen aansluiten om 
andere leden te leren kennen.
  
Helaas heeft ons het trieste bericht 
bereikt van het overlijden van ons erelid 
en voormalig voorzitter Willem Vessies. 
Op 3 januari hebben wij op waardige 

wijze afscheid genomen van Willem 
tijdens de avondwake. Wim Brugman 
heeft op een mooie manier weergege-
ven hoeveel Willem voor onze vereni-
ging betekend heeft. Willem heeft 20 
jaar in het bestuur gezeten waarvan 12 
jaar als voorzitter. Er is door het bestuur 
besloten ‘de Bergopwaartsbeker’ om te 
dopen tot de ‘Willem Vessiesbeker’. Op 
deze wijze zal de naam Willem Vessies 
nooit verloren gaan.

Een doorkijkje naar 2020.
Wat zijn zaken die we willen oppakken 
of willen onderzoeken? Het herstellen 
van het groen op om ons park en het 
verder herstellen van de bestrating. 
Daarnaast moeten we een aantal tafels 
en stoelen in de kantine vervangen, een 
mooi moment om eens na te denken of 
we nog tevreden zijn over de kantine in 
de huidige vorm.
    
Hierbij willen we tevens onze trouwe 
sponsoren bedanken die ons helpen dit 
allemaal mogelijk te maken.
    
Tot slot, we doen dit allemaal vrijwillig 
en om dit te kunnen continueren 
hebben we nieuwe vrijwilligers nodig 
die ons helpen. Hiervoor is het niet 
nodig om direct een bestuursfunctie te 
gaan bekleden, hoewel dit natuurlijk 
wel mogelijk is. Het helpen organiseren 
van de racketavond, een stampotten 
toernooi, een padelmiddag met je 
collega’s of een pubquiz zijn voorbeel-
den van hulp die nu al geboden wordt 
door leden. Dus als je ons wilt helpen 
laat je dan horen.
    
Met een sportieve groet,

Van de Voorzitter en Secretaris
Peter Kransberg en Anja de Groot

DIT JAAR STOND IN HET TEKEN VAN HET 70 JARIG BESTAAN VAN ONZE MOOIE CLUB.
DIT HEBBEN WE GROOTS GEVIERD DOOR ONS EIGEN BIER TE BROUWEN,
IETS EXTRA TE DOEN TIJDENS DE HET LANGEMEER TOERNOOI EN ONZE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN. 
DAARNAAST HEEFT DE JEUGD IN BLACKLIGHT KUNNEN TENNISSEN EN HEBBEN WE EEN PRACHTIG 
FEEST GEHAD OP DE CLUB WAAR WE ALLEEN MAAR POSITIEVE FEEDBACK OVER HEBBEN ONTVANGEN.    
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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. 4 februari 2019,
    opgesteld door de secretaris
4.  Vaststelling en goedkeuring van de jaarverslagen 2019, 
     opgesteld door de secretaris, technische commissie,
     jeugdcommissie, onderhoudscommissie,
     kantinecommissie en de sponsorcommissie.
5.A Vaststelling van het financieel verslag boekjaar 
       2018/2019, opgesteld door de penningmeester.
5.B Goedkeuring van het financieel boekjaar
       2018/2019 door de kascommissie.
5.C Benoeming kascontrolecommissie
5.D  Vaststelling contributie, competitiebijdrage
       en entreegeld voor het jaar 2020.
5.E  Vaststelling en goedkeuring van de begroting
       voor het boekjaar 2019/2020, opgesteld door
       de penningmeester.
6. Uitreiking van de ‘Willem Vessiesbeker’
     (bergopwaartsbeker)
7. Leden van Verdienste.
8.  (Her)benoeming bestuursleden voor een nieuwe
    periode van 3 jaar.
   - Aftredend en niet herkiesbaar:
   Ron Lommers, kantine-commissie
   Sandra Berkhout, jeugd-commissie
   Jan Mostert, interim technische-commissie
   - Vacant: 
   Technische-commissie
   Jeugd-commissie
   Kantine-commissie
9. Vaststelling bestuursfuncties voor het jaar 2020.
10. Doorkijk naar 2020/2021.
11. Rondvraag.
12. 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   € 148
Studenten - incasso   €   93 
Junioren   €   74

Competitiebijdrage   
Senioren per team   € 139 
Studenten per team   € 139 
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.
De functies van voorzitter technische-, jeugd- en kantine-commis-
sie zijn vacant. Kandidaten kunnen zich aandienen, tot uiterlijk 5 
dagen voor de vergadering (ondersteund door minimaal 10 stem-
gerechtigde leden), bij het secretariaat.

Toelichting bij agenda punt 9. 
Vaststelling bestuurfuncties voor het jaar 2020

Peter Kransberg voorzitter
Anja de Groot secretaris 
Martin Wiegers penningmeester 
Jan Mostert (interim) vacature, technische commissie,
 aftredend in 2020
Ron Lommers (interim) vacature, kantinecommissie,
 aftredend in 2020
Peter Groen onderhoudscommissie
 en sponsorcommissie
Sandra Berkhout vacature, jeugdcommissie,
 aftredend okt. 2020 

Toelichting bij agendapunt 10.
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 -wer-
ving, padel, communicatie, accommodatie en trainingsfacili-
teiten.

A.L.V. T.C. Uitgeest
maandag 3 februari 2020 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. 4 februari 2019 om 20.00 in het clubhuis aan de Waldijk te Uitgeest

1. Opening
Peter Kransberg opent de vergadering en heet iedereen van har-
te welkom. Voordat we overgaan naar de vergadering vraagt Pe-
ter een minuut stilte voor de leden waarvan wij het afgelopen jaar 
afscheid hebben moeten nemen: Joke Jacobs, Arda Maat, Tine 
Nooi en Piet Zonneveld erelid en Jan Herle, lid van verdienste.

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. We hebben 
afbericht ontvangen van Wim van Eijs, Jacob en Marion Peek

3. Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de
    Algemene Ledenvergadering d.d. 5 februari 2018,
    opgesteld door de secretaris
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 februari 
2018 worden onveranderd vastgesteld en goedgekeurd.

 4. Vaststelling en goedkeuring van de jaarverslagen 2018
De jaarverslagen worden onveranderd vastgesteld en goedge-
keurd door de aanwezigen. De bestuursleden worden bedankt 
met een applaus.
 
 5A. Vaststelling van het financieel verslag boekjaar  
       2017/2018  opgesteld door de penningmeester
Het financieel verslag wordt onveranderd vastgesteld.

 5B. Goedkeuring van het financiële boekjaar 2017/2018
       door de kascommissie
De kascommissie bestaat uit Willem Vessies en Tristan Brink-
huis. Zij hebben de boekhouding van Tennisclub Uitgeest over 
de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 
gecontroleerd. De kascommissie heeft een toelichting gegeven 
en deze is voorgelezen door Willem Vessies:
De kascommissie, bestaande uit W.N. Vessies en T.C. Brink-
huis, verklaart de boekhouding van Tennisclub Uitgeest over de 
periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 te hebben 
gecontroleerd. Tevens verklaart de kascommissie over deze 
periode inzage in de boekhouding van Stichting Exploitatie 
Tennispark te hebben verkregen.
De kascommissie verklaart dat de balans per 31 oktober 2018 
en de resultatenrekening over de periode 1 november 2017 tot 
en met 31 oktober 2018 een getrouw beeld geven van de wer-
kelijkheid en in overeenstemming zijn met de grondslagen voor 
financiële verslaglegging.
De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur 
voor genoemde periode te dechargeren.

