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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
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 Volendammer Vishandel Bont
Marcel Dekker keurslager  Tui at Home Joosten Kunststoffen
Bart Groen Tegelwerken Frits Janssen Tuincentrum Cafe Restaurant Klaas
Aannemingsbedrijf van Gelder The Party Professional Formanoij Uitvaartdienstverlening
Jeroen Huijg Aannemer Credion zakelijk financieren Teer Makelaardij
Bakkerij Putter Jonker Installatiebedrijf Rotho
The Workout Jongejans koeltechniek NaMoCare voetverzorging  
Beletter Uitgeester Notariaat Good Eye For Talent
Kludi water in perfection In4hair kapsalon Gradient Engineering   
 Jan de Wit Architect
 

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 2020, met de verslagen, opgesteld door de voorzitters van de 
diverse commissies. Hierbij vindt u tevens een uitnodiging voor het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, maar dit jaar anders dan 
andere jaren, namelijk via “zoom”. Indien u vragen heeft betreffende de 
vereniging, kunt u ze tijdens deze vergadering stellen.

Niet alleen de vergadering zal anders worden opgezet, maar dit hele 
afgelopen jaar is anders verlopen dan menigeen had voorzien. Het zou 
een sportief jaar worden met diverse grote evenementen, het enige wat 
echter doorging was Corona.....

Iedereen een goed, sportief en gezond 2021 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
Vacant

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

Voorzitter Kant. comm.
N. Timmer, Wilhelminastraat 78,
1561ZW Krommenie, 06-39483834

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
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We hebben er alles aangedaan om een 
bijdrage te leveren om besmettingen bij 
TC Uitgeest te voorkomen. Toch zijn er 
bij ons een aantal leden besmet geraakt, 
maar gelukkig heeft dit voor zover mij 
bekend niet tot blijvend letsel geleid. 

Als je iemand vraagt wat voor jaar dit 
was is het is het meest voorkomende 
antwoord: “Een heel raar jaar”.  
Zo hebben wij 2020 ook ervaren, 
maar de club is nog steeds gezond en 
we kunnen de activiteiten zo weer 
oppakken. In de periode tot 19 januari 
2021 geldt nog de aangescherpte 
lockdown. Voor onze jeugd geldt dit 
gelukkig in mindere mate. Het is nog 
onzeker wat er na de 19e gaat gebeu-
ren. Zo hebben we het besluit genomen 
om toch de voorjaarcompetitie open te 
zetten en ook met de bardiensten zijn 
we dit van plan.

Wat nog wel een zorg is, is het feit dat 
er nog geen nieuw jeugdbestuur is. 
Marcel Duin heeft aangeven te willen 
helpen met de jeugdcompetitie. Wij zijn 
van mening dat er toch meer ouders 
van kinderen moeten gaan opstaan om 
jeugdactiviteiten in 2021 mogelijk te 
kunnen maken. We zullen zelf nog 
ouders gaan benaderen maar als u 
(twijfelt) enige hulp wilt bieden, neem 
dan alstublieft contact met ons op om 
te kijken in welke mate we een beroep 
op u kunnen doen. 

Tevens staat de vacature voor voorzit-
ter Technische Commissie ook nog 
open. U wordt daarbij niet meteen in 
het diepe gegooid, want Jan Mostert 
blijft in de commissie voor de over-
dracht van deze functie.
  
Door de Corona zijn er veel activiteiten 
afgelast, maar niet alles is negatief. We 
hebben dit jaar ontzettend veel 
aanvragen ontvangen voor het verhuur 
van onze padelbanen.  Er is inmiddels 
een app-groep “padelvrijwilligers” die 
de padelverhuur coördineert. We willen 
de trainers en de vrijwilligers ontzettend 
bedanken voor het succes van de 
padelverhuur van afgelopen jaar.
Omdat de kantine gesloten moest 
blijven hebben we op deze wijze toch 
nog inkomsten. Er wordt door de 
padel-commissie continu gekeken naar 
de balans tussen padel voor eigen 
leden en extern verhuur. Het mag 
duidelijk zijn dat eigen leden de 
voorkeur krijgen.
      
Heeft het bestuur nog plannen voor 
2021 zult u zich misschien afvragen.  
We zitten nooit stil en er zijn zeker 
plannen. Kleine zaken als het vervan-
gen van een vaatwasser en reparatie 
van een lekke dakgoot en vervanging 
van onze sloten zijn hier voorbeelden 
van. Maar we willen ook onderzoeken 
of we nog een of twee padelbanen 
kunnen bijbouwen.

Het plan zal voorbereid worden en dan 
in een extra ledenvergadering worden 
voorgelegd aan de leden. Hier komen 
we op terug.

Als laatste wil ik nog noemen dat er 
gewerkt wordt aan een nieuwe website 
voor TC Uitgeest.
  
Het bestuur heeft reeds ervaring met 
vergaderen middels “Zoom” (online 
vergadering), we zullen dit programma 
waarschijnlijk ook gaan gebruiken voor 
de algemene ledenvergadering. We 
gaan er vanuit dat we na 19 januari 2021 
nog niet in de kantine mogen komen.
 
Tot slot, we doen dit allemaal vrijwillig 
en om 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. Dus als je ons wilt helpen 
laat je dan horen.
 
Hierbij willen we tevens onze trouwe 
sponsoren bedanken die ons helpen dit 
allemaal mogelijk te maken.     

Met een sportieve groet,

Van de Voorzitter en Secretaris
Peter Kransberg en Anja de Groot

DIT JAAR STOND IN HET TEKEN VAN DE CORONA-PANDEMIE. 
DAT EEN PANDEMIE ZO ZIJN WEERSLAG KAN HEBBEN OP
DE GEHELE WERELD HEEFT ONS TOCH VERBAASD. 
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AGENDA:

1. Opening Voorzitter heet iedereen welkom
                    en geeft een korte terugblik op 2020.
2. Mededelingen / ingekomen stukken.
3.  Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de
    Algemene Ledenvergadering, d.d. 3 februari 2020,
    opgesteld door de secretaris.
4. Vaststelling en goedkeuring van de jaarverslagen 2020,
    opgesteld door de secretaris, technische commissie,
    jeugdcommissie, onderhoudscommissie,
    kantinecommissie en de sponsorcommissie.
5.A Vaststelling van het financieel verslag boekjaar
      2019/2020, opgesteld door de penningmeester.
5.B Goedkeuring van het financieel boekjaar 
       2019/2020 door de kascommissie.
5.C Benoeming kascontrolecommissie
5.D  Vaststelling contributie, competitiebijdrage
       en entreegeld voor het jaar 2021.
5.E  Vaststelling en goedkeuring van de begroting voor
       het boekjaar 2020/2021, opgesteld door
       de penningmeester.
5.F  Obligaties; Trekking eindcijfer 2021
6. Uitreiking van de ‘Willem Vessiesbeker’
     (bergopwaartsbeker)
7. Leden van Verdienste.
8. (Her)benoeming bestuursleden voor een
    nieuwe periode van 3 jaar.
    - Benoeming:
    Nick Timmer, kantine-commissie
    - Aftredend en niet herkiesbaar:
    Sandra Berkhout, jeugd-commissie
    Jan Mostert, interim technische-commissie
    - Vacant: 
    Technische-commissie
    Jeugd-commissie
9. Vaststelling bestuursfuncties voor het jaar 2021.
10. Doorkijk naar 2021/2022.
11. Rondvraag.
12. Sluiting

