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INSIDE
Van uw redacteur………
Uw redacteur heeft op dit moment niets te melden,
de vereniging ligt immers “plat”. Het enige dat ik
doe is u allen op te roepen de jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERING
die op 15 december a.s. gehouden wordt bij te
wonen. U kunt dan al uw ongenoegen (zo die er is)
spuien en tevens voorstellen doen om alles nog
beter te laten verlopen. Komt allen!
Verder wil ik u wijzen op het

WINTERTOERNOOI SENIOREN

EDACTIE NSIDE
Oscar Franse, Leidsevaartlaan 31,
2465 BD Rijnsaterwoude, 0172-509152
Email: o.franse@carcharias.net

op zaterdag 26 februari 2005.
Zie het inschrijvingsformulier verderop in dit blad.

DISTRIBUTIE INSIDE

Tot slot: fijne feestdagen en jaarwisseling!

Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, Tel. 0172-509377

TENNISSCHOOL

T.O.M. Tennisschool
Muijeveld 57, 3645 VJ Vinkeveen
www.tomtennisschool.nl
tomkarsten@freeler.nl
ABN Amro: Vinkeveen 43.69.77.907

CLUBGEBOUW

Beukenlaan, Tel. 0172-509168

POSTADRES

Tennisvereniging Leimuiden
Postbus 61, 2450 AB Leimuiden

BANKRELATIE
Rabobank: 1277.07.689
Postbank: 33.99.213
Ten name van:
Penningmeester T.V. Leimuiden
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Hierbij nodigt het bestuur van Tennisvereniging Leimuiden u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: Woensdag 15 december a.s.
Aanvang: 20.30 uur.
Plaats: Clubgebouw aan de Beukenlaan.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening.
Mededelingen.
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12-12-2003.
Jaarverslag secretariaat over 2003.
Verslag kascontrolecommissie over 2004.
Benoeming kascontrolecommissie voor 2005.
Jaarverslag penningmeester over 2004 (*).
Begroting 2004 (*).
Vaststelling van de contributie.
Voorstellen van de zijde van het bestuur.
- vervanging hekwerk rond de banen.
Bestuursverkiezing (**).
- Aftredend en niet herkiesbaar:
- Aftredend en herkiesbaar:
Benoeming technische commissie.
Voorstellen ingediend door tenminste tien leden (***).
Mededelingen commissies.
Rondvraag.
Sluiting.

(*)

Deze stukken zijn vóór de Algemene Ledenvergadering, vanaf 8 december, te
verkrijgen bij de penningmeester, Frans Loos, na een telefonische afspraak.

(**)

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door vijf seniorleden, ereleden of leden
van verdienste door middel van inlevering bij het secretariaat van een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de
gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.
(Art. 6 Huishoudelijk reglement).

(***)

Voorstellen indienen tenminste 24 uur voor de vergadering bij het secretariaat.
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering d.d. 12-12-2003
Aanwezig: V.Jager (vz), T.Brambach, V,
v.Weezel, M.de Bruyn, T.Spaargaren,
G.Strobbe (verslag), E.Fallaux, I.Knip,
F.Loos, J.Wolken, K.Schwab, T.Mollers,
H.Mollers, R.Castenmiller, E.v.Noorle
Janssen, O.Franse, J.Schrijver,
J.v.d.Voort, H.Huising, W. Brouwer, A.de
Ruiter, F.Koeleman, M.de Boer.

•
•
•

Afwezig met bericht: H.Martens,
T.v.d.Meer, J.Spaargaren, V.Verberne,
R.Fallaux, A.Fallaux, H. de Graaf, T.de
Graaf, K.Taapken, G.Franse,
1. Opening
Om 20.36 uur opent de voorzitter de
vergadering. Zij heet eenieder van harte
welkom op de ALV. Zij stelt Theo
v.d.Voorde voor als bierbrouwer die de
proeverij gaat verzorgen.
2. Mededelingen
De afwezigen met bericht worden
voorgelezen.
• afgelopen seizoen voor het eerst
weer een districtsvergadering op
06-10-2003 7 verenigingen uit de
regio + KNLTB ; uitwisselen van
problemen. Mirjam Bodenstaf is de
coordinator voor onze regio.
• Plan was om voor de jeugd een
ALV te beleggen. Wegens te
weinig animo is dit vervallen.
• Trainer van tennisschool de
Krijger; Jacco gaat in de
beveiliging. In januari overleg over
een andere trainer.
• Invitatietoernooi en
halloweentoernooi is gecanceld
vanwege te weinig animo
• Afgelopen maanden workshops
bezocht; jeugdbeleid (Henk en
Thijs), vrijwilligers werven (Thea en
Vera), nieuwe leden werven en
onderhouden (Vera en Jeanet)
• Ledenadministratie; 25
opzeggingen (2002; 36) 6 nieuwe
aanmeldingen.
• Maak kennis met tennis flyer huis
aan huis verspreid; groot succes

geweest opbrengst ongeveer 30
nieuwe leden. Dank, dank, dank,
Website; Frans en Dennis Luling
hebben hem ontworpen.
Inside is ook te verkrijgen via het
web.
Projectgroep beleidsplan; Kees,
Oscar, Frans en Vera. Gestart in
februari 2003 . Bijna wekelijks
vergaderd. Oscar doet een kort
verslag. Van de KNLTB is er een
draaiboek ontworpen om te komen
tot een beleidsplan. Dit wordt
gevolgd. Meer planmatig werken,
doelgerichte keuzes maken,
plannen op lange termijn etc.
omgaan met de leden, hoe houden
we ze, hoe krijgen we er nieuwe
bij. Is de trainer en de opbouw van
de lessen voldoende. Is de
accomodatie nog optimaal Moeten
we met andere verenigingen uit het
dorp komen tot een federatie. Etc
etc.
Het is nog niet af, wordt nog druk
aan gewerkt. Komt in het komende
seizoen tot een afronding. Verdere
werk komt op de schouders van de
commissies neer.
Alles met als doel om de
levensvatbaarheid van de
vereniging te behouden en te
vergroten.