5C. Benoeming kascontrolecommissie
Volgens de statuten treedt Willem Vessies af. De kascommissie 
bestaat nu uit Tristan Brinkhuis en Ger Waalewijn. De voorzitter 
vraagt  of er aanwezigen zijn die zich beschikbaar willen stellen 
om als reserve-lid zitting te nemen in de kascommissie. Voor-
alsnog heeft niemand zich aangemeld. De voorzitter deelt 
mede dat er de komende periode gelobbyd wordt, zodat er een 
derde lid ter beschikking is voor 2020. Willem Vessies wordt 
hartelijk bedankt voor zijn inzet.

5D. Vaststelling contributie en entreegeld voor het jaar 
2019
De contributie wordt vanaf het boekjaar 2005-2006 jaarlijks
geïndexeerd. 
Peter van Ruiten vraagt naar een verlaging van de competitie-
bijdrage door het minder gebruik van de ballen in de 8/9 com-
petitie. Destijds is dit aangegeven bij de commissie. Peter ziet 
dit niet terug in het overzicht. Hier komt de commissie nog op 
terug. Bijdrage voor deze groep wordt herberekend. 

5E. Vaststelling en goedkeuring van de begroting voor het
       boekjaar 2018/2019 opgesteld door de penningmeester
Peter van Ruiten ziet graag een splitsing in de kosten bij de TC 
commissie omtrent het onderscheid tussen padel en tennis.
Dit om het zuiver te houden. Martin geeft aan dat al zoveel mo-
gelijk te hebben gesplitst. De vraag is tot hoever wil je hierin 
gaan. Tot een bepaald punt is het wel mogelijk om te specifice-
ren en dat zal ook gebeuren. Om alles te splitsen is haast on-
mogelijk. De splitsing die nu gedaan is, is voldoende. De vraag 
of de opheffing van SET gevolgen heeft op de specificatie van 
de sponsorgelden geeft Martin het volgende antwoord: SET 
heeft geen invloed op de specificatie. De vraag of de sponsor-
commissie een specificatie krijgt van de Langemeer commissie 
waaraan het sponsorgeld besteed wordt, legt Martin het vol-
gende uit. 10 Jaar geleden is met het Langemeer afgesproken 
dat zij jaarlijks een vast bedrag krijgen. Zij hadden namelijk een 
eigen sponsor voor het toernooi. De sponsorcommissie heeft 
deze sponsor overgenomen. Dit bedrag is ter compensatie. De 
sponsorcommissie heeft duidelijk afspraken met de sponsoren. 
Om nog meer etiketjes toe te voegen wordt onoverzichtelijk. 
Peter van Ruiten bedankt voor de uitleg.

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 de 
afgelopen jaren. Voor 2018 heeft het bestuur gekozen voor 

AANWEZIGE BESTUURSLEDEN:
PETER KRANSBERG  VOORZITTER
ANJA DE GROOT  SECRETARIS
MARTIN WIEGERS  PENNINGMEESTER
PETER GROEN   VOORZITTER ONDERHOUDSCOMMISSIE
JAN MOSTERT  VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE
SANDRA BERKHOUT  VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE
NIET AANWEZIG MET AFBERICHT:
RON LOMMERS  VOORZITTER KANTINECOMMISSIE 
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Robert van Leeuwen. De voorzitter geeft aan dat 1 beker eigen-
lijk veel te weinig is. Iedereen die zich inzet verdient een beker. 
Toch is er een persoon bijzonder opgevallen. Altijd actief
ROBERT VAN LEEUWEN wordt hartelijk bedankt voor zijn bij-
zondere inzet op alle fronten.

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

8. (Her)benoeming bestuursleden voor het jaar 2019
Tamara aftredend en niet herkiesbaar. Jan Mostert neemt af-
scheid: Jan Mostert wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. 
Nieuwe aanmelding is van harte welkom. Jan vertelt over het 
verloop wat hij heeft gedaan. Er is al heel veel geregeld. Iemand 
die dit graag wil voortzetten. Alles is onder controle. Jan wil 
nog wel de analyses blijven doen. Hij krijgt een applaus van de 
aanwezigen.

9. Benoeming secretaris van het bestuur voor het jaar 2019
De voorzitter vraagt de goedkeuring van de aanwezigen om-
trent de nieuwe secretaris. De benoeming wordt goedgekeurd.
Volgens de statuten moet  de voorzitter elk jaar benoemd wor-
den. Alle aanwezigen zijn content.

10. Vaststelling bestuursfuncties voor het jaar 2019
Samenstelling van het bestuur voor 2018 ziet er als volgt uit:
Peter Kransberg voorzitter 
Anja de Groot secretaris 
Martin Wiegers penningmeester
Peter Groen  voorzitter onderhoudscommissie
Vacant voorzitter technische commissie
Ron Lommers voorzitter kantinecommissie
Sandra Berkhout voorzitter jeugdcommissie

11. Doorkijk 2019/2020.
Wat zijn de plannen voor de komende periode: 
Peter Kransberg: Energie rekening is vrij hoog. We willen graag 
kijken naar zonnepanelen of dat rendabel is. De bestrating van 
het park is nodig toe aan een opknapbeurt. De groenvoorzie-
ning heeft vernieuwing nodig. Kunnen we nog extra padel en 
tennisactiviteiten organiseren.
Peter Groen: De kap is bijna klaar, de balken moeten nog zwart 
gebeitst worden. Er komt een hedra-haag. De verlichting volgt 
nog. Tevens maakt Peter gebruik van de gelegenheid om aan te 
geven dat er groot onderhoud is op 16 maart. Graag opgeven, 
alle hulp is welkom
Sandra Berkhout: Jeugd commissie heeft steeds terugkerende 
activiteiten. Nancy Walsmit heeft afscheid genomen van de 
commissie. Wij zijn op zoek naar een nieuw commissielid. Padel 
gaat ook bij de jeugd een rol spelen, bijvoorbeeld een interne 
competitie. Een combinatie van de Jeugd-onderlinge met padel. 
De Jeugd-onderlinge is dit jaar in de 1e week van de vakantie. 
Kantinecommissie: Peter meldt dat de Gemeente ontheffingen 
24 x aangevraagd, zodat we om 1:00 uur mogen sluiten. Echter 
12 avonden goedgekeurd: 4x clubkampioenschappen, 2x Lan-
gemeer en 6 avonden van de voorjaarcompetitie. Buiten deze 
ontheffing moet om 12 uur alles leeg zijn. Aandacht in de 
nieuwsbrief. Peter Groen overleg met de buurtbewoners. Afge-
lopen jaar geen klachten gehad.
Langemeer bestaat 50 jaar en wordt gevierd op de feestavond. 
In september bestaat de club 70 jaar. Verder geen invulling, het 

is  een grote verrassing.
Padelcommissie: Mark Haije leidde deze commissie en heeft 
heel veel werk verricht het afgelopen jaar. Er is een promotie film 
voor padel gemaakt. Een grote groep jongeren is enthousiast. 
Vol vertrouwen gaan we de toekomst in met deze ontwikkeling.