Toelichting bij agenda punt 5D
- 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 2021 is als volgt vastgesteld:
Senioren – incasso   € 151
Studenten - incasso   €   95
Junioren   €   75

Competitiebijdrage   
Senioren per team   € 139 
Studenten per team   € 139 
Junioren   €   17
Worldtour          €    8,50

Entreegeld    
Senioren en Studenten   €   10 
Junioren   €   10 

Donateursbijdrage   €   39
Kantinedienstafkoop   € 153
 (voor 3x afkopen)
Boete bij verzuim   €   70 

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

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

Toelichting bij agenda punt 9. 
Vaststelling bestuurfuncties voor het jaar 2021

Peter Kransberg voorzitter
Anja de Groot secretaris 
Martin Wiegers penningmeester 
Jan Mostert (interim) vacature, technische commissie,
 aftredend in 2020
Nick Timmer kantinecommissie,
Peter Groen onderhoudscommissie
 en sponsorcommissie
Sandra Berkhout (aftredend per direct)
 vacature jeugdcommissie

Toelichting bij agendapunt 10.
Wij willen tijdens de ALV van leden horen waaraan het
bestuur 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 1 maart 2021, om 20:00 uur via zoom
(Zoom wordt opgezet om 19:45 uur, zodat er om 20:00 uur gestart kan worden)
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Notulen van de A.L.V. van T.C. Uitgeest
d.d. 3 februari 2020 om 20.00 in het clubhuis aan de Waldijk te Uitgeest

1. Opening
Peter Kransberg opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Voordat we overgaan naar de vergadering vraagt 
Peter een minuut stilte voor Willem Vessies. Hij heeft voor de 
club heel veel betekend. 20 Jaar heeft hij zich als vrijwilliger
ingezet.

2. Mededelingen 
Geen mededelingen en ingekomen stukken.
Geen afmelding voor deze vergadering ontvangen.

3. Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de
    Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2019,
    opgesteld door de secretaris
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 februari 
2019 worden onveranderd vastgesteld en goedgekeurd.

 4. Vaststelling en goedkeuring van de jaarverslagen 2019
De jaarverslagen worden onveranderd vastgesteld en goedge-
keurd door de aanwezigen. 
 
 5A. Vaststelling van het financieel verslag boekjaar  
       2018/2019  opgesteld door de penningmeester
Opmerkingen:

• Penningmeester geeft aan dat er een daling is van de con-
tributiegelden. Voorzitter geeft aan dat er een stijging is 
van 30 leden. Hoe kan dit? Dit is inderdaad goed opge-
merkt. Het volgende wordt aangegeven. Het systeem van 
de KNLTB werkte nog niet naar behoren. Er is niet duidelijk 
te zien wat de nieuwe leden zijn en wie er hebben opge-
zegd. Bij het maken van het verslag is het nog onduidelijk. 
We hebben ook te maken met de overlapping van 1 okto-
ber t/m 1 januari. Er wordt geopperd toch maar handmatig 
een lijst bij te houden.

• Kosten schoonmaak zijn 60% gestegen. Wordt er meer 
schoongemaakt? Antwoord: schoonmaak zat bij de stich-
ting en valt nu onder de kantinecommissie en niet bij on-
derhoud. Blijft bij de kantine dat is namelijk het grootste 
oppervlak.

• Meubelair en dergelijke staan op onkosten van de kantine-
commissie, maar waarom niet op de activa. Antwoord: Het 
gaat om allerlei kleine onkosten waarop geen afschrijving 
wordt gerekend.

• Langemeer en sponsorcommissie staan verschillende be-

dragen. Verschil  €500. De sponsorcommissie geeft € 2.000. 
en bij Langemeer staat sponsorinkomsten op €2.500. Lan-
gemeer heeft zelf extra sponsorgeld geïncasseerd.

• Begroting laat daling van contributiegelden, maar trai-
ningsgelden een stijging en omzet kantine ook. Meer les-
sen worden er gevolgd door senioren. Er is ook meer aan-
bod. Omzet kantine groeit door goed bezochte 
evenementen. Dit is op basis van het verleden.

 5B. Goedkeuring van het financiële boekjaar 2018/2019
       door de kascommissie
De kascommissie bestaat uit Ger Waalewijn en Tristan Brink-
huis. Zij hebben de boekhouding van TC Uitgeest over de peri-
ode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019 gecon-
troleerd. De kascommissie heeft een toelichting gegeven en 
Ger Waalewijn leest deze voor:
De kascommissie, bestaande uit G.C. Waalewijn en T.C. Brink-
huis, verklaart de boekhouding van Tennisclub Uitgeest over de 
periode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019 te 
hebben gecontroleerd. De kascommissie verklaart dat de ba-
lans per 31 oktober 2019 en de resultatenrekening over de peri-
ode 1 november tot en met 31 oktober 2019 een getrouw beeld 
geven van de werkelijkheid en in overeenstemming zijn met de 
grondslagen voor financiële verslaglegging. De kascommissie 
adviseert de ledenvergadering het bestuur voor genoemde pe-
riode te dechargeren.

5C. Benoeming kascontrolecommissie
Volgens de statuten treedt Tristan Brinkhuis af. Marco Weel 
heeft zich aangemeld als nieuw commissielid. De kascommis-
sie bestaat nu uit Ger Waalewijn en Marco Weel. 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 mee 
dat er de komende periode gelobbyd wordt, zodat er een derde 
lid ter beschikking is voor 2021. 

5D. Vaststelling contributie en entreegeld voor het jaar 2020
De vraag is of het Studenten lidmaatschap nog steeds ingele-
verd kan worden. Ja dat kan. Er wordt opgemerkt dat er een 
tikfout staat bij de bedragen van de contributiebijdragen. Dit 
moet inderdaad 2020 zijn in plaats van 2019.

5E. Vaststelling en goedkeuring van de begroting voor het
       boekjaar 2019/2020 opgesteld door de penningmeester
Deze worden akkoord bevonden.

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
RON LOMMERS  VOORZITTER KANTINECOMMISSIE 
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5F. Obligaties; Trekking eindcijfer 2020
Op donderdag 30 januari zijn de voorzitter en de secretaris bij 
de notaris geweest ivm de uit te keren obligaties. Onder het 
toeziend oog van de notaris zijn er voor de komende 10 jaar de 
cijfers getrokken. De akte wordt door de notaris opgesteld. Het 
cijfer wat voor dit jaar getrokken is, is het getal 2. Iedereen die 
in het bezit is van een obligatie met het eindcijfer 2 krijgt deze 
uitbetaald.