3. Notulen ALV 13-12-2002
Geen op/ en of aanmerkingen; Zij worden
goedgekeurd met dank aan Marco de
Bruijn.
4. Jaarverslag secretariaat 2003
Geen op en of aanmerkingen.
Goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester
2003
Er zijn 2 leden vooraf bij de
penningmeester geweest. Frans deelt nu
de balans uit.
Eerste jaar als penningmeester. Keurige
winkel overgenomen. Er zijn in de loop
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bedrag in verhouding veel is, en dat komt
niet ten goede direct aan de tennis. Frans:
misschien nog wat te doen i.s.m. de
Kickers en hun bouwplannen.
Theo: maken van een extra tennisplaats
voor de jeugd zoals in Rijpwetering kost
wellicht ook zoiets.
Vera: het bestuur zal de afweging moeten
maken. Het is een voorlopige planning.
Robert: deposito, hoe lang staat het vast
en tegen welk tarief?. Frans: 2,8% Is de
zakelijke rekening. Wellicht is het internet
sparen een optie. Of een deel vastzetten?
Henk: voorzieningen hoe te regelen?
Frans: met de vaste reserveringen, elk
jaar 7.000 euro erbij, kunnen we steeds uit
eigen middelen de voorzieningen betalen.
Op dit moment komt er alleen maar bij.
Frans heeft gesmuld van de overzichten.
Met de toelichting erbij leest het als een
romannetje.
Vraag: Uitgaven planning en begroting zit
ongeveer 4700 euro verschil in. Frans:
bijv. de geluidsarme oefenwand is een
dure, we calculeren sponsors, VSB fonds,
Schipholfonds e.d. in.
Ed: Planning voor de komende jaren
volgens een offerte gedaan? Frans: de
meeste wel, bijv. hekwerk wel, renovatie is
n.a.v. vorige bedragen aangepast.

van het jaar geen vreemde zaken boven
water gekomen.
Conclusie: > we zijn nog steeds een
gezonde vereniging > hypotheeklasten
zijn we nu kwijt.
Toelichting balans: - dit jaar
geïnvesteerd in dubbele ramen, container
met dubbele deuren, vriezer vervangen,
eigen vermogen is iets toegenomen
voorzieningen zijn toegenomen;
toevoeging ook nog van een sponsor.
Resultatenrekening: - contributie beter,
dankzij extra nieuwe leden,
barresultaat is lager dan begroot; analyse
is dat er iets minder is omgezet dankzij de
euro.
Vebruik tijdens commissiegebeurtenis is
veel beter bijgehouden, sponsoring; heel
gunstig; inclusief subsidie van de
gemeente die hoger is uitgevallen, lichte
verhoging in de sponsorgelden, nieuwe
sponsors erbij, nog 2 grote bedragen van
vorig jaar.
Open toernooi resultaat; goed . Minder
onkosten gemaakt, Meer inschrijvingen
o.a. door 50 + toernooi.
Overige baten: Rabofietstocht, scouting,
verhuur aan de Veenplas.
Uitgaven - trainer; dezelfde uren met
een betere bezetting, afvoeren van de
omgewaaide iep, de gravelbak is
betegeld, gravel afgevoerd, het oefenhok
is gerenoveerd, meevaller in de
afvalverwerkingscontracten.
Nieuwe enveloppen en briefpapier
Positieve competitie kosten; ballensponsor
heeft een goede bijdrage geleverd.
Overzicht geplanned Groot Onderhoud:
voor de komende 5 jaar is er een planning
gemaakt t.a.v. grote zaken.
Vragen:
Theo Mollers; bar? Verhoging van het
eigen gebruik kan niet leiden. Frans:
vorige jaar geen kosten van de
barcommissie er in.
Robert: baropbrengst afname terwijl de
prijzen omhoog zijn gegaan? Marco:
enkele centen omhooggegaan. Jeanet:
gewoon minder druk geweest. Frans:
gewoon minder omgezet.
Theo: Garage voor 20.000 euro? Reactie
Frans: gebouwtje nodig voor allerlei
materiaal. Ruw geschat bedrag. Voor de
hekken zijn allemaal offertes
aangevraagd. Theo geeft aan dat het

Met dank aan Frans voor de toelichting.
6. Verslag kascontrolecommissie
Gerda leest het verslag voor.
Frans wordt gedechargeerd. Hij wil
bedanken; T.Mollers, F.Koeleman,
M.Castenmiller, alle commissies
7. Benoeming
kascontrolecommissie 2004
Theo Mollers neemt nog een jaar zitting.
De commissie wordt aangevuld door Henk
Huising.
8. Begroting 2004
Robert: als hij ziet wat er ontvangen is dit
jaar dan rijst de vraag waarom het voorstel
tot contributieverhoging er ligt.
Frans:; komt bij het volgende punt.
Robert: In 2003 was er ballenvoorraad.
Voor 2004 zal die uitgave dus groter zijn.
9. Voorstel verhoging contributie
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Stemming; 14 stemmen voor 2 tegen;
Voorstel is aangenomen.

Voorstel van het bestuur is: senioren van
120 tot 125 euro, 4,1%. Reden; draagvlak
voor het groot onderhoud , banen,
hekken, gebouw, zodanig maken dat we
de kosten zelf kunnen dragen, zonder een
lening aan te gaan.
Verder: onderhoud is dit jaar niet van de
grond gekomen door het ontbreken van
vrijwilligers. Steeds meer overgaan tot
professionele aanpak. Het bestuur ziet
deze ontwikkeling met lede ogen aan.
Jeugd: geen verhoging; aanwas blijven
stimuleren om de drempel lager te
houden.
Robert: de begroting geeft voor het
komend jaar een verminderde inkomst van
contributie aan. Hoe is dat t.o.v. de
verhoging? Frans: gewoon erg voorzichtig
gepland, gezien.
Theo: jeugdcontributie is combinatie van
contributie en training? Komt in realiteit
dus uit op een kleine verlaging. Frans: ja
we hopen dat er een positieve werking van
uit gaat.
Robert: spreekt de hoop uit dat de
trainersgroepen niet groter zullen zijn dan
8. Er wordt per kind 20 euro toegelegd op
de training, wordt dat nog meer? Frans:
we kopen aan het begin van het seizoen
uren in. In de loop van het seizoen komen
er nieuwe leden bij. Niet allemaal te
plaatsen in een apart groepje. Suggestie
om tussendoor extra uren bij te kopen ook
ter onderhoud van de leden.
Vera: komend seizoen extra uren claimen
om nieuwe leden te kunnen
onderbrengen.
Robert: niet mee eens dat we de
jeugdcontributie niet verhogen.
Theo: 30% van de contributie is van de
subsidie van de gemeente.
Robert: i.v.m. andere verenigingen lopen
wij wel erg verder uit.
Vera: het park is een verloedering nabij,
geen vrijwilligers, er moet nog steeds
meer uitbesteed worden.
Robert: bestuur doe er meer mee om de
vrijwilligers op te trommelen en te
activeren.
Vera: neem dan plaats in de projectgroep.
Vera heeft samen met Thea uren alle
leden afgebeld en is gekomen tot 31
mogelijke leden die nog in schema gezet
moeten worden. Oscar: het is een
onderdeel van het beleidsplan.

10. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: G.Strobbe.
Het bestuur draagt voor: V.Verberne.
Woord van dank aan Gerda. Veronic heeft
vol enthousiasme ja gezegd. Geen
tegenstemmen dus bij deze wordt de
functie aanvaard.
In de activiteitencommissie neemt Paul
Lutt afscheid. Hij wordt bedankt voor zijn
getoonde inzet.
11. Benoeming Technische
Commissie
Aftredend en niet herkiesbaar: H.de Bock.
Het bestuur draagt voor: G.Strobbe
Hennie wordt hartelijk bedankt voor haar
inzet. Robert zorgt voor de bloemen.
12. Voorstel van de zijde van het
bestuur
Het bestuur stelt voor om Ina Knip en Tiny
de Graaf als ereleden van onze vereniging
aan te stellen.
Het voorstel wordt met algemeen applaus
aangenomen.
13. Voorstellen ingediend door
tenminste tien leden
Er zijn geen voorstellen ontvangen.
14. Mededelingen commissies
• Technische commissie; toename
van het aantal competitieteams; 2
op de Zaterdag; 1 jeugd team en 1
45 + team, 2 op de Zondag erbij ;
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
een vierde baan er bij. Afgelopen
jaar statiegeld op de ballen;
werden keurig weer ingeleverd.
Robert verrekend dit nu met de
nieuwe competitiebijdragen.
• Activiteitencommissie: nieuwe
toernooien organiseren valt dus
weer tegen wegens te weinig
animo. Nieuw commissielid is Kim
Bagmeijer. Voor het wintertoernooi
zijn al 4 aanmeldingen. (7 feb).
• Jeugdcommissie: 4 teams op de
Woensdag en 2 op de Zaterdag.
Dit jaar ledenwervingsactie voor de
jeugd. Andere opzet van
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•

•

•
•

•

toernooien, opzet van
rackettrekken.
Sponsorcommissie; Marlintrans
komend jaar 10 jaar sponsor, iets
extra. ER hangen nu alleen
windschermen die betaald zijn! Het
plan is om meer borden te
plaatsen. 85 bedrijven zijn nog te
benaderen. Wie kan er overdag?
Barcommissie: commissie nogg
slechts uitt Marco . Tweede helft
januari komt er een voorstel van
aanpak bij alle leden.
Redactie; niets te melden. De
inside ziet er goed uit.
Open Toernooi commissie; 55 +
toernooi gaat zeker door, Monique
checkt nog voor het andere
toernooi.
Onderhoudscommissie; voorzitter
Vera, Hans de Graaf, Kees
Taapken en Kees Schwab, maar
een klein groepje. Sommige zaken
zijn uitbesteed. Vera en Thijs
nemen de lijst van noodzakelijke

dingen door. Er is dus nog geen
coordinator onderhoud.
15. Rondvraag
Rober: de website. Er is nog geen link met
de KNLTB. Kan die bevestigd worden?
Frans: goed idée.
Robert: Zijn de sleutels van Jacco terug?
Ja.
Jeanet: lijstje van nieuwe leden die vorig
jaar lid zijn geworden? Beschikbaar via
Vera.
Jeanet: Wat gebeurt er met de ballen van
de competitie? Robert: gaan naar de
trainer. Jeanet: Komt een professionele
school niet met eigen ballen? Robert: nee.
Voor ons de meest gunstige oplossing.
16. Sluiting
Vera sluit af met een dankwoord voor de
inzet voor deze avond en het afgelopen
seizoen.
Hele fijne feestdagen en tot volgend
seizoen

Jaarverslag van het Secretariaat van Tennisvereniging Leimuiden
over het jaar 2004.
Algemene Ledenvergadering
Het vorig jaar werd afgesloten met een
Algemene Ledenvergadering op vrijdag
12 december 2003. Tijdens deze
vergadering werd afscheid genomen van
Gerda Strobbe in haar functie als
secretaris, waarvoor zij zich niet
herkiesbaar had gesteld. Veronic
Verberne werd officiëel gekozen en
benoemd tot secretaris. Hennie de Bock is
gestopt als lid van de Technische
Commissie. Gerda Strobbe heeft haar
functie overgenomen.

PR en clubblad.
De PR vacature is nog steeds niet
ingevuld.
De redactie van de Inside lag ook dit jaar
weer in de bekwame handen van Oscar
Franse. Hij, maar ook de leden die de
Inside verspreiden, worden bedankt voor
hun inspanning.
Trainingen
De samenwerking met de trainingsschool
van Eric de Krijger is gestopt. Er is een
contract aangegaan met TOM
Tennisschool. De leden konden tijdens de
pasjesavond kennis maken met de nieuwe
trainers. De leden en ook het bestuur zijn
tevreden over de wijze van training geven.

Bestuursvergaderingen
In 2004 is het bestuur 5 keer bij elkaar
gekomen om te vergaderen. Over de
onderwerpen die in deze vergaderingen
aan de orde zijn geweest, heeft u
regelmatig in de Inside kunnen lezen.

Onderhoud

6

INSIDE - NOVEMBER 2004
Het baanonderhoud is dit jaar gedaan
door Kees Taapken en Oscar Franse. De
banen hebben er het hele seizoen goed
bijgelegen. Tijdens de verschillende
toernooien kon er ondanks wat
regenbuien goed doorgespeeld worden.

en ouder) en de “prinsessendag”
georganiseerd.
Ook dit jaar werden de deelnemers weer
op passende wijze voorzien van hun natje
en droogje in de vorm van een goed
verzorgde lunch.