12. Rondvraag
We hebben een verzoek gekregen voor het organiseren van 
een racketochtend. Vanaf 1 maart wordt er elke dinsdagoch-
tend een racketochtend gehouden. Dit initiatief wordt zeer ge-
waardeerd en ondersteund. Er wordt afgesproken dat er tekst 
wordt  aangeleverd voor de nieuwsbrief en op de website.
Tineke Fatels heeft een vraag i.v.m. de Privacy wet. Camera be-
waking wordt naar zeggen niet volgens de regels gebruikt. Er 
zijn leden die een app hebben en die kunnen op afstand kijken 
wat hier aan de hand is. Hoe zit dit? Is dat volgens het protocol?
Antwoord: Er zijn inderdaad 2 personen die de app hebben. Zij 
kunnen niet terug kijken, maar wel actueel kijken als er een 
melding is. Heel goed punt dat dit opgemerkt wordt. Volgens 
het Protocol AVG, is er een inventarisatie gemaakt, beeldmate-
riaal is in de orde en voldoet de vereniging aan de eisen.
Kristel van de Berg: We hebben een mail ontvangen over een 
Club-app update. Zij wil hier graag meer informatie over.
Antwoord: In maart schijnen er informatieavonden te zijn in 
Haarlem/Heerhugowaard. Wanneer de precieze data bekend is, 
wordt deze gecommuniceerd.
Rina Vredenburg: Website is niet geheel compleet en deze zou 
gepromoot moeten worden. Nieuwsbrief moet op website te 
zien zijn. Ook kunnen meer activiteiten gepromoot worden op 
de website. Complimenten voor de nieuwsbrief.
Antwoord: We zijn hier druk mee bezig en binnenkort zijn er 
verbeteringen zichtbaar.
Willem Vessies: Hoe zit het met ons ledenaantal?
Antwoord: Jan vertelt over het meest recente bestand. Veel le-
den 50-65 jaar. We hebben een grote dip van 740 leden naar nu 
620 leden, waarvan 450 seniorleden. Relatief veel ouderen die 
uiteindelijk de vereniging verlaten. Bij de Jeugd is er een norma-
le aanwas. Er is een gat bij leden tussen de 20-30 jaar. Momen-
teel hebben we 140/150 jeugdleden. De nieuwe Padelbanen 
hebben ons in de afgelopen periode wel weer 20 nieuwe leden 
opgeleverd in de leeftijdscategorie  20-25 jaar. Zeer positief.
De Padelbanen worden ook verhuurd, tennisbanen niet. De ver-
huur van de banen is niet op de primetime. Deze tijden blijven 
voor de leden van TCU.
Peter Vrouwe: Hoe wordt bij verhuur padelbanen omgegaan 
met kantine ed.
Antwoord: Als de baan verhuurd wordt, is een van de commis-
sieleden op afgesproken tijd aanwezig op het park. Dit om zo-
wel de huurprijs in ontvangst te nemen en de racket en ballen 
uit te reiken. Is er niemand beschikbaar wordt de baan niet ver-
huurd. We zijn nog niet in de problemen gekomen, dus zijn nog 
niet echte afspraken nodig geweest. Gaat tot nu toe goed.
Enrico: Kan het gebruik van studentenlidmaatschap nog steeds 
ingeleverd worden.
Antwoord: Ja, dat kan nog steeds.

13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid/
inbreng, nodigt allen uit voor een drankje en sluit de vergade-
ring om 21:00 uur.
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2019 Is al weer voorbij en voor de kanti-
necommissie was het een mooi jaar.

Dit was het eerste seizoen dat de pa-
delbanen voor het eerst werden ge-
bruikt. Dit gaf extra mensen en gezel-
ligheid op het park. Omdat de banen  
worden verhuurd, bracht dit logistieke 
uitdagingen met zich mee. Zo moet de 
bardienst de externe verhuur van banen 
en uitgifte van rackets in de kassa ver-
werken. Dit gaat na een moeizame start 
steeds beter.

Het inschrijven van de kantine diensten 
gaat dit jaar op een andere manier via 
de KNLTB Club-app, dit is altijd weer 
lastig als er iets verandert. Maar na een 
stroef begin is rond de jaarwisseling 
zo’n 75% van de diensten gevuld.

Ik wil op een ieder een beroep doen om 
volgend jaar er met zijn allen voor te 
zorgen dat dit percentage hoger ligt. 
De commissieleden zijn tot de zomer 
bezig om te zorgen dat iedereen in-
schrijft en dan beginnen direct na de 
vakantie de voorbereidingen voor het 
volgende seizoen alweer.

Dit jaar zal ik als voorzitter van de kan-
tinecommissie aftreden. Ik wil langs 
deze weg iedereen bedanken voor het 
gestelde vertrouwen van de afgelopen 
jaren. Na een periode van enige maan-
den waarin ik andere dingen wil gaan 
doen zal ik weer met nieuwe energie 
beschikbaar zijn voor de commissie. 

Verder wil ik een ieder vragen om tij-
dens zijn bardienst de gebruikte con-

sumpties aan te slaan en weg te boe-
ken onder “bardienst”. Als wij met zijn 
allen deze consumpties aanslaan op de 
kassa komen ze niet onder derving te-
recht en moeten wij niet onnodig de 
prijzen in de kantine verhogen.
Als er zaken zijn waarvan u denkt dat 
moet anders of beter, spreek ons dan 
hierop aan en wissel met ons van ge-
dachten.
 
Commissieleden kantine:
Ron Lommers
Peter Vrouwe
Eric Schröder
Marja Slijkhuis
Tineke Fatels
Willy Bergman
Nick Timmer
Jeroen Heddes

Jaarverslag Kantinecommissie 2019
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.

Jaarverslag Onderhoudscommissie 2019
Peter Groen

OOK 2019 IS EEN DRUK EN BEWOGEN JAAR GEWEEST VOOR DE ONDERHOUDSCOMMISSIE, 
MAAR HET EIND IS IN ZICHT!

In 2019 heeft de onderhoudscommis-
sie de laatste hand(en) gelegd aan de 
overkapping, menig blik verf is hier-
voor gebruikt en menig uurtje zijn we 
daar mee bezig geweest. Ook heeft de 
commissie 3 bloembakken geplaatst 
en is het straatwerk opnieuw gelegd. 
Verder is bijna alle overtollige troep van 
het park verwijderd zodat het park er 
weer netjes en opgeruimd uitziet. In 
december is ons park voorzien van led 
verlichting.

Wat zijn de plannen voor 2020? 
In maart wordt er nieuwe beplanting 
aangebracht achter de kopse kant van 
baan 1 en de lange kant bij de parkeer-
plaats van baan 5. Daarnaast zal de 
commissie vanaf maart de buitenkant 
van ons clubhuis gaan schilderen.

Een speciaal woord van dank aan de 
dinsdagochtendploeg . Petje af man-
nen (en vrouw) jullie hulp was weer van 
uitzonderlijke klasse!

Noteert u alvast 14 maart in uw agenda 
GROOT ONDERHOUD 

Ik heb weer 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.

