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Van uw redacteur………
Terwijl het buiten koud, donker en guur is wens ik
iedereen een gezond en sportief 2007!
Dat het zonnetje maar veel mag schijnen het komende
jaar, niet alleen aan de hemel, maar ook in ieders hart.
Nu weer ter zake. De jaarlijkse algemene
ledenvergadering staat gepland op woensdag 24
januari a.s. Verderop in dit blad staan de agenda en
tevens de notulen van de vorige vergadering.
KOMT ALLEN!
Ik heb ook begrepen dat Ed Fallaux zich kandidaat
heeft gesteld voor de functie van voorzitter. Persoonlijk
denk ik dat we het niet beter hadden kunnen treffen, ik
heb alle vertrouwen in zijn vakmanschap! Maar je weet
maar nooit: er kunnen zich nog altijd 10-tallen andere
tegenkandidaten aanmelden, dus ik hoop dat zijn
verkiezingscampagne hem er doorheen sleept!
Hetzelfde geldt uiteraard voor Frans Loos voor de
functie van penningmeester!
Succes Ed en Frans!
Tot slot dames en heren senioren: 10 februari a.s. is
het jaarlijkse wintertoernooi. Allemaal je snel opgeven
bij Thea Spaargaren.

Bankrelatie
Rabobank: 1277.07.689
Postbank: 33.99.213, t.n.v.
Penningmeester T.V. Leimuiden
Druk Inside
Pim Grafische Communicatie,
Langeweg 8, 2371 EG Roelofarendsveen
Tel. 071-3316967
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Ja mensen, het is weer zover: de eerste
activiteit van 2007 op tennisgebied is een feit .

Dus Kees en Mariska, jullie zien we zeker
(ahum).

We willen het wintertoernooi spelen op 10
februari van 19.30 uur tot 23.00 uur in de hal
van de Tweesprong te Roelofarendsveen.

Jullie kunnen je inschrijven tot en met 21
januari via de mail:
rothe.spaargaren@wanadoo.nl of via de website van de tennisvereniging.

Zoals bekend, nemen wij aan, is dit toernooi
bedoeld voor al onze leden: gevorderden,
beginners en vergevorderden.
Maakt allemaal niets uit, iedereen krijgt leuke
partijen te spelen (daar streven we in elk geval
wel naar).

Ook mag je natuurlijk nog gewoon een
geschreven briefje in de bus van Thea,
Esdoornlaan 5 doen. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 8,00 per persoon.
Nou mensen wij verheugen er ons op om jullie
allemaal weer te ontmoeten na een
winterslaap, dus ………… tot dan.

Er is ook nog een wisselbeker te winnen,
zowel bij de heren als de dames.
Ik verwacht natuurlijk wel dat de winnaars van
afgelopen jaar hun bekers komen verdedigen.

Thea Spaargaren
Namens de activiteitencommissie
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Hierbij nodigt het bestuur van Tennisvereniging Leimuiden u uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering.

Datum: woensdag 24 januari 2007
Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Clubgebouw aan de Beukenlaan.

AGENDA

Algemene Ledenvergadering.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Opening.
Mededelingen.
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 22 februari 2006.
Jaarverslag secretariaat over 2006.
Verslag kascontrolecommissie over 2006.
Benoeming kascontrolecommissie voor 2007.
Jaarverslag penningmeester over 2006 (*).
Vaststellen contributie 2007.
Begroting 2007 (*).
Voorstellen van de zijde van het bestuur.
- Renovatie/verbouwing van het clubgebouw.
Bestuursverkiezing (**).
a. Voorzitter: Het bestuur draagt Ed Fallaux voor.
b. Vice voorzitter: Het bestuur draagt Richard van Veen voor.
c. Aftredend en herkiesbaar:
Veronic Verberne – secretaris.
- Aftredend en niet herkiesbaar:
Ruud Boss – Penningmeester
Bestuur draagt voor: Frans Loos.
Benoeming sponsorcommissie. Aftredend en niet herkiesbaar is Frans Loos. Het bestuur draagt
voor: Piet de Bock en Rino Nieuwelink.
Voorstellen ingediend door tenminste tien leden (***).
Mededelingen commissies.
Rondvraag.
Sluiting.

(*)

Deze stukken zijn vóór de Algemene Ledenvergadering 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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Afwezig met bericht: V.Verberne,
G.Franse, O.Franse, E.Franse,
R.Castenmiller, M.Castenmiller, G. v.d.
Laan

•

1. Opening
Om 20.06 uur opent F. Loos de
vergadering en heet een ieder van harte
welkom op deze algemene
ledenvergadering.