Bar
Het barrooster is dit jaar voor het eerst in
twee keer uitgekomen. Het eerste
barrooster bevatte de bardiensten vanaf
het begin van het seizoen tot aan de
zomerstop. Het tweede barrooster die
voor de rest van het seizoen. De opzet
van de barcommissie is na vertrek van Ina
en Tiny gewijzigd. Deze groep heet nu de
baradviesgroep en bestaat uit Marco als
voorzitter en een grote groep leden, die
voor de diverse werkzaamheden inzetbaar
zijn.

Commissieavond
Op 5 maart is de “commissieavond” voor
het seizoen 2003 gehouden. Deze avond
wordt jaarlijks door het bestuur
georganiseerd voor alle leden van de
verschillende commissies én voor de
leden die op welke manier dan ook een
vrijwillige bijdrage aan onze vereniging
hebben geleverd. Dit keer was het in de
vorm van een Oud Hollandse avond, waar
men kon genieten van hutspotten en
stamppotten met toebehoren.
Voor het seizoen 2004 is deze avond op 8
oktober gehouden. Dit keer was er een DJ
en mogelijkheid tot karaoke. Tevens kon
men oudhollandse spelletjes spelen.
WIJ ZIJN ONS ER TERDEGE VAN
BEWUST DAT ONZE VERENIGING
ZONDER VRIJWILLIGERS NIET KAN
BESTAAN. We houden u graag in ere.

Ledenadministratie
Eind maart konden alle leden hun label
ophalen in het clubgebouw. Tijdens deze
avond heeft ook de nieuwe tennisschool
zich gepresenteerd.
Activiteiten
Vanaf begin april was er weer de
mogelijkheid tot rackettrekken. Dit kon
gedaan worden op maandag- en
woensdagmorgen en op de vrijdagavond.

Dit was het verslag van het secretariaat
over het seizoen 2004, opgesteld door
V. Verberne, secretaris.
Hieronder vindt u het jaarverslag van de
verschillende commissies.

Activiteiten door de leden
De leden hebben zelf een
“wandelstoktoernooi” (voor heren van 50+

V. Verberne
15-11-2004

Jaarverslag activiteitencommissie 2004
AC bestond het afgelopen seizoen uit
Thea Spaargaren, Astrid van Leeuwen,
Jeanette Schrijvers, Kim Bagmeijer en
Frank Blom.

Dames die zich niet kunnen inhouden om
ons bij te staan zijn uiteraard ook van
harte welkom.
Hierbij een verslag over de activiteiten van
het afgelopen seizoen.

Zoals jullie kunnen lezen is het mannelijk
geslacht slecht vertegenwoordigd, terwijl
we toch best wel veel mannelijke spelers
hebben.
Dus heren als enkele van jullie zich
aangesproken voelen : Geneer je niet en
neem contact op met Thea Spaargaren.

Wintertoernooi
Zoals elk jaar hebben we dat dit jaar ook
weer georganiseerd en wel op 7 februari.
Er waren 30 mensen op afgekomen en het
werd wederom een gezellige avond.
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Bij de dames B finale was Anja de Koning
te sterk voor Lisanne van Noorle-Jansen (
een junior-finaliste ).
De heren B finale ging tussen Jan van de
Voort en Michel van de Poel. Hier was Jan
te sterk voor Michel ( nieuw lid ) .

Aan het eind van de avond konden
Jessica Spaargaren en Lennaert van
Egmond zich de nieuwe eigenaars
noemen ( voor 1 jaar wel te verstaan ) van
de wisselbekers.
Openingstoernooi
Dit jaar zijn we begonnen op 4 april en we
hadden een leuk deelnemersveld.
De prijzen waren gebaseerd op Pasen,
dus paashazen en grote gevuld
chocolade-eieren.Er was ook een prima
verzorgde lunch .
Het was een heel leuke dag.
Nieuwe leden toernooi
Dit was op een vrijdagavond en we
hadden ook hier een goede opkomst, 18
leden.
Er was een grote variatie op het gebied
van niveau. Er waren nw. leden die echt
net begonnen waren met het tennisspel en
er waren leden die gewoon goed konden
spelen.
Dat gaf onverwachte partijtjes maar het
ging allemaal heel gezellig.
Bij aanvang kreeg iedereen een kopje
thee/koffie aangeboden en in de loop van
de avond werd er ook nog een lekkere
bittergarnituur aangeboden.
Meerdere nieuwe leden bleven gezellig
nababbelen.
De “winnaars”van deze avond waren bij de
dames Tineke Munsterman en Kitty van
de Mey. Bij de heren waren dat Vincent
Eggerding en Michel van de Poel.

Dubbel kampioenschappen
Er deden 84 deelnemers mee. Echt een
goed aantal deelnemers.
Dit was een toernooi van tussentijdse
verhinderingen en blessures, maar we
hebben het tot een goed einde weten te
brengen.
De heren A finale ging tussen Bjorn van
de Voort/Rainier van der Veen en Thijs
Brambach/Alger Remmelts. De oudere (
ahum ) waren te sterk voor Thijs en Alger.
De heren B finale was een strijd tussen
Peter v.d. Weyden/Kees Schwab en Frans
Kroon/Rogier Middendorp. Ook hier
kwamen de meer ervaren spelers tot
winst, dus het was balen voor Frans en
Rogier.
De dames A finale moest besloten worden
tussen Ada Fallaux/Inge Segeren en
Jessica/Miranda Spaargaren. Helaas door
een blessure (opgave na een aantal
games ) van Ada was deze finale snel
afgelopen. Hierdoor werden Jessica en
Miranda dus eerste.
De dames B finale ging tussen Ria
Vermeulen/Annelies Kimpel en Jeanette
Schrijver/Kitty van de Mey. Hierbij kwamen
Jeanette en Kitty als overwinnaars uit de
strijd.

Enkel clubkampioenschappen
Hierbij hadden we 41 deelnemers.
Er waren enkele nieuwe leden met
beginnersniveau die zich hadden
ingeschreven. Het was jammer dat er niet
nog een paar meer waren, want dan
hadden we een aparte poule voor hen
kunnen maken. Nu zijn ze enigszins
“ondergesneeuwd”door de rest.
De dames A finale ging tussen Jessica
Spaargaren en Mariska de Koning.
Mariska was te sterk voor Jessica en won
dus.
De heren A finale speelde zich af tussen
Sjoerd Bijlsma en Henk Huising. In deze
was Henk te sterk en werd tot zijn grote
vreugde dus eerste.