In mijn aanhef heb ik geschreven dat 
het eind in zicht is, hier bedoel ik mee 
dat er geen grote investeringen meer 
komen op het park. Het park is immers 
klaar. Natuurlijk moet er wel regelmatig 
onderhoud gepleegd worden.
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Het valt niet mee om nieuwe sponsoren 
te werven, maar de commissie blijft 
haar best doen. Door weersomstan-
digheden is de sponsordag van 2019 

niet doorgegaan maar staat wel op 
de planning van 2020! De commissie 
bestaande uit Henk Brouwer, Ruud van 
Doorn, Martin Wiegers, Rob Buur en 

Peter Groen bedanken onze sponsors 
en verwelkomen nieuwe sponsors bij-
zonder graag. Ook staan wij open voor 
al uw ideeën. 

OOK DIT JAAR HEEFT VOOR DE SPONSORCOMMISSIE 
IN HET TEKEN GESTAAN VAN CONSOLIDEREN.

Jaarverslag Sponsorcommissie 2019
Peter Groen

De aanwas van nieuwe jeugleden in de 
jongste leeftijdscategorie loopt altijd 
wel door, dankzij het organiseren van 
open dagen. Daarnaast hebben de 
trainers dit jaar een training gegeven 
tijdens de gymles van Bassischool de 
Wissel. In 2019 hebben wij mede door 
deze inspanningen ongeveer 20 nieuwe 
jeugdleden mogen verwelkomen.

Het is de jeugdcommissie dit jaar 
opgevallen dat de oudere jeugdleden 
vanaf de middelbare schoolleeftijd 
steeds meer wegblijven van de evene-
menten. De redenen zijn divers. Het is 
lastig om deze doelgroep te bereiken 
en enthousiasmeren. Wij zijn o.a. 
daarom op zoek gegaan naar meerdere 
jeugdleden, vanaf de leeftijd van 14 jaar 
tot 17 jaar, die de jeugdraad willen 
komen versterken. Er is nog een plek 
vrij in deze gezellige groep! 

De Jeugdcommissie zal na de jeugdon-
derlinge 2020 na 4 jaar haar taken 
neerleggen en overdragen aan een 
nieuwe te vormen commissie en 
voorzitter jeugd. Wij hebben aangege-
ven actief te willen blijven voor de 
jeugd, maar wij zullen dat niet meer 
doen in een commissie of in het 
bestuur. Gedurende het eerste en 
tweede kwartaal van 2020 hopen wij 
een geleidelijke overgang te kunnen 
realiseren. Ben je geinteresseerd om 
ons op te volgen, laat het ons weten!

Activiteiten 2019
- 24 maart, net voor de start van de
  voorjaarscompetitie deden ruim 50
  jeugdleden van 4 tot 18 met hun
  vader/moeder/oom/tante/opa/oma
  mee aan het ouder-kind toernooi.
  Er werd volop getennist en in de
  ochtend werd dit afgewisseld met een
  escaperoom en ’s middags werd er
  tussendoor een potje padel gespeeld.

- Eind maart startte de voorjaarscom-
  petitie voor 67 jeugdleden. In totaal
  deden er 12 teams mee. Bij groen zijn
  twee teams kampioen geworden.
 
- Vanaf 5 april is het sportterrein van
  T.C. Uitgeest rookvrij tijdens
  speeldagen/momenten voor de jeugd.

- In juli heeft een kennismakingstraining
  plaatsgevonden in combinatie met
  een leuke kortingsactie. We hebben
  weer een mooi aantal nieuwe
  jeugdleden mogen verwelkomen.
 
- In de eerste week van de zomerva-
  kantie werd de Jeugdonderlinge
  georganiseerd voor alle Jeugd.
  Het was een succesvolle week met
  naast de mooie wedstrijden, ook weer
  vele gezellige activiteiten zoals
  suppen en kanoen in de sloten van de
  Waldijk, bowlen, fotospeurtocht,
  prijzentennis, pannenkoekenlunch en
  een gezellige barbecue. Het aantal
  deelnemers was niet conform ver-
  wachting.
  In overleg met trainers en bestuur is

  daarom besloten om de jeugdonder-
  linge 2020 in de laatste schoolweek
  te laten plaatsvinden.
 
- In juli heeft Max Heijne aangegeven
  de Jeugdraad te willen verlaten, maar
  gelukkig hebben wij Dorien Dekker als
  nieuw jeugdraadlid mogen
  verwelkomen.

- In september startte de najaarscom-
  petitie voor 62 jeugdleden. In totaal
  deden 10 teams mee. Bij groen is 1
  team kampioen geworden. 

- Op 25 oktober hebben de trainers
  samen met de JC het Herfstevent
  georganiseerd voor alle jeugdleden.
  Dit jaar een speciale editie ter
  gelegenheid van het 70-jarig bestaan
  van de vereniging. Ruim 60 kinderen,
  uitgedost in veel neon en lichtjes,
  deden mee met  glow in the dark
  tennis, lasergamen, badminton,
  darten en bingo. 

- Op 4 december heeft de jongste
  jeugd met de trainers weer mogen
  genieten van het Pietentennis.

- Het Sinterkerst event voor de oudere
  jeugdleden vond dit jaar niet plaats.
  De Jeugdraad vond het tijd voor iets
  anders en heeft een voorstel gedaan
  voor een ander event dat naar de
  agenda van begin 2020 is verplaatst.
- Op vrijdag 3 januari vindt tijdens de
  kerstvakantie het ‘Nieuwjaartoernooi’
  plaats voor alle jeugd.

Jaarverslag Jeugdcommissie 2019
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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Algemeen TC
 
Dit jaar is weer voorbij gevlogen en 
heeft de Padel commissie onder leiding 
van Mark Haije het eerste volledige jaar 
meegedraaid. Mede dankzij deze inno-
vatie is het ledenaantal voor het eerst 
niet verder gedaald, maar zelfs licht 
toegenomen, zoals ook begroot was.
Al met al lijkt het Padel de tennissers 
zeker niet in de weg te zitten en heeft 
de keus om onder 1 lidmaatschap
2 sporten te kunnen beoefenen voor 
TCU goed uitgepakt.

Ook dit jaar waren de trainingen, de 
competities als ook de toernooien alle-
maal goed georganiseerd. De organisa-
tie van alle competities is wederom 
mede door Peter van Ruiten prima op-
gepakt en daarin uitstekend bijgestaan 
door Jeroen Heddes. De Padel trainin-
gen en competities zijn onder de bezie-
lende leiding van Mark Haije ook weer 
verder uitgebouwd. Het LangeMeer-
Dubbel-Toernooi en de clubkampioen-
schappen zijn ook dit jaar weer uitste-
kend georganiseerd geweest onder de 
bezielende begeleiding van Frits Wals-
mit respectievelijk Enrico Bakker en na-
tuurlijk mede dankzij de hulp van vele 
andere vrijwilligers. 
Alle vrijwilligers enorm bedankt voor 
jullie inzet, want zonder vrijwilligers kan 
TCU niet blijven bestaan.

Enquete onder senioren

Van alle seniorleden had 44% de en-
quête volledig ingevuld. Verreweg de 
meeste respondenten (95%) hebben 
het bij TCU goed naar de zin en zijn te-
vreden met wat TCU de leden biedt.
Op de vraag waar moet het bestuur 
nog aandacht aan schenken, kwam het 
volgende rijtje naar voren: energie ver-
bruik, gezondere voeding, bestrating,  
planten en begroeiing. Aan al deze aan-
dachtspunten is nog dit jaar gewerkt, 
waardoor de clubbeleving nu op een 
nog hoger nivo moet zijn getild.