•

Brief van F.Koeleman;
verantwoordelijk voor de kasstroom
binnen de kantine. Spreekt zijn
waardering uit voor de beheerders
van de bartas. Het bestuur sluit zich
daar graag bij aan. Waarvoor dank.
Achterin ligt de presentielijst; wil je
a.u.b. tekenen.

3. Notulen algemene vergadering
d.d. 15-12-2004
pag.10: geen opmerkingen
pag.11: geen opmerkingen
pag.12: introductielabels gedrukt? Ja.
Verkrijgbaar bij M. Castenmiller, bij T.
Spaargaren en bij F. Loos
pag.13: geen opmerkingen
Het verslag wordt goedgekeurd met dank
aan V. Verberne.

2. Mededelingen
Wat is er zoal gebeurd?
• Overlijden van R. Mollers; spelend
lid, zeer betrokken. Was van plan
om de nieuwe voorzitter te worden.
We zijn enkele momenten stil om
hem te gedenken
• Afwezig met kennisgeving
• De groundsman: K. Taapken gaat
ons met ingang van het nieuwe
seizoen verlaten. Dit wordt gezien
als een aderlating. Het bestuur is
bezig met een oplossing te zoeken
• Beleidsplan: er is dit najaar geen
terugkoppeling van de commissies
geweest i.v.m. allerlei
ontwikkelingen met meer
prioriteiten. Dit wordt een taak van
het nieuwe bestuur
• Bouwactiviteiten; 2 containers liggen
even stil. De Kickers hebben een
ander bouwplan gevolgd. Eerst
renovatie kantine, dan verder in
overleg met ons
• Tennisschool T.O.M. ; ook weer in
2006. Leden zijn tevreden tot nu
toe. Volgende week maandag
presentatie van nieuwe trainers.
• Leden: 225 senior leden en 75
junior. Historisch gezien wel wat
laag, nog niet verontrustend maar
wel een aandachtspunt. 10%
verloop is wel normaal, nu ongeveer
50 personen

4. Jaarverslag secretariaat over
2005 en commissies
pag. 3:
geen opmerkingen; met dank
aan V. Verberne.
pag.15: Open toernooicommissie:
uitgebreid verslag van een super
evenement. Niet alleen
L.Overbeek maar de hele vereniging kan
daar trots op zijn. Met dank aan
L.Overbeek.
pag.16:
Activiteitencommissie: er is
genoeg te doen. We mogen met zijn allen
best wel lobbyen om
iedereen enthousiast te maken. Met dank
aan T.Spaargaren
pag.18: Sponsorcommissie: F. Loos heeft
halverwege het seizoen deze commissie
overgenomen. Met dank aan F. Loos
pag.19: Jeugdcommissie: met dank aan de
hele commissie
pag.20: Technische commissie: met dank
aan de TC
5. Verslag kascontrolecommissie
over 2005
7
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De commissie bestaat uit H.Huizing en
G.Kuys, geassisteerd door T.Mollers. Alles
in orde gevonden. Voorstel om de
penningmeester te dechargeren. Dit wordt
aangenomen. Met dank aan F.Loos.

•

Sponsoring en subsidie; De subsidie
van de gemeente is binnen
gekomen. Voorlopige beschikking
over 2005 is ook al binnen.

Opmerking: er komt subsidie van 50 + ers?
In Ter Aar in elk geval wel.
Antwoord: In Leimuiden veel druk op de
subsidies. Voor ons alleen subsidie te
verwachten voor de jeugdleden
• open toernooi resultaat; iets minder;
minder inschrijvingen, meer
uitgaven, vaker binnen getennist.
Wat problemen om de rekening
zuiver te houden
• rente opbrengst; kapitaal stijgt wel,
maar rente niet evenredig. Staat nu
bij de Rabobank, die ook een
behoorlijke sponsoring doet.
• Overige baten; dit jaar negatief. Dit
jaar 30 jaar bestaan. Polo actie;
positief. Alle commissieleden
hebben een gratis shirt gekregen, er
zijn er nog over.
• Cadeau van Sinterklaas; meer
gefietst op de Rabodag

6. Benoeming
kascontrolecommissie voor 2006
Van de KCC is G. Kuys aftredend.
Vrijwillige aanmelding van P.de Heij
7. Jaarverslag penningmeester over
2005
Balans
• weinig te vertellen
• positieve cashflow die ruim is. Terug
te zien in het spaar deposito
• er komt nog een bijdrage van de AC
• we krijgen omzetbelasting terug
• vaste afschrijvingen; 2006 laatste
jaar afschrijvingen van de baan, er
komt meer ruimte in 2007voor de
reserve. Je moet wel ongeveer 4 tot
5 jaar sparen voor eventuele
vervanging banen.
Vraag L.Overbeek: wanneer moeten de
banen vervangen worden?