Midzomernachttoernooi
Dit hebben we dit jaar voor het eerst
gedaan en het is, wat ons betreft, zeker
voor herhaling vatbaar. Dit was op een
vrijdag-avond 18 juni.
We hebben leuke partijtjes getennist tot
ongeveer 13.00 uur in de nacht.
Tussendoor hebben we wat andere
spelletjes gedaan: spijker slaan en meer
van dat soort “flauwe kul”. Later op de
avond werd er een vuurkorf aangestoken
en rondom het vuur hebben we nog een
saté-tje gegeten en woordspelletjes
gedaan.
De opkomst was nog niet helemaal naar
ons zin, maar we zijn er van overtuigd dat
dat het komende jaar beter zal zijn. Zeker
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Dit was trouwens het enige toernooi
waarbij we regen hebben gehad . Dat mag
ook wel eens genoemd worden.

als men de verhalen hoort van de mensen
die wel aanwezig waren.
Mixed dubbelkampioenschappen

Slottoernooi/Mexicaanse avond
Het slottoernooi is altijd weer een moeilijke
opgave. Dit jaar hadden we een thema
bedacht en het i.p.v. zaterdag op een
vrijdag-avond gepland.
Op zich viel deze avond blijkbaar in de
smaak en/of het thema sprak goed aan,
want we hadden voor het eerst sinds jaren
een goed aantal inschrijvingen.
Maar nu was het weer de boosdoener .
Door het thema en de daaraan
gekoppelde inkopen moesten we het een
dag van te voren afblazen, omdat de
weersverwachtingen zo slecht waren dat
we niet dachten dat we nog zouden
kunnen spelen.
Heel jammer maar volgend jaar gaan we
het weer proberen.

Dit is altijd een van de gezelligste
toernooien van het seizoen. Ook hier
hadden we weer een leuk deelnemersveld
nl. 64 inschrijvingen.
We hadden dit jaar ook een 50+ poule en
daardoor kregen we toch deelnemers die
andere jaren niet meer meededen. Een
succes dus.
De A finale ging tussen Jessica
Spaargaren/Sjoerd Bijlsma en Mariska de
Koning/Rainier van der Veen. Hierbij
kwamen Jessica en Sjoerd uiteindelijk als
overwinnaars uit de bus.
De B finale ging tussen Barry van
Haasteren/Co Moolhuizen en Kim
Bagmeijer/Vincent van Schagen. Barry en
Co bleken te sterk voor Kim en Vincent.
Bij de 50+ finale ging het tussen Hennie
de Bock/Wil van Westerop en Marjan
vanWesterop/Hans Balder. Hierbij
kwamen Hennie en Wil als overwinnaars
uit de strijd.

Al met al hebben we een zeer geslaagd
seizoen gehad. Qua tennisplezier en ook
het weer heeft prima meegewerkt.

Jaarverslag jeugdcommissie 2004
De jeugdcommissie bestond dit jaar uit
vier personen, te weten Veronica Gijzenij
(voorzitster), Etty van Noorle-Jansen, Thijs
Brambach, Henk Huising.

-

Tot de taken van de jeugdcommissie
behoren:
-

verscheidene andere zaken met
betrekking tot de jeugd, zoals
bijvoorbeeld het aantrekken van
nieuwe leden

Ook dit jaar hebben we weer onze uiterste
best gedaan om zoveel mogelijk leuke
dingen voor de jeugd te organiseren.
Voorafgaand aan het seizoen hebben wij
als commissie een grote wervingsactie
gehouden op de Leimuidense scholen.
Deze actie heeft veel nieuwe leden
opgeleverd! Inmiddels zitten wij op een
flink aantal jeugdspelers, 92 jongens en
meisjes maar liefst!
Onder de standaard evenementen die wij
voor de jeugd organiseren vallen de
competitie, de clubkampioenschappen
enkel, dubbel en gemengd, het
junior/seniortoernooi, het Marlintranstoernooi, de regiotoernooien (voor de

het organiseren van activiteiten
voor de jeugd
het organiseren van toernooien
voor de jeugd
de belangen van de jeugd
behartigen binnen de vereniging
contact onderhouden met de
jeugdcommissies van verenigingen
in de regio, onder andere met
betrekking tot organisatie van
regiotoernooien
en
het
Marlintranstoernooi
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jeugd van tien tot en met veertien jaar) en
het openings,- en slottoernooi. Ook zijn
we dit jaar begonnen met Rackettrekken
op de vrijdagavond, van 18:00 uur tot
20:00 uur. Volgend jaar zeker weer!
Verder organiseerden wij in september het
HEETVETH-avondtoernooi
voor
de
middelbare schooljeugd. Ook dit toernooi
was zeer geslaagd.

weerzien van een aantal spelers die het
vorige jaar ook hadden deelgenomen. Het
evenement is uitermate succesvol
verlopen, ook voor onze eigen spelers.
Leimuiden had dit jaar bij de één
kampioen, te weten Wilco Koot (evenals in
2003).Bij de meisjes haalde Floor
Straathof de finale.
Verder hebben we ook dit jaar voor elk
clubblad ons eigen deel ingevuld, met
onze eigen visie op de afgelopen
toernooien en activiteiten. Een probleem
dat we tegen blijven komen is dat de
kinderen zich over het algemeen slecht
inschrijven voor de diverse toernooien,
zowel door het inschrijfformulier te laat of
zelfs helemaal niet in te leveren, of door
het niet melden van verhinderingen. Het
blijkt dat het probleem niet is dat de
kinderen er geen zin in hebben, maar dat
het gewoon vergeten wordt. Het
‘rondbellen’ vlak voor een toernooi om
meer deelnemers te krijgen is dan ook
geen uitzondering en levert over het
algemeen veel op. We hopen dit volgend
jaar, met behulp van de ouders, terug te
kunnen dringen.

Begin dit seizoen heeft Tom Karsten
van de Tennisschool T.O.M. een clinic
gegeven, wat een erg leuke dag voor
de kinderen was, zeker ook voor de
nieuwe leden. Komend jaar zal er
wederom een clinic plaatsvinden.