Op de vraag aan welke tennis-activitei-
ten de leden zoal meedoen, antwoord-
de maar liefst 47% van de responden-
ten dat zij aan competities meedoen, 
40% doet mee aan de clubkampioen-

schappen, 34% aan het Lange Meer 
Dubbel Toernooi en 25% aan andere 
toernooien. In werkelijkheid deden er 
iets minder leden mee. Wij hopen dat
er komend jaar weer wat meer leden 
mee gaan doen aan de door ons
georganiseerde clubkampioenschap-
pen en het LMDT.

Op de vraag hoe wij het beste met de 
leden kunnen communiceren ant-
woordde 67% van de respondenten per 
persoonlijke mail, 64% via de digitale 
nieuwsbrief en op de derde plek komt 
whatsapp met 24%. Op de vierde 
plaats komt de website met 21% ge-
volgd door facebook met 10.4% en ten-
slotte slechts 4.9% via bijeenkomsten. 
Er bestaat dus een duidelijke voorkeur 
voor digitale  communicatie. Deze ma-
nier van communiceren zullen wij dus 
verder zo voortzetten.

Alle respondenten nogmaals bedankt 
voor het invullen van de enquête, want 
alleen zo kunnen wij er samen een ge-
zellige en gezonde club van maken. Wij 
wensen iedereen verder nog veel trai-
nings- en tennis-plezier toe bij TCU!

Trainers & trainingen

De trainers kijken tevreden terug op 
2019. Uit de enquete van dit jaar is ge-
bleken dat het overgrote deel van de le-
den tevreden tot zeer tevreden is over 
het les aanbod en de invulling hiervan. 
Dank voor deze waardering. Een mooi 
resultaat, waar we trots op zijn.
Ook in 2019 heeft de samenwerking 
met de Jeugd en Technische Commis-
sies geleid tot diverse succesvolle eve-
nementen en clinics. Nieuw dit jaar, de 
Padel Commissie. Samen met hen zijn 
wij enthousiast over de eerste Open 
Padel kampioenschappen van Uitgeest, 
de ladder en de Clubkampioenschap-
pen. Hier kijken we met een goed ge-
voel op terug. De punter ter verbetering 
nemen we mee naar het nieuwe jaar.

Ook 2020 beloofd een druk en sportief 
jaar te worden. Naast de gebruikelijke 
evenementen, staan er nieuwe activitei-
ten op de planning. 

We gaan er weer een uitdagend tennis 
en Padel jaar van maken!

mvg Perry en David
Trainers

Competities

Voorjaarscompetitie – Deze competitie 
voor senioren en jeugd was wederom 
een groot succes, mede door het vaak 
goede weer. Het totaal aantal competi-
tieteams was licht gestegen naar totaal 
34 teams, waarbij nu ook 2 senioren 
teams in de 8&9 competitie meededen. 
De zaterdag is nog steeds het meest 
populair en volledig bezet. Bij verdere 
toename van het aantal inschrijvingen 
voor de voorjaarscompetitie in 2020, 
zal er wellicht uitgeloot moeten worden.

Voor de tweede maal werd er  voor 
aanvang van de voorjaarscompetitie 
een “openingsmiddag” gehouden met 
clinics, informatievoorziening over de 
nieuwe competitie-spelregels en uitrei-
king van de ballen en wedstrijdformu-
lieren. De competitie zelf verliep nage-
noeg vlekkeloos. De gegevens werden 
vrijwel feilloos ingevuld door de leden. 
Mede door het fantastische weer is de 
voorjaarscompetitie wederom een 
groot succes geworden met helaas een 
beperkt aantal kampioenen. Deze wer-
den gehuldigd tijdens een wederom 
druk bezochte afsluitende club BBQ.

De wintercompetitie voor senioren 
loopt van november tot en met maart 
en daar deden 8 teams aan mee, vaak 
onder tamelijk barre weersomstandig-
heden. Deze “diehards” komen elk jaar 
terug, want het aantal ingeschreven 
teams is al jaren stabiel.

mvg Peter van Ruiten en Jan Mostert
Vereniging Competitie Leiders

LangeMeer Dubbel Toernooi (LMDT)

LMDT 2019 gaat de boeken in als een 
van de meest succesvolle edities ooit. 
Ondanks het tegenvallende aantal in-
schrijvingen, 206 spelers en 115 in-
schrijvingen tegenover 251 spelers en 
144 inschrijvingen in 2018, kijkt de or-
ganisatie terug op een geweldige week. 

Jaarverslag Technische Commissie 2019
Jan Mostert
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Probleemloos wedstrijd verloop, prach-
tig weer, een fantastische feestavond 
vooraf gegaan door wederom een zeer 
geslaagd studententoernooi waren de 
ingrediënten die tot deze beleving leid-
de. 

Ondanks dat de commissie de sugges-
ties uit de TCU enquête onder handen 
genomen heeft viel het aantal deelne-
mers van de eigen vereniging tegen, 
namelijk 109 van de 206. 
De aanbeveling om meer neven activi-
teiten op de speelavonden te organise-
ren is door de commissie opgepakt, 
helaas werden deze tijdens de speel-
week gecanceld vanwege te geringe 
belangstelling. Wel kon gehoor gege-
ven worden aan het aaneensluiten van 
wedstrijden om te voorkomen dat er te 
weinig baanbezetting aanwezig was. 
Vooral dankzij de inspanning van Fred 
Nijman en Hans Koek is dit zo goed als 
mogelijk gerealiseerd.

mvg Frits Walsmit
Voorzitter van LMDT Commissie

Clubkampioenschappen

De Clubkampioenschappen 2019 wer-
den wederom gehouden in de maand 
september en was best wel een succes 
met vele spannende wedstrijden, zowel 
bij de tennis als padel. Helaas viel de 
deelname wat tegen, dus we hopen dat 
het komend jaar beter wordt. 
We hebben daarom besloten om de 
clubkampioenschappen qua tennis een 
stukje naar voren te halen, waardoor er 
geen rekening gehouden hoeft te wor-
den met de najaars-competitie en de 
trainingen, zodat het gehele park en 
dus alle banen beschikbaar zijn.
 
De clubkampioenschappen in 2020 zijn 
nu gepland voor week 34 en 35. De 
meeste leden zijn dan net terug van een 
welverdiende vakantie, dus kunnen er 
met frisse moed tegenaan. Vergeet je 
dus niet tijdig in te schrijven. De exacte 
dagen, maken we later bekend e.e.a. is 
dan weer afhankelijk van het aantal 
deelnemers. Wel willen we starten met 
de enkels en dan aansluitend de dub-
bels. Finale enkels zaterdag 22-8 en de 
finale dubbels zaterdag 29-8. Uiteraard 
zullen er dan ook weer diverse neven-
activiteiten georganiseerd gaan wor-
den, maar dat volgt. Dus zet deze data 

in de agenda’s en wij hebben er alweer 
zin in. 

mvg Enrico Bakker
Voorzitter van de Clubkampioenschap-
pen Commissie.