6. Uitreiking van de ‘Willem Vessiesbeker’ (bergopwaartsbeker)
De “bergopwaartsbeker” wordt jaarlijks uitgereikt aan een
lid/leden die zich in de visie van het bestuur “extra” verdienste-
lijk heeft/hebben gemaakt voor de club in het afgelopen jaar of 
de afgelopen jaren. Als bestuur hebben we de beslissing geno-
men om de ”bergopwaartsbeker” om te dopen tot de
‘Willem Vessiesbeker’. Vlak voor de start van de vergadering 
kwam bij ons de melding dat er al een naam gekoppeld was 
aan deze beker, namelijk die van Frans van den Berg. Dit was 
niet bij iedereen van het bestuur bekend. Er werd contact op-
genomen met Frans van den Berg en die had er geen bezwaar 
tegen. Het bericht van Frans werd voorgelezen door 
Martin Wiegers. Alsnog is de beker uitgereikt. Voor 2019 heeft 
het bestuur gekozen voor de onderhoudsploeg die zeker het af-
gelopen jaar heel veel werk heeft verricht. Naast de 
‘Willem Vessiesbeker’ kregen alle de leden van de onderhouds-
ploeg een heerlijk spijsbrood van Putter. 
Naar Frans van den Berg is een bloemetje gestuurd voor zijn 
snelle reactie en welwillendheid. Namens de onderhoudsploeg 
houdt Hans Böhm een bedankwoordje voor de leden.

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

8. (Her)benoeming bestuursleden voor het jaar 2020
De volgende bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar:
Ron Lommers van de kantine-commissie treedt af, maar blijft 
nog wel betrokken bij de commissie. Sandra Berkhout van de 
Jeugdcommissie blijft tot de Jeugdonderlinge en neemt daarna 
afscheid. Daarnaast zal de gehele JC (Jesca Bakker, Christel 
van den Berg en Eva Verstraete) ook afzwaaien. 
Jan Mostert als interim technische-commissie wil ook graag 
het stokje overdragen. Zij worden allen bedankt voor hun inzet.
De komende periode zullen we dus op zoek moeten gaan naar 
nieuwe vrijwilligers voor deze functie.

9. Vaststelling bestuursfuncties voor het jaar 2020
Er hebben zich geen nieuwe leden zich aangemeld voor een be-
stuursfunctie. Dit houdt in dat de bestaande bestuursleden blijven, 
omdat de aanwezigen leden daar geen bezwaar tegen hebben.

10. Doorkijk 2019/2020.
Hoe gaat de vereniging om met duurzaamheid zoals het plastic 
scheiden en afvoeren. Er ontstaat een discussie over hoe en 
wat. Heel fijn dat er zoveel betrokken leden zijn om deze dis-
cussie aan te gaan. Het voorstel is om daar later op terug te ko-
men. Het bestuur gaat hier zeker mee verder. De jeugdcommis-
sie stelt voor om papieren bekers te nemen ipv plastic. Hans 
Böhm gaat onderzoeken naar deze mogelijkheden.
Een verzoek tijdelijke lidmaatschap wordt aangekaart. Dit ver-
zoek is al eens binnengekomen. Er zijn hieromtrent nogal wat 
vraagtekens, maar ook dit gaat zeker weer in de bestuursverga-
deringen besproken worden.

11. Rondvraag
Mark Haije: Op het moment dat je van de baan gaat omdat an-
dere spelers komen, kun je zelf niet opnieuw afhangen.
Je moet dan minimaal een kwartier wachten. Dus iemand die 
later komt dan jij, kan dan voor jou afhangen. Dit kan gewijzigd 
worden. Dit gaat veranderd worden.
Robert van Leeuwen kan al twee jaar niet met zijn pasje afhan-
gen. Christel heeft dit ook. Graag doorgeven aan Theo dat het 
pasje het niet doet. Hij vraagt dan een nieuwe aan.
Dick de Goede: Een vraag met betrekking tot de vrijdagavond. 
Er tennissen elke vrijdagavond veel mannengroepen. Nu komt 
er een vrijdagavond competitie. Dit betekent dat er niet vrijge-
speeld kan worden. Waarom zijn wij hierin niet gekend?
Jan Mostert beantwoord deze vraag. De competitie wordt aan-
geboden voor alle leden van TC Uitgeest. De KNLTB geeft aan 
dat door de competitie leden veel binding met de club krijgen. 
De voorkeur van veel leden gaat nu meer naar de vrijdagavond. 
We kunnen de leden niet dwingen om op een andere dag com-
petitie te spelen. 

12. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid 
en inbreng, nodigt allen uit voor een drankje en sluit de verga-
dering om 20:55 uur.
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Keer op keer hebben we onze uiterste 
best gedaan om hieraan te voldoen, 
door goede samenwerking met alle
andere commissies.

Helaas was een kantinesluiting vanwe-
ge corona onvermijdelijk. 
Geen toernooien, feestavonden of 
‘okee ik doe er nog eentje’ na een

training of vrij tennis. Dit zorgt ervoor 
dat over het afgelopen jaar niet heel 
veel te melden valt vanuit de
Kantinecommissie.

Vandaar dat we met smart uitkijken 
naar 2021 waarin we hopelijk, door de 
huidige ontwikkelingen omtrent het co-
rona virus de kantine weer kunnen

heropenen. We hebben ontzettend veel 
zin om de club nog gezelliger te maken 
en barsten van ideeën. Als de tijd rijp is, 
zal je hier veel meer van horen!

Tot slot wil ik iedereen van de kantine-
commissie, vooral Ron Lommers en 
Jeroen Heddes bedanken voor de flexi-
biliteit waar en wanneer dat nodig was. 

Jaarverslag Kantinecommissie 2020
Nick Timmer, voorzitter Kantinecommissie

HET JAAR 2020 IS VOORAL HET EERSTE HALF JAAR EEN UITDAGING GEBLEKEN 
VOOR DE KANTINECOMMISSIE. IN KORTE TIJD MOEST DE VERENIGING VOLDOEN 
AAN CORONA MAATREGELEN DIE OOK GEREGELD WIJZIGDEN.

Jaarverslag Onderhoudscommissie 2020
Peter Groen

WAT MOET IK ZEGGEN OVER HET JAAR 2020, ALLE VOORZITTERS VAN DE COMMISSIES 
ZULLEN DAAR EEN STUKJE OVER GESCHREVEN HEBBEN.

Voor het onderhoud hebben we daar 
natuurlijk ook last van gehad.

Er is groot onderhoud verricht in maart 
en ook heeft de onderhoudsploeg vele 
andere zaken opgepakt. Het clubhuis 
is aan de buitenkant geverfd, het park 
is weer onkruidvrij en in een van de 
vlaggenmasten is verlichting aange-
bracht. Ook hebben wij windschermen 
aangekocht om het op ons buitenterras 
aangenamer te maken.

Hebben wij nog plannen in 2021? Na-
tuurlijk zijn deze er, we gaan de goten 
vernieuwen aan de voor- en achterkant 
van het clubhuis en het plafond van de 
luifel bij de ingang zal worden hersteld. 
Ook zal er tijdens het komende groot 
onderhoud in maart een schutting 
geplaatst worden aan de slootkant bij 
de bomen, om de oostenwind van ons 
terras te weren.