Dit jaar hadden we twee nieuwe trainers
voor de jeugd. Op woensdag Wouter en
op zaterdag Anouk. De jeugdcommissie
heeft hen als goede en enthousiaste
trainers ervaren. Dit kwam zeker ook naar
voren uit de reacties van de kinderen.
Ook dit jaar werd er weer competitie
gespeeld op de woensdagmiddag (door
de basisschooljeugd) en op de zaterdag.
Op de woensdag hadden we vier teams,
op zaterdag hadden we twee teams.
Binnen de jeugdcommissie hebben we
één speciaal toernooi, genoemd naar
onze sponsor, het Marlintranstoernooi. Er
waren dit jaar 51 deelnemers, tegen 44 in
2003, afkomstig van 9 verschillende
verenigingen, verdeeld over de
categorieën twaalf tot en met veertien jaar
en vijftien tot en met zeventien jaar, zowel
jongens als meisjes. Het was een leuk

Tot slot willen wij vermelden dat alle
toernooien, competities, snoepkaarten,
eten, bekers, medailles en nog veel meer,
mogelijk gemaakt worden door onze
jeugdsponsor Marlintrans van Hans en
Henriette van Welsum.
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Jaarverslag over het seizoen 2004 van de Technische
Commissie
werden door Theo, Jeroen en Rein (nog
gefeliciteerd met de geboorte van Wietse).

Het weekend van 22 en 23 mei hebben de
vier teams, die voor de laatste speelronde op
de eerste plaats stonden, deze plek niet
meer afgestaan:
G E F E L I C I T E E R D!!!

Plaats Ploeg
Gewonnen Punten
1 LEIMUIDEN 2
7
35
2 STEVENSHOF 3
4
28
3 AMSTERDAM 3
5
26
4 LUCKY STRIKE 2
4
25
5 KATWIJK 1
4
25
2
11
6 DEKKER RVEEN 1
7 VINKEVEEN 3
0
7
8 NEDERHORST 1
0
5

Gemengd junioren (0277) 4e klasse
zaterdag
Plaats Ploeg
Gewonnen Punten
1 LEIMUIDEN 2
6
26
2 HILLEGOM 6
5
25
3 KIKKERS 2
3
14
4 TEHADO 3
3
13
5 MVKV 2
2
12
6 BOSKOOP 6
2
10
HAZERSWOUDE
7 2
0
5

Dames (0967) 4e klasse zondag
Het eerste jaar was even uitproberen en het
tweede jaar was fors oogsten. Op de laatste
speeldag had het 2e team aan een punt
genoeg om zeker te zijn van het
kampioenschap. Ilse, Marchelle, Femke,
Mariska en Susanne wonnen ook de laatste
wedstrijd tegen de nummer 2!

Het begon zaterdagochtend al aan de
Beukenlaan met het 2e jeugdteam. Dit team
stond gelijk met Hillegom 6. Omdat
Leimuiden tot dan toe alles had ge-wonnen
was het (slechts) noodzaak om in ieder geval
te winnen tegen MVKV. En met volle kracht
ging het team vooruit: 5-0. Omdat Hillegom
maar met 4-1 won, betekende dit het
KAMPIOENSCHAP voor Fleur, Lisanne,
Robert-Jan en Martin. Kelly stond op dat
moment het andere team aan een 3e plaats
te helpen.

Heren (0654) 6e klasse zondag
Plaats Ploeg
Gewonnen Punten
1 LEIMUIDEN 2
6
36
2 ZEVENSPRONG 3
6
35
3 BOEKHORST 1
4
23
4 KAMERIK 1
3
19
BUITENVELDERT
5 3
3
18
6 LISSE 2
1
14
6 MONTFOORT 3
1
14
8 LISSERBROEK 2
1
9

Heren (0211) 3e klasse zaterdag
Plaats Ploeg
Gewonnen Punten
LEIMUIDEN 1
1
5
32
2
NWE SLOOT 2
5
31
3
TEAN 3
6
28
4
KLTV 5
4
26
2
20
5
NIEUW VENNEP 3

Het 2e Heren team heeft wat langer
geoefend. Ze hadden slechts een punt
voorsprong maar het onderlinge resultaat
was in hun voordeel. Ook zij wisten het uit te
kienen op 5-1 winst. Daarmee denken Olaf,
Vincent, Robert, Ronald, Reinieren Björn
voor volgend jaar het 1e team te zijn. Dat
hangt echter van de gemiddelde speelsterkte
van de teamleden af. Dus resultaat blijven
boeken.

De heren moesten er wat harder tegenaan.
Ze hadden slechts 2 punten voorsprong op
Nieuwe Sloot en 3 punten op TEAN. Dit
langst bestaande team wist precies wat ze
moesten doen: winnen met 5-1! Omdat het in
Katwijk nogal gezellig was duurde het even
voordat de bloemen in Leimuiden opgehaald
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Overige kansen
Ook bij de recreatie teams stonden er voor
de laatste wedstrijden drie teams op de
eerste plaats. De uiteindelijke resultaten zijn
geworden:

4
5
5

ABBENES 2
SASSENHEIM 3
WOUBRUGGE 4

10
9
9

Dames dubbel (0306) 1e klasse
woensdagavond
Plaats Ploeg
Punten
1
LISSE 2
31
2
VALKENBURG 1
27
3
LEIMUIDEN 1
25
4
SIKKENS 1
16
5
HAZERSWOUDE 13
1
6
BOEKHORST 2
8

Heren dubbel (0004) 2e klasse
maandagavond
Punten
Plaats Ploeg
1
MEERBURG 1
32
2
NIEUW VENNEP 16
2
3
NOORDEN 3
21
4
LEIMUIDEN 2
17
5
MERENWIJK 4
4
Heren dubbel (0006) 2 klasse
maandagavond
Punten
Plaats Ploeg
1
LISSE 3
31
2
NIEUW
27
VENNEP
3
KIKKERS1
17
4
LEIMUIDEN 1
16
5
VAN NISPEN 2 8

Dames dubbel (0311) 2e klasse
woensdagavond
Plaats Ploeg
Punten
1
NWE SLOOT 4
33
2
STEVENSHOF 1
24
2
LEIMUIDEN 2
24
4
ALKEMADE 1
20
5
ARTESIA 2
15
6
NIEUW VENNEP 4
2