Padel commissie 

2019 stond in het teken van het verder 
uitrollen van het Padel binnen TCU,
Uitgeest en de regio IJmond. Op dit 
moment is TCU nog steeds de enige 
vereniging in de regio IJmond die Pa-
delbanen tot hun beschikking hebben. 
Dit kan kansen bieden om sporters van 
de diverse tennisverenigingen in de 
IJmond aan ons te binden, mede om-
dat het er ook nog niet naar uitziet dat 
er verenigingen zijn die overgaan tot het 
aanleggen van eigen Padelbanen.
 
Helaas heeft de samenwerking met de 
Padel Kings niet datgene gebracht wat 
beide partijen voor ogen hadden en is 
deze samenwerking per 1 september 
stop gezet.
 
Binnen TCU zien we twee soorten 
groepen die actief bezig zijn met het 
Padel spelen. Eén groep die bewust 
heeft gekozen om alleen Padel te gaan 
spelen en waaruit nieuwe leden zijn 
ontstaan en we zien een groep tennis-
sers, die naast tennis ook het Padel 
hebben omarmd en regelmatig op de 
Padelbanen zijn te vinden. Daarnaast is 
er een groep fanatieke tennissers die 
ook het Padel hadden omarmd, maar 
toch de voorkeur hebben gegeven om 
alleen verder te gaan tennissen.
 
Het afgelopen jaar zijn de Padelbanen 
diversen keren verhuurd aan niet-leden, 
die zowel actief tennisspeler zijn bij an-
dere verenigingen als aan personen die 
geen binding hebben met de tennis-
sport. Daarnaast zijn er door de trai-
ners van TCU diverse clinics aan exter-
ne spelers en trainingen aan eigen 
leden gegeven. Afgelopen jaar heeft er 
één competitieteam deelgenomen aan 
de voorjaars- en de najaar-competitie. 
De ontwikkeling van dit team is zeer 
snel gegaan, wat geresulteerd heeft in 
dat zij ongeslagen kampioen zijn ge-
worden in de najaar-competitie.
 
Het afgelopen jaar zijn er twee toer-
nooien georganiseerd, tijdens het 

LMDT tennis toernooi en de clubkampi-
oenschappen. Beide toernooien wer-
den op één dag gespeeld.
 
2020 zal in het teken staan van het 
meer promoten van de Padelbanen in 
Uitgeest en omgeving.  Dit zal plaats-
vinden door middel van sociale media, 
de website van TCU en berichten in 
plaatselijke en regionale kranten.
De ervaringen die we met organiseren 
hebben opgedaan van de eerder ge-
noemde toernooien, nemen we mee en 
daarnaast zal er een nieuw toernooi 
toegevoegd worden,
het OpenUitgeester Padel-toernooi.
Dit toernooi is alleen toegankelijk voor 
inwoners van Uitgeest.
 
Ontwikkeling van het Padel in
Nederland.
 
Momenteel zijn er twee partijen, De Ne-
derlandse Padel Bond (NPB) en de Ko-
ninklijke Nederlandse Lawn Tennis 
Bond (KNLTB) die de Padel sport, ieder 
voor zich, omarmen. Beide bonden 
hebben nu gezamenlijk afgesproken 
om het padel in Nederland gezamenlijk 
op de kaart te zetten. De eerste stap 
hierin is om een gezamenlijke wed-
strijdkalender voor competities en toer-
nooien voor 2020 op te zetten. Tot 2020 
organiseerde beide bonden, afzonder-
lijk van elkaar, competities en toernooi-
en,  hetgeen voor verwarring en onbe-
grip zorgde bij de vele Padel spelers. 
Kortom er zijn genoeg ontwikkelingen 
bij deze snelst groeiende sport van Ne-
derland, die wij uiteraard als vereniging 
goed in de gaten houden.

mvg Mark Haije
Voorzitter van de Padel Commissie.

Vrijwilligers gezocht
Uit de enquete blijkt dat 30% van de 
respondenten wel eens wil helpen bij 
de begeleiding van diverse activiteiten. 
Helaas geeft geen van de responden-
ten aan in een commissie of bestuur 
een rol te willen vervullen, terwijl wij wel 
op zoek zijn naar een aantal functies, 
waaronder een nieuwe voorzitter voor  
de Technische Commissie. Wie hier 
toch wel oren naar heeft en meer wil 
weten wat een en ander inhoud, neem 
dan even contact op met een van de 
bestuursleden of ondergetekende.
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Dit geldt dus ook voor juniorleden die in 2020 de leeftijd van 18 jaar bereiken (en daardoor automatisch seniorlid worden) en 
voor studenten die voor het jaar 2019 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 15 februari 2020 bij de penningmeester in.

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

OOK IN 2020 BESTAAT DE MOGELIJKHEID VOOR SENIORLEDEN DIE STUDEREN EN ZIJN GEBOREN
IN DE JAREN 1994 TOT EN MET 2002 EEN STUDENTENLIDMAATSCHAP AAN TE VRAGEN.

Inleveren
voor 

15 februari
2020

Studentenlidmaatschap

Studentenlidmaatschap 2020
Naam:   
 
Adres:   

Postcode/ Woonplaats:   

Geboortedatum:  

Ondergetekende wil in aanmerking komen voor het studentenlidmaatschap van TCU voor het jaar 2020
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 
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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

Hier had uw  
advertentie

kunnen staan
 Neem contact op met 

de sponsorcommissie via  
sponsor@tcuitgeest.nl
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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 verhuurde TCU het tennispark aan Stichting exploitatie
tennispark (Set). Als gevolg van een wijziging in de belastingwetgeving zijn de 
overeenkomsten tussen TCU en Set per 1 januari 2019 ontbonden.
Voor sportgerelateerde investeringen maakt TCU vanaf 1 januari 2019
gebruik van de bosa- subsidieregeling.
Ten opzichte van 2018 en de begroting zijn de contributie-inkomsten
minder als gevolg van de daling van het ledenaantal.
Als gevolg van de investeringen in 2018 en 2019 zijn de afschrijvingen toegenomen. 
De brutomarge van de kantineverkopen is gestegen.
Door de beëindiging van de activiteiten van Set zijn de onderhoudskosten toegenomen.
De trainingskosten zijn gedaald door de afname van het aantal jeugdleden.

BEGROTING

De contributies zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging.
Voor 2020 wordt uitgegaan van een stabilisatie van het ledenaantal.
Op de contributies wordt een inflatieverhoging toegepast. 
Het elektriciteitsverbruik neemt af door de investering in de parkverlichting.
Als gevolg van de hogere energiebelasting zal de daling van de elektriciteitskosten 
slechts gering zijn.
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Activa
  2019    2018
  €  €  € €
       
VASTE ACTIVA       
       
Materiele vaste activa       
Grond   40.840      40.840   
Park   61.700      71.900   
Banen   160.600      184.300   
Gebouw   209.500      197.200   
Inventaris   500     2.900  
Tractor   2.700      - 
Activa in aanbouw  9.237     4.632  
   485.077    501.772 

VLOTTENDE ACTIVA       
       
Voorraden       
Dranken   3.000      3.000   
Statiegeld   840      1.175   
    3.840      4.175 
 
Vorderingen       
Debiteuren   3.162      2.729   
Overige vorderingen  3.547      27.017   
    6.709      29.746 
 
        
Liquide middelen     69.633      47.467

Totaal activa     565.259     583.160 

Balans  per 31 oktober 2019
       Passiva
  2019    2018
  €  €  € €
       
Eigen vermogen       
Algemene reserve  177.209      177.111   
Resultaat boekjaar 11.702         98  
   188.911   177.209 
 