Daarnaast staan er nog wat investerin-
gen in de begroting maar dit is allemaal 
afhankelijk van de openstelling van het 
clubhuis.

Namens de onderhoudsploeg wensen 
ik jullie allemaal een gezond en corona-
vrij 2021 en denk een beetje aan elkaar!
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In de week van 12 maart 2020 hebben 
we op de valreep het ouder-kind 
toernooi van 15 maart moeten afblazen. 

De voorjaarscompetitie, waarvoor 67 
enthousiaste jeugdleden zich hadden 
ingeschreven, ging niet door. Gelukkig 
was er in het najaar wel een mogelijk-
heid om competitie te spelen, maar 
helaas moest de najaarscompetitie 
voortijdig worden afgebroken met nog 
1 of 2 speeldagen te gaan. Officieus 
zijn 3 jeugdteams (1 groen en 2 geel) 
kampioen geworden, met een stand die 
niet in te halen viel.
 
De Jeugdonderlinge, het tennisfeest 
van het jaar, kon ook al niet doorgaan. 
Maar dankzij de inzet van onze trainers, 
Perry en David, hebben de jeugdleden 
in de laatste week van de zomervakan-
tie nog een aantal onderlinge wedstrij-
den kunnen spelen onder de stralende 
zon. Het was bloedheet, maar wat was 
het fijn dat de jeugd toch wat onder-
linge wedstrijden kon spelen.

Voor de aftredende jeugdcommissie is 
het een bizar jaar geweest. Niks leuks 
mogen organiseren, maar daarentegen 
wel veel schakelen met elkaar, de 
trainers en het bestuur. Bijvoorbeeld 
over wat er wel en niet mag binnen de 
verschillende leeftijdsgroepen, of over 
het feit dat ouders niet mogen kijken bij 
hun kinderen, over looproutes in de 
kantine en verplichte bezoekersregi-
stratie. Allemaal zaken waar wij als 
jeugdcommissie eigenlijk niet mee 
bezig zouden moeten zijn, maar wat 
helaas wel de realiteit is.

In september heeft de jeugdcommissie 
haar taken (deels) neergelegd met de 
vermelding dat Christel en Jesca nog 
bereid waren de voorjaarscompetitie 
voor 2021 veilig te stellen, waarvoor 
veel dank dames! 
Wat de opvolging van de jeugdcommis-
sie betreft kan ik als positief bericht 
vermelden dat wij Marcel Duin bereid 
hebben gevonden om te helpen bij de 
administratie rond de competitie. Voor 
de competitie in 2021 zal hiervoor een 
overdracht plaats vinden. Dank Marcel! 
De zoektocht naar onze opvolgers komt 
echter onvoldoende van de grond. 
Ondanks herhaaldelijke oproepen, 
heeft geen enkele ouder zich vrijwillig 
gemeld. Pogingen om persoonlijke 
gesprekken te voeren met ouders 
worden bemoeilijkt door de COVID 
restricties. Ik ben eigenlijk altijd positief 
gestemd, maar men mag best weten 
dat het gebrek aan bereidwilligheid om 
bij te dragen aan het tennis plezier van 
onze kinderen, mij veel zorgen baart. 
De moed zakt mij in de schoenen om 
op deze wijze bij het verenigingsleven 
betrokken te blijven. Langs deze weg, 
wil ik ouders nogmaals oproepen om 
zich aan te melden. Wat zou het fijn zijn 
als 1 of meerdere (groepen) ouders zich 
samen hard kunnen maken voor een 
evenement aan de hand van onze 
draaiboeken, of ouders die gewoon een 
bepaalde taak op zich willen nemen. 
Onderstaand wat voorbeelden:
Ouder-kind toernooi: datum en tijd 
plannen, uitnodiging versturen, verwer-
ken aanmeldingen, wedstrijdschema 
opstellen (met hulp van trainers), 
versnaperingen regelen, prijsjes 
regelen voor bij de bingo, of een quiz 
maken.

Competitie: ontvangst en begeleiding 
van een aantal zondagochtenden bij 
rood en oranje. 
Jeugdonderlinge: bedenken program-
ma, toernooi en wedstrijdplanning, 
communicatie, bekers en prijzen, 
inkoop, begroting en budgetbewaking, 
toezicht op het park.

Als voorzitter van de jeugdcommissie 
kijk ik terug op een bijzonder mooie tijd. 
Ik ben trots op wat wij samen met veel 
plezier voor de jeugdleden hebben 
gefaciliteerd, waarbij wij ons als doel 
hebben gesteld een ontmoetingsplek te 
realiseren waar ruimte is voor competi-
tie, sportiviteit en saamhorigheid. 

Namens het bestuur wil ik mijn bijzon-
dere waardering uitspreken richting het 
team, de rotsen in de branding: 
Christel, Eva en Jesca. Alle drie hebben 
ze 4 jaar geleverd op basis van per-
soonlijke kracht én naast de volle 
sociale agenda’s, zo goed als fulltime 
banen, ander vrijwilligerswerk, andere 
sporten en naast ‘gewoon’ moeder zijn. 
Dank dames!

Mijn bijzondere dank gaat ook naar 
onze Jeugdraad: Kasper, Dana, Danny, 
Dorien, Noah, Sophie, Stan en Step-
han, omdat zij hun verbindende kracht 
laten zien tijdens de evenementen en 
het verschil maken.
Perry en David, die ondanks alles dit 
jaar, de mogelijkheden creëren om 
onze jeugdleden in veiligheid te laten 
trainen en spelen, chapeaux!

Ik hoop zo dat 2021 voor iedereen 
beter wordt!

Jaarverslag Jeugdcommissie 2020
Sandra Berkhout, voorzitter Jeugdcommissie

DE JEUGDCOMMISSIE KIJKT TERUG OP EEN JAAR DAT VOOR ONZE JEUGDLEDEN 
GOED BEGON MET HET NIEUWJAARSTOERNOOI IN SPORTHAL ‘DE ZIEN’.
MAAR WIE HAD KUNNEN BEDENKEN DAT DE REST VAN HET JAAR IN HET TEKEN 
ZOU STAAN VAN COVID-19 EN DAT TEN GEVOLGE DAARVAN BIJNA ALLE
EVENEMENTEN VOOR DE JEUGD NIET DOOR KONDEN GAAN? 
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Algemeen TC
 
Dit jaar is helaas voor alles en iedereen 
helemaal anders verlopen dan alle
andere jaren hiervoor, zo ook voor de 
technische commissie en alle sportieve 
activiteiten, die we gewoonlijk organi-
seren. Alle tennis- en padelactiviteiten 
hebben we hooguit slechts gedeeltelijk 
uit kunnen rollen. Dankzij de flexibiliteit 
van al onze vrijwilligers en trainers zijn 
we er alsnog redelijk goed uitgekomen. 
Hierbij wil ik alle TC vrijwilligers en trai-
ners bedanken voor jullie flexibiliteit en 
inzet. Het is een jaar geweest, dat we 
niet snel zullen vergeten.
Gelukkig zien we dat padel heel erg 
aanslaat en dat het toevoegen van pa-
del aan onze Tennis Club een juiste 
keuze is geweest. Het aantal leden dat 
tennist neemt nog steeds wel wat af, 
maar daarentegen zien we dat juist het 
aantal nieuwe leden toeneemt bij met 
name de “jongere volwassenen”. Dit 
laatste is precies waarop we met de 
opstart van padel gehoopt hadden. Op 
deze manier gaan we met de tijd mee 
en houden we de club ook op de lange-
re termijn levensvatbaar.