Heren dubbel (0100) 1e klasse
dinsdagavond
Plaats Ploeg
Punten
1
LEIMUIDEN 1
34
2
NIEUWKOOP 3
26
3
MERENWIJK 1
25
4
OVERBOS 1
16
5
HAZERSWOUDE 10
1
6
ZEVENHOVEN 1
9

Dames dubbel (0400) 1e klasse
dinsdagmorgen
Plaats Ploeg
Punten
1
NIEUWE SLOOT 30
1
2
WOUBRUGGE 1 27
3
OEGSTGEEST 2 22
4
ALKEMADE 1
20
5
LEIMUIDEN 1
16
6
TER AAR 3
1

e

Heren dubbel (0108) 2e klasse
dinsdagavond
Plaats Ploeg
Punten
1
DEKKERTENNIS 1 27
2
ABBENES1
19
3
KAAGSE TC 1
18
4
MERENWIJK 4
12
5
LEIMUIDEN 2
7

Dames dubbel (0600) 1e klasse
donderdagmorgen
Plaats Ploeg
Punten
1
LEIMUIDEN 2 30
2
VAN LEEU 2
24
3
MERENWIJK 22
2
4
KIKKERS 1
17
5
NWE SLOOT 1 13
6
BOSKOOP 1
6

Heren dubbel (0207) 2e klasse
donderdagavond
Plaats Ploeg
Punten
1
OVERBOS 3
40
2
LEIMUIDEN 1
26
3
RIJPWETERING 22
1
12
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Dames dubbel (0601) 1e klasse
donderdagmorgen
Punten
Plaats Ploeg
1
VAN LEEU 2
29
2
LEIMUIDEN 1
24
3
HOOGMADE 1 23
4
TER AAR 1
17
5
KIKKERS 2
14
6
BOLLENPARK 1 13

Al met al kunnen we zeggen dat TV
Leimuiden aardig aan de recreatieve
tennisweg timmert. We hopen het komend
seizoen weer met minimaal net zoveel teams
en minstens evenveel enthousiasme aan de
competitie te kunnen beginnen.
Weet u trouwens dat het komend jaar
wel eens het laatste jaar voor de
competitie voor TV Leimuiden zou
kunnen zijn?
Weet u dat er 2 leden van de 3 aan
het eind van dat jaar afscheid nemen
van de commissie?
Weet u dan ook dan het voor 1
persoon geen doen is om dit op te
zetten?
Weet u dat we dus naarstig zitten te
wachten op uw aanmelding voor de
commissie?
Weet u dat u daarover contact kunt
opnemen met Gerda Strobbe, 061006-4456?

Heren dubbel 55+ (0709) 2e klasse
donderdagmiddag
Punten
Plaats Ploeg
1
TER AAR 1
41
2
BENTHUIZEN 1
40
3
DEKKERTENNIS1 37
4
BOTESA 2
34
5
RIJNKANTERS 2 32
6
NWE SLOOT 2
31
7
MERENWIJK 1
30
8
LEIMUIDEN 1
18
9
SIKKENS 1
17

De Technische Commissie

Jaarverslag 2004 sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestond ook in
2004 uit twee leden, nl. Ed Fallaux en Wil
van Westerop. Tot de taken van de
sponsorcommissie behoren de volgende
zaken:
• het onderhouden van bestaande
contacten met de huidige
adverteerders, de bord- en
windscherm- houders, de sponsors
van het open toernooi en de
hoofdsponsor van de jeugdafdeling
• acquisitie van nieuwe adverteerders,
bord- en windschermhouders en
sponsors van clubtoernooien
en het open toernooi

•

In het afgelopen jaar heeft de
sponsorcommissie het volgende
gerealiseerd:

•

•

•
•
•
•
•

ophangen en verwijderen van de
windschermen

•
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nieuwe opzet financiering
windschermen op basis van vijfjarig
contract
overleg gevoerd met de hoofdsponsor
van de jeugdafdeling (evaluatie en
oefenbaan)
facturering verzorgd richting
adverteerders, bord- en
windschermhouders en sponsors
gesprekken gevoerd met
geinteresseerde adverteerders en
sponsors
assistentie bij de opzet van de open
toernooikrant 2004
ontvangst van sponsors bij het open
toernooi en bezorgen van
kerstpresentje bij alle adverteerders en
sponsors
organisatie van twee toernooien voor
derden, t.w. Rabobank en SKB De
Veenplas
verkennende gesprekken met All
Office over voordeelpas voor leden
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de binnenkomende bedragen danig
beinvloeden zowel in positieve als in
negatieve zin. De commissie zal zich ook
het komend jaar weer inzetten om de
nodige gelden voor de vereniging binnen
te halen. De overige doelstelllingen zijn:
- het vinden nieuwe “bemensing”van
de sponsorcommissie aangezien
beide huidige leden aftreden; Ed
Fallauz (eind 2004) en Wil van
Westerop (medio 2005)
- actualiseren van de lijst van
mogelijke nieuwe sponsors en/of
adverteerders, die dan
vervolgens benaderd kunnen
worden
- organisatie van minimaal twee
toernooien voor derden op een
dagdeel (middag of avond)

De sponsorinkomsten in 2004
kwamen voort uit

* advertenties in clubblad
totaal 27
(in 2003 28)
* reclameborden
totaal 18
(in 2003 20)
* windschermen
totaal 7
(in 2003 6)
* toernooibijdrage
totaal 5
(in 2003 5) 1)
* jeugdsponsoring
totaal 1
(in 2003 1)
1) In dit bedrag zijn niet opgenomen
de bijdragen van een drietal
sponsors, die een bijdrage in
natura leveren t.b.v. het open
toernooi.

In 2004 hebben vier adverteerders
hun bijdrage beeindigd en heeft de
sponsorcommissie twee nieuwe
adverteerders gevonden.

Ed Fallaux
Wil van Westerop

Ed bedankt voor al je werk, de goede
samenwerking, het onderhouden van
de contacten met de – grote –
sponsors. Je hebt heel wat energie,
tijd en kennis gestoken in de
sponsorcommissie.
Bedankt
en
chapeau!