       
       
Voorzieningen       
Groot onderhoud  54.000      54.000   
Jubileum   1.500      7.500   
Borg parksleutels  9.230      9.044   
    64.730    70.544 
       
       
Langlopende schulden       
Kredietinstellingen  244.375      255.000   
Obligatielening   57.500     57.500   
   301.875   312.500 
       
       
Kortlopende schulden       
Crediteuren   1.358     1.900   
Overige schulden en 
overlopende passiva 8.385      21.007   
       9.743   22.907 
 

Totaal passiva   565.259   583.160
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 2019    2018

  € €   €  €
       
Baten       
       
Contributie   77.552      79.584   
Competitiebijdrage  6.079      6.188   
Entreegeld   660      1.111   
Donaties   1.069      1.599   
Lesgeld   29.863      24.790   
Verhuur tennispark  4.610      27.660   
Overige baten   4.329      27   
    124.162      140.959   
Sponsorcommissie  12.614      13.671   
Kantinecommissie  38.911      40.247   
    175.687      194.877 

 
       
Lasten       
       
Loonkosten seniorentraining  29.824      24.694   
Gebruiksvergoeding tennispark  9.540      57.240   
Algemene kosten  30.943      31.850   
Rente    8.927      9.792   
Afschrijvingen   47.010      36.843   
Onderhoudscommissie  25.573      13.114   
Jeugdcommissie  6.528      14.269   
Technische commissie  5.727      6.703   
Langemeercommissie 62    -
Redactiecommissie  -149      274   
     163.985      194.779 

Resultaat Boekjaar   11.702         98

Resultatenrekening over de periode 1 nov 2018 t/m 31 okt 2019
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Materiele vaste activa 31-10-2018  investering  afschrijving  31-10-2019
Grond   40.840    -    -    40.840 
Park   71.900    -    10.200    61.700 
Banen   184.300    1.836    25.536    160.600 
Gebouw   197.200    20.971    8.671    209.500 
Inventaris   2.900    -    2.400    500 
Tractor   -    2.903    203    2.700 
Activa in aanbouw  4.632    4.605    -    9.237 
   501.772    30.315    47.010    485.077 
 
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 en de terrasoverkapping in 20 jaar.
De levensduur van de inventaris is 10 of 15 jaar.

     
Overige vorderingen  2019  2018
Vooruitbetaalde baanhuur   2.065    2.277 
Vooruitbetaalde nutskosten   1.452    - 
BTW    -    24.709 
Borgsom    30    30 
    3.547    27.017 
     
  
Liquide middelen  2019  2018
Kasgeld    350    350 
Rekeningen courant   6.560    1.402 
Spaarrekeningen   62.723    45.715 
    69.633    47.467 

Toelichting  op de balans
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Eigen vermogen 31-10-2018  resultaat 2019  31-10-2019  
Algemene reserve  177.209    11.702    188.911    
   
Voorzieningen       
  31-10-2018  dotatie  onttrekking  31-10-2019
Groot onderhoud  54.000    -    -    54.000
 
  31-10-2018  uitgegeven  ingenomen  31-10-2019
Borg parksleutels  9.044    273    -87   9.230 
       
Langlopende schulden       
  31-10-2018  opname  aflossing  31-10-2019
Hypothecaire lening Rabobank  212.500    -    212.500    - 
Hypothecaire lening Rabobank  42.500    -    42.500    - 
Hypothecaire lening Triodosbank  -    255.000    10.625    244.375 
   255.000    255.000    265.625    244.375 

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 leningen afgelost en is een nieuwe lening van 255.000 met een looptijd van 20 jaar en een rente van 3% 
afgesloten. De rentevastperiode is 5 jaar.

  31-10-2018  inleg  aflossing  31-10-2019
Obligatielening 2%  57.500    -    -       57.500

De obligatielening zal vanaf 2020 in 10 jaarlijkse termijnen worden afgelost.
       
Overige schulden en overlopende passiva   2019  2018
Vooruitontvangen sponsorbijdragen    5.300    6.900 
BTW     216    - 
Te ontvangen facturen aanleg padelbanen    -    11.900 
Schoonmaakkosten    -    507 
Rente obligatielening    958    357 
Hypotheekrente    611    - 
Tegoed op ledenpassen    1.300    1.343 
      8.385    21.007

Toelichting  op de balans
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2020  2019  2019  2018
   €  €  €  €
contributie senioren   65.100    68.100    63.387    64.762 
contributie studenten   2.800    3.000    3.299    2.894 
contributie junioren   11.100    12.600    10.866    11.928 
contributie    79.000    83.700    77.552    79.584 
        
competitiebijdrage senioren en studenten   4.400    4.800    4.294    4.650 
competitiebijdrage junioren   1.800    1.700    1.785    1.538 
competitiebijdrage   6.200    6.500    6.079    6.188 
        
entreegeld senioren en studenten   200    350    390    562 
entreegeld junioren   200    250    270    549 
entreegeld    400    600    660    1.111 
        
donaties    1.000    1.600    1.069    1.599 
        
lesgeld senioren   32.100    30.500    29.863    24.790 
        
verhuur tennispark   -    4.600    4.610    27.660 
        
rente    -    -    9    18 
aanmanen    -    -    -    9 
donatie Stichting Exploitatie Tennispark   -    -    4.320    - 
overige baten    -    -    4.329    27 
        
totaal baten    118.700    127.500    124.162    140.959 
        
loonkosten trainers   68.000    70.500    68.724    78.594 
kosten naar technische commissie   -200   -   - 400   - 
kosten naar Jeugdcommissie   -35.700   -40.000   -38.500   -53.900
loonkosten seniorentraining   32.100    30.500    29.824    24.694 
        
gebruiksvergoeding tennispark   -    9.500    9.540    57.240 
        
bondscontributies   14.300    14.500    13.976    14.006 
KNLTB.Club en App   500    1.000    435    894 
vergaderingen bestuur   600    750    483    873 
representatiekosten   500    500    319    481 
secretariaat en ledenadministratie   400    350    384    340 
ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie   1.200    1.500    862    2.270 
automatisering    750    500    657    507 
algemene kosten   4.600    4.200    4.991    3.792 
kosten jubileum   1.500    1.500    374    1.500 
verzekeringen    3.600    3.000    3.522    2.906 
belastingen en heffingen   2.300    2.300    2.222    2.150 
telefoon, internet en televisie   650    600    614    608 
KNLTB.Collect    1.100    850    1.086    657 
bankkosten    1.050    800    1.018    866 
algemene kosten   33.050    32.350    30.943    31.850 
        
hypotheekrente   7.100    7.800    7.777    9.435 
rente obligatielening   1.100    1.150    1.150    357 
rente    8.200    8.950    8.927    9.792 
        
afschrijving park   10.200    10.200    10.200    9.020 
afschrijving banen en verlichting   26.300    25.300    25.536    17.323 
afschrijving clubgebouw   8.850    8.600    8.671    7.800 
afschrijving inventaris   500    2.400    2.400    2.700 
afschrijving tractor   300    -    203    - 
afschrijvingen    46.150    46.500    47.010    36.843 
 

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2020  2019  2019  2018
   €  €  €  €