Tennis

Vrijwilligers gezocht
Zonder de inzet van vele vrijwilligers 
kan een vereniging en dus ook TCU 
niet blijven bestaan.
Wij hopen dat iemand interesse heeft 
om de coördinerende rol van voorzitter 
Technische Commissie op zich te willen 
nemen. De voorzitter TC vertegenwoor-
digt de TC binnen het Bestuur
(max 1 avond/maand) en zorgt voor 
overleg/afstemming van de activiteiten 
tussen de diverse relevante commis-
sies, zoals de toernooi-commissies 
(LMDT en clubkampioenschappen),  
de competitie-commissie, de padel-
commissie en de jeugdcommissie
(ca. 4x/jaar). De diverse commissies, 
zoals wij zijn vrijwel allemaal gelukkig 
nog steeds voldoende bemand, maar 
de samenhang en afstemming tussen 
de diverse commissies en ook met trai-
ner-activiteiten heeft toch aandacht no-
dig om alles soepel te laten verlopen en 
daar is nu eigenlijk niemand voor. Wie 
hier wel oren naar heeft kan contact 

opnemen met de voorzitter Peter 
Kransberg of met de interim voorzitter 
technische commissie Jan Mostert (ht-
tps://tcuitgeest.nl/vereniging/bestuur/).
Het zou ook mooi zijn als er wat meer 
leden zouden zijn, die willen helpen bij 
het opzetten van de diverse competi-
ties en toernooien. We zouden graag 
een extra persoon in onze competitie-
commissie willen hebben, waardoor we 
wat taken kunnen verdelen en iedereen 
ook in de toekomst competities kan 
blijven spelen. Hiervoor dient een korte 
(online)cursus van Vereniging Competi-
tie Leider(VCL) bij de KNLTB gevolgd te 
worden, zodat de spelregels volledig 
begrepen worden en om gebruik te 
kunnen maken van het planningssy-
steem. Wie hier wel oren naar heeft en 
meer wil weten wat een en ander in-
houd, kan contact opnemen met een 
van de huidige VCL’s, Jeroen Heddes, 
Peter van Ruiten  (peter.van.ruiten@
tcuitgeest.nl) of ondergetekende (jan.
mostert@tcuitgeest.nl).

Trainers & trainingen

Een jaar dat we niet snel vergeten, 
maar ook graag achter ons willen laten. 
Het heeft wel wat gevraagd aan ons 
aanpassingsvermogen; trainen met 
handschoenen, van maximaal 4 op 1 
baan naar maximaal 2, en ga zo maar 
door. Toch hebben we het gevoel dat 
we hier ons goed doorheen hebben ge-
slagen. 
De invulling van de tennis- en padeltrai-
ningen lopen nog steeds goed, en we 
zien zelfs een stijging bij de padelles-
sen.
Ook qua activiteiten zaten we niet stil. 
Omdat de jeugd onderlinge geen door-
gang kon vinden in de huidige vorm, 
hebben we de TCU Masters georgani-
seerd waar vele jeugdleden aan mee 
deden. Doordat er nog geen opvolging 
is voor de JC, zijn vele taken door de 
trainers overgenomen; Pieten tennis en 
oliebollen toernooi (op allerlaatste mo-
ment helaas afgelast) konden daardoor 
gewoon door gaan.
Het is koffiedik kijken, maar mocht 
2021 weer enigszins naar het “normale” 
gaan hebben wij ook tal van leuke idee-
en om te organiseren. Tot die tijd; lek-
ker trainen en vrij spelen met de leukste 

Coronaproof sporten die er zijn!
De trainers Perry en David 

Competities

Door de pandemie werd de voorjaars-
competitie uitgesteld en later verplaatst 
naar de herfst. Met diverse restricties 
konden nog veel partijen worden ge-
speeld maar werden de laatste
2 rondes geschrapt.
Wintercompetitie is helemaal niet door-
gegaan. Voorbereidingen voor de voor-
jaarscompetitie 2021 zijn in volle gang 
en wij hopen dat iedereen weer zijn 
tennisracket ter hand zal nemen en het 
een mooi en sportief en gezellig  ten-
nisjaar zal gaan worden.

Peter van Ruiten

LangeMeer Dubbel Toernooi (LMDT)

Ondanks dat de voorbereiding voor het 
toernooi gestart waren, werd ook het 
LMDT gecanceld vanwege Corona.
Hopelijk volgend jaar beter.

Frits Walsmit

Clubkampioenschappen

Deze zouden voor het eerst gehouden 
gaan worden eind augustus, mede om-
dat we dan als club ook een aantal se-
niorenteams mee wilden laten doen aan 
de najaarscompetitie. Helaas door de 
corona crisis werd dit allemaal anders 
en hebben we toen besloten om geen 
clubkampioenschappen te houden en 
te kijken of de najaarscompetitie wel 
doorgang zou kunnen vinden. 
De KNLTB had namelijk besloten om 
indien mogelijk de voorjaarscompetitie, 
door te schuiven naar het najaar.
Dit lukte gedeeltelijk, omdat halverwe-
ge de competitie de overheid toch weer 
moest besluiten om deze stop te zet-
ten.

2021:

En hoe zal dit in 2021 gaan eindigen, 
uiteraard weet niemand dat, maar er 
gloort licht aan het einde van de tunnel. 
Er is een vaccin gemaakt en vanaf ja-
nuari zullen de eerste mensen 

Jaarverslag Technische Commissie 2020
Jan Mostert
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gevaccineerd gaan worden.
Voor ons als tennisleden zullen dan in 
maart misschien al een aantal tennis-
toernooien georganiseerd gaan wor-
den, waarna in april de start van de 
voorjaarscompetitie zal zijn met aan-
sluitend de overige open toernooien.
Wij willen dan weer proberen om eind 
augustus de clubkampioenschappen te 
gaan organiseren.
Dit zal zijn in week 33 / 34 en dat is dan 
bijvoorbeeld vanaf woensdag 18-8 t/m 
zaterdag 28-8-2021.
Dit betreft enkel, dubbel en mix in de 
verschillende categorieën. Deze data 
lijken nog ver weg en dat is het ook wel, 
maar noteer deze alvast in je agenda 
want hopelijk kunnen we er met elkaar 
een leuk en gezellig toernooi van ma-
ken.
 