De commissie tracht de bedrijven, die de
vereniging sponsoren, aan zich te binden
door het principe “voor wat hoort wat” door
de vereniging aan te kopen materialen,
artikelen, prijzen e.d. bij de
sponsorbedrijven aan te laten schaffen.
De sponsoring vormt een belangrijke
inkomstenbron voor de vereniging. De
sponsorcommissie is er zich van bewust
dat het echter geen structurele inkomsten
zijn. Economische ontwikkelingen kunnen

Wil
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BERICHTEN UIT DE BAR

2004 overgangsjaar op weg naar “TVL Horeca”

In dergelijke situaties moest een beroep
gedaan worden op de individuele
verantwoordelijkheid van het TVL lid dat
aanwezig was. We hopen dat dat het
komende jaar ook het geval zal kunnen
zijn. Commentaar op fouten van anderen
helpt in een dergelijke situatie nu eenmaal
niet en schept een vervelende sfeer. Het
pakket van eisen waar we w.b.t. Bar en
Keuken aan moeten voldoen neemt ook
het komende jaar weer verder toe.
3.
Teams ontvangen Teams
Wij zijn er trots op dat afgezien van een
enkele “zaterdag werker”, die niet tijdig vrij
kon nemen, alle zaterdag- en zondag
competitieteams dit initiatief van de
Baradviesgroep met enthousiasme en
succes ten uitvoer hebben gebracht. De
Baradviesgroep overweegt om dit initiatief
ook te introduceren bij de recreatie
competitie op de doordeweekse avonden.

1.
De organisatie van TVL Horeca
Alle leden leveren jaarlijks een verplichte
bijdrage aan één of meerdere bar- en
keuken werkzaamheden. Ook het
afgelopen jaar hebben enkele TVL leden
deze verplichtingen de leden van de
Baradviesgroep kwalijk genomen. Als
organisator van deze activiteiten is het
echter moeilijk het iedereen naar de zin te
maken. Het opstellen van een rooster
waarbij met ieders eisen rekening is
gehouden, is een onmogelijke opgave.
Meer begrip zou ons echt helpen.

Met name in de periode na de zomer
konden onze leden en collega commissies
merken hoe vervelend het is als niet alles
vlekkeloos verloopt, voorraden niet
voldoende zijn aangevuld, barbezetting
onvoldoende is of andere organisatorische
fouten optreden. Het was dan ook een
moeilijk jaar vol verrassingen, onbekende
zaken en aparte gebeurtenissen.

Ook de introductie van de zgn.
Barcommissaris/Coördinator tijdens het
MarlinsTranstoernooi en het Open
toernooi, zal het komend seizoen wegens
groot succes worden uitgebouwd richting
de officiële clubtoernooien.

We hebben na een periode van jaren,
waarin twee actieve leden alle horeca
activiteiten op grond van praktijk ervaring
voor hun rekening namen, de activiteiten
geheel in kaart moeten brengen om enige
grip te krijgen op wat ons te doen stond.
Daarmee zijn we nog niet helemaal
gereed. Met name het hygiëne- en
onderhoudsprogramma, alsmede het “TVL
Horeca Handboek” vragen nog veel tijd.
Eerste onderlinge taakverdelingen zijn het
afgelopen jaar ingevoerd. De harde
praktijk van het afgelopen jaar heeft ons
geleerd op welke wijze wij volgend jaar het
rooster en de verschillende rollen nog
beter kunnen invullen.
2.Baradviesgroep en onze TVL Leden
De leden van de Baradviesgroep kunnen
slechts bepaalde werkzaamheden voor
hun rekening nemen. Deze zijn duidelijk
omschreven en in tijd en tijdsbeslag
beperkt. Het te pas en te onpas opdraven
als een van de TVL leden een toegewezen
opdracht niet uitvoert, was het afgelopen
jaar al niet meer aan de orde. Dat dit af en
toe vervelende consequenties had voor de
dienstverlening en voor andere
commissies, was onvermijdelijk.

4.

Inkoop en voorraadbeheer

Het afgelopen jaar is de inkoop van met
name de “Overige Horeca artikelen” op
nieuwe leest geschoeid. Overweging
daartoe was dat het regelmatig, wekelijks
doen van boodschappen gedurende een
periode van 6 maanden geen activiteit is
die je aan een van de (beschikbare) leden
van de (Baradviesgroep) TVL mag vragen.
Hogere kosten verbonden aan wekelijkse
check en levering met name tijdens de
eerste twee maanden, moesten we het
afgelopen jaar accepteren. Met name na
afloop van de competitie was dit gedeelte
van het inkoopgebeuren niet goed
georganiseerd en moest te veel ad hoc
worden geïmproviseerd met alle nadelen
van dien. Bezien zal worden of een
wekelijkse inkoop rol tussen de leden kan
rouleren.
De Baradviesgroep
Marco de Bruyn
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WINTERTOERNOOI SENIOREN
De AC nodigt jullie uit om in te schrijven voor het

WINTERTOERNOOI op zaterdag 26 februari aanvang 19:00
uur.
De wedstrijden bestaan uit mixed/dubbel partijen. Elke partij speel je met een andere
partner.
Wij proberen de indeling zo maken dat je zeker 1x speelt op speelsterkte.
Er kunnen maximaal 60 leden aan het openingstoernooi meedoen.
Dus schrijf zo snel mogelijk in, er is een limiet.
Het zal wederom plaatsvinden in de sporthal Racketsport, Beethovenlaan 114 in
Aalsmeer,
Inschrijfgeld is € 7.00 p.p.

Wie winnen er dit jaar de 2 wisselbekers? Om deze bekers
voor 1 jaar in bezit te krijgen is winnen niet alleen van
belang. Vorig jaar was je gewicht mede van belang, wat zal
het dit jaar zijn?
Jullie kunnen je inschrijven tot en met 11 februari.
Je kan je op 2 manieren inschrijven:
• Het formulier inleveren bij Thea Spaargaren: Esdoornlaan 5
• Je opgeven via de mail: astrid@avl-yacht.nl , let op, je aanmelding wordt per
e-mail bevestigd.

Inschrijfformulier Wintertoernooi:

NAAM:……………………………………………………………….M/V
SPEELSTERKTE:

NAAM:……………………………………………………………….M/V
SPEELSTERKTE:
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