Sponsorcommissie        
pakketsponsoring   5.000    6.500    5.500    6.550 
reclameborden    9.400    10.300    9.700    10.000 
reclamedoeken    450    450    450    450 
club van 100    100    100    100    100 
overige sponsoring   -    -    -    120 
    14.950    17.350    15.750    17.220 
sponsorgeld naar Langemeercommissie   2.000    2.000    2.000    2.000 
totaal baten    12.950    15.350    13.750    15.220 
        
vergaderkosten   150    150    154    107 
sponsorborden, -doeken en -vlaggen   1.000    1.200    977    1.415 
overige kosten    4.000    600    5    27 
totaal lasten    5.150    1.950    1.136    1.549 
        
saldo sponsorcommissie   7.800    13.400    12.614    13.671 
        
Kantinecommissie        
omzet    91.000    88.000    90.247    87.252 
afdracht omzetbelasting   -12.500   -10.600   -12.208   -10.595-
omzet intern    10.000    9.500    9.804    10.423 
afkoop kantinedienst/boete   5.300    6.000    5.378    7.764 
totaal baten    93.800    92.900    93.221    94.844 
        
inkoop    47.700    47.600    47.344    47.573 
inkoopkorting    -8.800   -8.600   -9.012   -6.904
promotiebijdrage brouwerij   -1.600  -1.600   -1.600   -1.600
schoonmaak    9.500    8.000    9.874    6.236 
onderhoud en reparatie   2.500    3.000    2.470    3.099 
meubilair    3.000    -    -    - 
kassasysteem    -    -    -    1.800 
inventaris    4.000    4.000    134    1.335 
overige kosten    1.000    1.000    1.056    739 
consumpties bardienst en schoonmaak   3.500    2.000    4.044    2.319 
totaal lasten    60.800    55.400    54.310    54.597 
        
saldo kantinecommissie   33.000    37.500    38.911    40.247 
        
Onderhoudscommissie        
onderhoud park   700    3.800    4.325    213 
onderhoud banen   7.000    4.600    2.408    98 
onderhoud gebouwen   1.800    4.800    2.441    207 
verbruik elektriciteit   10.400    12.000    10.590    6.382 
verbruik gas    2.400    2.700    1.620    2.422 
verbruik water    1.200    900    1.313    833 
vuilafvoer    1.400    1.400    1.433    1.408 
commissiekosten   1.200    1.000    1.443    1.551 
totaal lasten    26.100    31.200    25.573    13.114 

 

 

 
      

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2020  2019  2019  2018
   €  €  €  €

Jeugdcommissie        
bijdrage training   32.700    35.200    36.799    44.655 
bijdrage activiteiten   700    1.200    627    1.073 
sponsoring    600    1.000    605    1.148 
gemeentesubsidie   2.000    3.000    3.170    3.944 
totaal baten    36.000    40.400    41.201    50.820 
        
kosten trainers    35.700    40.000    38.500    53.900 
zaalhuur    5.500    5.400    5.602    6.661 
prijzen    600    700    506    704 
activiteiten    2.800    3.600    2.602    3.544 
kleding    -    -    309    - 
overige kosten    100    100    27    78 
commissiekosten   200    200    183    202 
totaal lasten    44.900    50.000    47.729    65.089 
        
saldo jeugdcommissie   -8.900   -9.600   -6.528   -14.269
        
Technische commissie        
inschrijfgeld    2.200    1.800    2.307    1.602 
verhuur padelbanen en -rackets   1.400    400    2.228    84 
verhuur trainers   200    -    353    - 
totaal baten    3.800    2.200    4.888    1.686 
        
kosten trainers    200    -    400    - 
prijzen en bloemen   1.100    1.100    1.128    1.111 
activiteiten    3.500    4.000    3.429    4.023 
spelmateriaal    600    1.000    523    - 
promotiekosten padel   500    500    963    1.416 
trainingskosten padel   -    3.500    1.308    - 
overige kosten    900    600    834    585 
commissiekosten   2.000    1.000    2.030    1.254 
totaal lasten    8.800    11.700    10.615    8.389 
        
saldo technische commissie   -5.000   -9.500   -5.727   -6.703
        
Langemeerdubbeltoernooi        
inschrijfgeld    2.700    3.200    2.508    - 
sponsoring    2.500    2.000    2.500    - 
totaal baten    5.200    5.200    5.008    - 
        
prijzen en bloemen   1.400    1.600    1.305    - 
activiteiten    2.700    2.700    2.639    - 
drukwerk    200    100    218    - 
commissiekosten   900    800    908    - 
totaal lasten    5.200    5.200    5.070    - 
        
saldo Langemeerdubbeltoernooi   -    -    -62   - 
        
Redactiecommissie        
advertenties    450    650    570    670 
        
Service drukkosten   450    800    421    821 
Service portokosten   -    150    -    123 
totaal lasten    450    950    421    944 
        
saldo redactiecommissie   -    -300   149    -274
        
        
saldo baten en lasten   -    -    11.702    98

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk  
   2020  2019  2019  2018  
   €  €  €  €  
          
Onderhoudscommissie         
onderhoud park         
tuinonderhoud    200    200    3.785    -  
armaturen lantaarnpalen   -    3.000    -    -  
klein materiaal    500    600    540    213  
    700    3.800    4.325    213  
           
          
onderhoud banen         
periodiek onderhoud banen   3.200    1.900    -    -  
periodiek onderhoud lampen   600    1.700    1.670    -  
hekwerken    2.300    -    -    -  
netten en scoreborden   600    400    617    -  
tractor    100    300    41    -  
klein materiaal    200    300    80    98  
    7.000    4.600    2.408    98  
           
          
onderhoud gebouw         
schilderwerk    -    2.000    500    -  
alarminstallatie    100    200    90    -  
doormelding alarminstallatie   300    300    290    -  
camerasysteem   -    300    -    -  
parksleutels    200    -    273    -  
onderhoud en reparatie   400    1.800    435    -  
klein onderhoud   800    200    853    207  
    1.800    4.800    2.441    207 

Toelichting  op de onderhoudskosten

Liquiditeitsbegroting

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
         
    
liquide middelen begin boekjaar  69.600   69.250   92.350   103.650   90.550   74.750   61.250 
vlottende vorderingen minus schulden  -3.000  -     -     -     -     -     -   
resultaat boekjaar  -     -     -     -     -     -     -   
afschrijvingen  46.150  41.600   36.800   36.900   34.200   36.500   40.000 
  112.750   110.850   129.150  140.550   124.750   111.250   101.250 
aflossing leningen  18.500   18.500   18.500   18.500   18.500   18.500   18.500 
investeringen  25.000  -   7.000   31.500   31.500   31.500   64.000 
liquide middelen einde boekjaar  69.250   92.350   103.650   90.550   74.750   61.250   18.750 

investeringen    
banen  14.000  -     -     31.500   31.500   31.500   64.000 
terrein  11.000   -     7.000   -     -     -     -   
gebouw  -     -     -     -     -     -     -   
totaal  25.000   -     7.000   31.500   31.500   31.500   64.000 
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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

PADELBESPANSERVICE

DE TENNISSPECIALIST VAN DE IJMOND
LEDEN VAN TC UITGEEST KRIJGEN 10% KORTING OP TENNIS-  EN PADELARTIKELEN

(UITGEZONDERD AANBIEDINGEN EN BESPANNINGEN)

TENNIS



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