De Toernooicommissie clubkampioen-
schappen TCU bestaat uit:
Rico Bakker, Dick de Goede, Ellen 
Kransberg, Erik Schröder, Tjerk Baltjes 
en Claudia Bohm.

Padel commissie 

2020 zou het jaar worden dat TCU de 
padel-sport binnen de regio verder zou 
gaan uitrollen. Helaas is dit niet hele-
maal gelukt door het Coronavirus. 

Ik zeg bewust niet helemaal. Zo zijn alle 
fysieke promotieactiviteiten, o.a. toer-
nooien en opendagen, niet doorgegaan. 
Bij het uitbreken van het virus in maart 
2020, waarbij bijna alle sport stil kwa-
men te liggen, bleef de mailbox van ons 
echter vol lopen met externe aanvragen 
voor het huren van de padelbanen. Ook 
hier konden wij in het begin geen ge-
hoor aangeven. Toen de maatregelen 
vanuit de regering versoepeld werden, 
is er geen week geweest waarbij er niet 
één baan verhuurd was. Er kwamen zo-
veel aanvragen binnen, dat we moesten 
besluiten om bepaalde tijden geen ba-
nen te verhuren, zodat de eigen leden 
ook nog aan spelen toekwamen. 
Uiteindelijk heeft deze verhuur TCU 
nieuwe leden opgeleverd (zie jaarver-
slag secretaris). Naast nieuwe leden 
heeft de verhuur ook nog extra inkom-
sten opgeleverd (zie verslag penning-
meester).
Bij het verhuren van de banen komt 
echter ook een hoop extra werk kijken. 
Zo moeten de mails beantwoord wor-
den en op de dagen (vooral zaterdag en 
zondag) dat er niemand aanwezig is op 
het tennispark, moet het hek openge-
daan worden en de rackets uitgegeven 
worden. Gelukkig beschikt de club over 
een aantal vrijwilligers die dit op zich ne-
men, waarvoor hartelijk dank. Zonder ie-
mand te kort te doen wil ik Ellen Krans-

berg en Perry Meijer in het bijzonder 
bedanken voor het mede beantwoorden 
van de vele aanvragen via de mail. 
Ondanks het Coronavirus hebben toch 
de clubkampioenschappen plaatsge-
vonden. Daarnaast kon ook de uitge-
stelde voorjaarscompetitie in septem-
ber van start gaan met twee teams op 
vrijdagavond. Dit was van korte duur 
omdat het virus toch weer de kop op 
stak en de competitie werd afgebroken. 
In het najaar heeft er een jeugd-clinic 
onder leiding van Arnaud van Dijk 
plaatsgevonden. Helaas was de animo 
niet erg groot. De kracht van dit soort 
activiteiten zit in het blijven herhalen. 
Dit is echter, mede door het Corona, 
niet gelukt. 
De padel-commissie heeft in 2020 af-
scheid genomen van Luuk, Hidde, Sam 
& Sam en bestaat nu uit Arnaud van 
Dijk en Mark Haije. Wij zijn dus nog op-
zoek naar nieuwe commissieleden, die 
samen met ons in 2021 diverse activi-
teiten wil organiseren en om padel ver-
der te promoten. Nieuwsgierig gewor-
den stuur een mail naar padel@
tcuitgeest.nl dan gaan we rond de tafel 
zitten of dit iets voor jou is.

Mark Haije, voorzitter padelcommissie

Een van onze doelstellingen was om een sponsordag te houden voor al onze trouwe sponsoren! 
Vanwege de corona crisis is dit niet gelukt. 

Laten hopen dat we komend jaar weer leuke dingen met elkaar kunnen doen.

Denk aan elkaar, steun onze sponsoren en koop lokaal!

AFGELOPEN JAAR ZIJN WIJ ER NIET IN GESLAAGD 
ONZE DOELSTELLINGEN TE HALEN.

Jaarverslag Sponsorcommissie 2020
Peter Groen
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Dit geldt dus ook voor juniorleden die in 2021 de leeftijd van 18 jaar bereiken (en daardoor automatisch seniorlid worden) en 
voor studenten die voor het jaar 2020 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 2021 bij de penningmeester in.

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

OOK IN 2021 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
2021

Studentenlidmaatschap

Studentenlidmaatschap 2021
Naam:   
 
Adres:   

Postcode/ Woonplaats:   

Geboortedatum:  

Ondergetekende wil in aanmerking komen voor het studentenlidmaatschap van TCU voor het jaar 2021
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 2021  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

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

Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus is de kantine 
in 2020 deels gesloten geweest, moesten veel evenementen worden geannuleerd 
en was er lesuitval. Desondanks kon het boekjaar met een positief financieel 
resultaat worden afgesloten, met name door gebruik te maken van het steunpak-
ket van de overheid, door de laatste donatie van de inmiddels ontbonden
Stichting Exploitatie Tennispark en door de sterk toegenomen inkomsten
uit de verhuur van de padelbanen.
De omzet en brutomarge van de kantine zijn meer dan gehalveerd. 
Voor de kosten van de vervanging van de regengoten en het herstel van het plafond 
is een bedrag van € 6.000 aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd.
De kosten van de jeugdcommissie en de technische commissie zijn als gevolg van 
het niet doorgaan van competitie en clubkampioenschappen lager dan begroot.

BEGROTING

De contributies zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging. Voor 
2021 wordt uitgegaan van een stabilisatie van het ledenaantal. 
Op de contributies wordt een inflatieverhoging toegepast. 
Ook in het boekjaar 2020-2021 zal optimaal gebruik worden gemaakt van de 
steunmaatregelen ter compensatie van het omzetverlies als gevolg van de 
coronamaatregelen. Via de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)
is inmiddels een bedrag van € 10.000 ontvangen.
Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn aanvragen gedaan.
Een deel van de materiële vaste activa is volledig afgeschreven, waardoor de 
afschrijvingen dalen. 
De kantine is sinds eind september 2020 gesloten en een spoedige opening wordt 
niet verwacht. De omzet is daarom op het niveau van het afgelopen jaar begroot.
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Activa
  2020    2019
  €  €  € €
       
VASTE ACTIVA       
       
Materiele vaste activa       
Grond  40.840      40.840   
Park   56.600      61.700   
Banen   157.300      160.600   
Gebouw   200.650      209.500   
Inventaris   -      500   
Tractor   2.400      2.700   
Activa in aanbouw  -      9.237   
    457.790      485.077  

VLOTTENDE ACTIVA       
       
Voorraden       
Dranken   3.000      3.000   
Statiegeld   1.119      840   
    4.119      3.840  
 
Vorderingen       
Debiteuren   3.418      3.162   
Overige vorderingen  4.808      3.547   
    8.226      6.709  
 
        
Liquide middelen     92.755      69.633

Totaal activa      562.890     565.259 

Balans  per 31 oktober 2020
       Passiva
  2020    2019
  €  €  € €
       
Eigen vermogen       
Algemene reserve  188.911      177.209   
Resultaat boekjaar  14.394      11.702   
    203.305     188.911

Voorzieningen       
Groot onderhoud  60.000      54.000   
Jubileum   3.000      1.500   
Borg parksleutels  9.377      9.230   
    72.377     64.730 

Langlopende schulden       
Kredietinstellingen  231.625      244.375   
Obligatielening   49.000      57.500   
    280.625     301.875

Kortlopende schulden       
Crediteuren   785      1.358   
Overige schulden 
en overlopende passiva  5.798      8.385   
    6.583      9.743 
 

Totaal passiva    562.890     565.259 
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 2020    2019

  € €   €  €
       
Baten       
       
Contributie   75.312      77.552   
Competitiebijdrage  5.289      6.079   
Entreegeld   660      660   
Donaties   975      1.069   
Lesgeld   29.851      29.863   
Verhuur tennispark  -      4.610   
Overige baten   14.484      4.329   
  126.571      124.162   
Sponsorcommissie  11.967      12.614   
Kantinecommissie  16.589      38.911   
Technische commissie  6.249      5.727-  
Redactiecommissie  272      149   
    161.648      170.109  

Lasten       
       
Loonkosten seniorentraining  29.916      29.824   
Gebruiksvergoeding tennispark  -      9.540   
Algemene kosten  29.323      30.943   
Rente    8.162      8.927   
Afschrijvingen   46.032      47.010   
Onderhoudscommissie  30.233      25.573   
Jeugdcommissie  3.561      6.528   
Langemeercommissie  27      62   
     147.254      158.407 
       
Resultaat boekjaar   14.394        11.702

Resultatenrekening over de periode 1 nov 2019 t/m 31 okt 2020
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Materiele vaste activa 31-10-2019  investering  afschrijving  31-10-2020
Grond   40.840    -    -    40.840 
Park   61.700    4.614    9.714    56.600 
Banen   160.600    23.368    26.668    157.300 
Gebouw   209.500    -    8.850    200.650 
Inventaris   500    -    500    - 
Tractor   2.700    -    300    2.400 
Activa in aanbouw  9.237    9.237-   -    - 
   485.077    18.745    46.032    457.790  
 
De investering in het park is de beplanting langs de parkeerplaats.
De investering in de banen betreft de installatie van LED-verlichting voor de tennisbanen ad € 37.268,
waarop de BOSA-subsidie ad € 13.900 in mindering is gebracht.
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  2020  2019
Vooruitbetaalde baanhuur   3.097    2.065 
Vooruitbetaalde nutskosten   1.227    1.452 
BTW    454    - 
Borgsom    30    30 
    4.808    3.547 
     
  
Liquide middelen  2020  2019
Kasgeld    -    350 
Rekeningen courant   4.755    6.560 
Spaarrekeningen   88.000    62.723 
    92.755    69.633

Toelichting  op de balans
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Eigen vermogen 31-10-2019  resultaat 2020  31-10-2020  
Algemene reserve  188.911    14.394    203.305     
   
Voorzieningen       
  31-10-2019  dotatie  onttrekking  31-10-2020
Groot onderhoud  54.000    6.000    -    60.000
 
  31-10-2019  uitgegeven  ingenomen  31-10-2020
Borg parksleutels  9.230    273    -126   9.377  

       
Langlopende schulden       
  31-10-2019  opname  aflossing  31-10-2020
Hypothecaire lening 3% Triodosbank  244.375    -    12.750    231.625 

De rentevastperiode is 5 jaar tot 1 december 2023

  31-10-2019  inleg  aflossing  31-10-2020
Obligatielening 2%  57.500    -    8.500    49.000

De obligatielening wordt vanaf 2020 in 10 jaarlijkse termijnen afgelost.
       
Overige schulden en overlopende passiva   2020  2019
Vooruitontvangen sponsorbijdragen    3.200    5.300 
BTW     -    216 
Rente obligatielening    819    958 
Hypotheekrente    579    611 
Tegoed op ledenpassen    1.200    1.300 
      5.798    8.385 

Toelichting  op de balans
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2021  2020  2020  2019
   €  €  €  €
contributie senioren   63.450    65.100    62.171    63.387 
contributie studenten   3.900    2.800    3.793    3.299 
contributie junioren   9.450    11.100    9.348    10.866 
contributie    76.800    79.000    75.312    77.552 
        
competitiebijdrage senioren en studenten   1.700    4.400    4.439    4.294 
competitiebijdrage junioren   900    1.800    850    1.785 
competitiebijdrage   2.600    6.200    5.289    6.079 
        
entreegeld senioren en studenten   200    200    510    390 
entreegeld junioren   200    200    150    270 
entreegeld    400    400    660    660 
        
donaties    1.000    1.000    975    1.069 
        
lesgeld senioren   31.000    32.100    29.851    29.863 
        
verhuur tennispark   -    -    -    4.610 
        
rente    -    -    -    9 
aanmanen    -    -    50    - 
TOZO (Covid-19)   -    -    4.000    - 
TVL (Covid-19)    -    -    3.300    - 
TASO (Covid-19)   10.000    -    -    - 
donatie Stichting Exploitatie Tennispark   -    -    7.134    4.320 
overige baten    10.000    -    14.484    4.329 
        
totaal baten    121.800    118.700    126.571    124.162 
        
loonkosten trainers   61.600    68.000    63.116    68.724 
kosten naar technische commissie   -200   -200   -200   -400
kosten naar Jeugdcommissie   -30.400   -35.700   -33.000   -38.500
loonkosten seniorentraining   31.000    32.100    29.916    29.824 
        
gebruiksvergoeding tennispark   -    -    -    9.540 
        
bondscontributies   13.300    14.300    12.949    13.976 
KNLTB.Club en App   400    500    351    435 
vergaderingen bestuur   400    600    244    483 
representatiekosten   500    500    565    319 
secretariaat en ledenadministratie   200    400    -    384 
ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie   350    1.200    365    862 
automatisering    1.000    750    232    657 
algemene kosten   3.500    4.600    2.993    4.991 
kosten jubileum   1.500    1.500    1.500    374 
verzekeringen    2.600    3.600    4.054    3.522 
belastingen en heffingen   3.700    2.300    3.605    2.222 
telefoon, internet en televisie   700    650    697    614 
KNLTB.Collect    1.100    1.100    1.081    1.086 
bankkosten    700    1.050    687    1.018 
algemene kosten   29.950    33.050    29.323    30.943 
        
hypotheekrente   6.750    7.100    7.124    7.777 
rente obligatielening   900    1.100    1.038    1.150 
rente    7.650    8.200    8.162    8.927 
        
afschrijving park   8.700    10.200    9.714    10.200 
afschrijving banen en verlichting   23.250    26.300    26.668    25.536 
afschrijving clubgebouw   9.500    8.850    8.850    8.671 
afschrijving inventaris   1.000    500    500    2.400 
afschrijving tractor   300    300    300    203 
afschrijvingen    42.750    46.150    46.032    47.010 

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2021  2020  2020  2019
   €  €  €  €

Sponsorcommissie        
pakketsponsoring   5.000    5.000    4.250    5.500 
reclameborden    8.500    9.400    7.000    9.700 
reclamedoeken    150    450    150    450 
club van 100    100    100    100    100 
Deen sponsoractie   -    -    1.500    - 
KWS Infra    -    -    250    - 
    13.750    14.950    13.250    15.750 
sponsorgeld naar Langemeercommissie   -    2.000    -    2.000 
totaal baten    13.750    12.950    13.250    13.750 
        
vergaderkosten   150    150    -    154 
sponsorborden, -doeken en -vlaggen   1.000    1.000    1.283    977 
overige kosten    300    4.000    -    5 
totaal lasten    1.450    5.150    1.283    1.136 
        
saldo sponsorcommissie   12.300    7.800    11.967    12.614 
        
Kantinecommissie        
omzet    42.000    91.000    41.801    90.247 
afdracht omzetbelasting   5.800-   12.500-   5.709-   12.208-
omzet intern    4.300    10.000    4.227    9.804 
afkoop kantinedienst/boete   5.200    5.300    5.100    5.378 
totaal baten    45.700    93.800    45.419    93.221 
        
inkoop    23.000    47.700    22.901    47.344 
inkoopkorting    -3.000   -8.800   -8.638   -9.012
promotiebijdrage brouwerij   -1.600   -1.600   -1.600   -1.600
schoonmaak    6.400    9.500    6.418    9.874 
onderhoud en reparatie   2.200    2.500    2.208    2.470 
meubilair    -    3.000    -    - 
inventaris    4.000    4.000    4.364    134 
overige kosten    1.000    1.000    931    1.056 
consumpties bardienst en schoonmaak   2.200    3.500    2.246    4.044 
totaal lasten    34.200    60.800    28.830    54.310 
        
saldo kantinecommissie   11.500    33.000    16.589    38.911 
        
Onderhoudscommissie        
onderhoud park   800    700    966    4.325 
onderhoud banen   4.700    7.000    3.590    2.408 
onderhoud gebouwen   3.900    1.800    10.040    2.441 
verbruik elektriciteit   9.600    10.400    10.729    10.590 
verbruik gas    2.000    2.400    2.108    1.620 
verbruik water    900    1.200    918    1.313 
vuilafvoer    900    1.400    892    1.433 
commissiekosten   1.000    1.200    990    1.443 
totaal lasten    23.800    26.100    30.233    25.573 

 

 

 
      

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk
   2021  2020  2020  2019
   €  €  €  €

Jeugdcommissie        
bijdrage training   29.800    32.700    32.476    36.799 
bijdrage activiteiten   500    700    -    627 
sponsoring    -    600    -    605 
gemeentesubsidie   2.500    2.000    3.040    3.170 
totaal baten    32.800    36.000    35.516    41.201 
        
kosten trainers    30.400    35.700    33.000    38.500 
zaalhuur    7.400    5.500    5.656    5.602 
prijzen    500    600    -    506 
activiteiten    2.000    2.800    385    2.602 
kleding    -    -    -    309 
overige kosten    100    100    -    27 
commissiekosten   200    200    36    183 
totaal lasten    40.600    44.900    39.077    47.729 
        
saldo jeugdcommissie   -7.800   -8.900   -3.561   -6.528
        
Technische commissie        
inschrijfgeld    2.200    2.200    307    2.307 
verhuur padelbanen en -rackets   7.000    1.400    8.464    2.228 
verhuur trainers   200    200    165    353 
totaal baten    9.400    3.800    8.936    4.888 
        
kosten trainers    200    200    200    400 
prijzen en bloemen   1.100    1.100    135    1.128 
activiteiten    3.500    3.500    984    3.429 
spelmateriaal    4.000    600    728    523 
promotiekosten padel   -    500    -    963 
trainingskosten padel   -    -    -    1.308 
overige kosten    500    900    69    834 
commissiekosten   1.000    2.000    571    2.030 
totaal lasten    10.300    8.800    2.687    10.615 
        
saldo technische commissie   -900   -5.000   6.249    -5.727
        
Langemeerdubbeltoernooi        
inschrijfgeld    2.700    2.700    -    2.508 
sponsoring    500    2.500    -    2.500 
totaal baten    3.200    5.200    -    5.008 
        
prijzen en bloemen   1.400    1.400    -    1.305 
activiteiten    2.700    2.700    -    2.639 
drukwerk    200    200    -    218 
commissiekosten   900    900    27    908 
totaal lasten    5.200    5.200    27    5.070 
        
saldo Langemeerdubbeltoernooi   -2.000   -    -27   -62
        
Redactiecommissie        
advertenties    400    450    395    570 
        
Service drukkosten   150    450    123    421 
        
saldo redactiecommissie   250    -    272    149 
        
        
saldo baten en lasten   -    -    14.394    11.702

Toelichting  op de resultatenrekening en begroting
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   begroting  begroting  werkelijk  werkelijk  
   2021  2020  2020  2019  
   €  €  €  €  
          
Onderhoudscommissie        
onderhoud park        
tuinonderhoud    200    200    353    3.785 
klein materiaal    600    500    613    540 
    800    700    966    4.325 
        
        
onderhoud banen        
periodiek onderhoud banen   3.200    3.200    3.207    - 
periodiek onderhoud lampen   600    600    -    1.670 
hekwerken    -    2.300    -    - 
netten en scoreborden   600    600    270    617 
tractor    100    100    13    41 
klein materiaal    200    200    100    80 
    4.700    7.000    3.590    2.408 
        
        
onderhoud gebouw        
dotatie voorziening groot onderhoud   -    -    6.000    - 
schilderwerk    -    -    68    500 
alarminstallatie    300    100    314    90 
doormelding alarminstallatie   300    300    300    290 
brandblussers en noodverlichting   500    400    637    407 
legionellacontrole   150    150    139    165 
cv-ketel    300    200    1.665    - 
camerasysteem   1.500    -    -    - 
sloten en sleutels   200    200    254    273 
onderhoud en reparatie   200    200    101    435 
klein onderhoud   450    250    562    281 
    3.900    1.800    10.040    2.441

Toelichting  op de onderhoudskosten

Liquiditeitsbegroting

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

liquide middelen begin boekjaar  92.800   79.150   100.150   85.750   74.050   64.600   26.200 
vlottende vorderingen minus schulden  1.600   -     -     -     -     -     -   
resultaat boekjaar  -     -     -     -     -     -     -   
afschrijvingen  42.750   39.500   35.600   38.300   40.550   44.100   47.300 
  137.150   118.650   135.750   124.050   114.600   108.700   73.500 
aflossing leningen  18.500   18.500   18.500   18.500   18.500   18.500   18.500 
onttrekking voorziening groot onderhoud  7.000         
  
investeringen  32.500   -     31.500  31.500   31.500   64.000   -   
liquide middelen einde boekjaar  79.150   100.150   85.750   74.050   64.600   26.200   55.000 
   
investeringen         
    
banen  -     -     31.500   31.500   31.500   64.000   -   
terrein  -     -     -     -     -     -     -   
gebouw  12.500   -     -     -     -     -     -   
inventaris  20.000   -     -     -     -     -     -   
totaal  32.500   -     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