Uitgaven
• trainingsresultaat lager dan in 2004,
hoger dan begroot. 100 jeugdleden
• onderhoudskosten zit
reservingsgeld in
• huisvesting: Ecotax terug via de
KNLTB
• commissiekosten: fors lager; minder
eigen gebruik
• beheer en administratiekosten: geen
briefpapier en extra uitgaven
• KNLTB: behoorlijk gesponsord door
ons
• Competitiekosten: bedoeling
budgettair neutraal. Competitie
teams zijn gestimuleerd om te gaan
trainen.
• Clubblad: advertentie-inkomsten
winnen
• Afschrijvingen: fors lager, komend
jaar gelijk, daarna flink kelderen
• Overigen: allerlei kleinere zaken

Antwoord: Geen enkel probleem om nu
nog 3, 4 jaar door te gaan met groot
onderhoud als tot nu toe

Resultaten rekening
• ontvangsten; contributies aardig op
peil
• introducties, boetes en barafkoop;
behoorlijk hoger. In 2005 zelf
barrooster indelen, afkopen als optie
aangegeven, R.de Bruin die
mensen nabelt. Er is 1 boete
uitgedeeld.
• Barresultaat; iets beter dan 2004,
iets minder dan begroot. Geringer
aantal leden, hogere prijzen inkoop,
geen groot probleem. Minder
verbruik van commissies
10
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Conclusie: een goed jaar. Er is weer een
bedrag gereserveerd.

In december is tijdens een buitengewone
ledenvergadering een aantal
bestuursleden opgestapt. Een ieder heeft
geweldige inbreng in het bestuur en de
vereniging gehad. Als vereniging is het dus
toch noodzakelijk om passende dank uit te
spreken aan
-T. Brambach en V. Gijzenij. T. Spaargaren
neemt de taken over
-F. Loos neemt afscheid als bestuurslid
met dank. Gaat door in sponsorcommissie
-V. Jager is afgetreden en M. de Bruyn is
uit de barcommissie gestapt; hebben beide
hun inzet getoond en komen nog in de
bloemen te staan. Bestuur heeft afscheid
genomen met een etentje.

Overzicht gepland groot onderhoud en
investeringen
• noodzakelijk voor subsidie aanvraag
Met dank aan F.Loos
8. Vaststellen contributie 2006
Het bestuur stelt voor de contributie voor
de senioren niet aan te passen
De contributie voor de jeugd te verhogen
met € 5 tot € 125
Geen opmerkingen. Voorstel wordt
aangenomen

Voorstel van bestuur: sluitingsdatum van
het park. Het plan is om het park open
houden tot na de herfstvakantie. Dit jaar 21
t/m 29 oktober. Vanaf 1 oktober tot na de
vakantie; seniorencommissie om het park
te openen en te sluiten in het leven roepen.
Moet nog vorm aan gegeven worden. Blijft
nu dus toch controle op het park. Wordt
een soort sleuteladres.
Reactie: goed voorstel; geen
tegenstemmen; is aangenomen.
Hoeft niet aangevraagd te worden bij de
gemeente.
Zijn er kandidaten voor de commissie: dhr.
Koeleman, dhr. Brouwer. Aanvulling
gezocht tot 4 a 5 uur. Commissie gaat
brainstormen. Resultaat komt op tijd in het
clubblad.

9. Begroting
Zie resultatenrekening derde rijtje. Er is
voorzichtig begroot.
Uitgaven:
- nog geen aanpassing gemaakt t.a.v.
onderhoud
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen; de
begroting is vastgesteld.
10. Voorstellen van de zijde van het
bestuur
Er zijn op deze plaats geen voorstellen,
maar bedankjes van het bestuur voor
mensen die dit jaar stoppen met hun taken.
In december is daar ook al aandacht aan
besteed.
Als vereniging dankbaar voor de inzet van
al die mensen. Nu bij dit afscheid even
treuren, maar er liggen nieuwe kansen
voor andere leden.
Activiteitencommissie: A.v.Leeuwen en
K.Bagmeijer; A.v.Leeuwen doet een
pleidooi voor meer jeugd in de commissies.
Vanuit bestuur en leden: DANK
Technische commissie: R. Castenmiller en
A.Wegener, met dank voor hun inzet.
Jeugdcommissie: E. v. Noorle Janssen,
dank voor alle inzet op eigen wijze.
Open toernooi commissie: G.v.d.Laan en
A.Fallaux.
Elk commissielid werd in de bloemetjes
gezet en hartelijk bedankt voor de inzet op
welke wijze dan ook.

11. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: F.Loos. Het
bestuur draagt voor R. Boss. Vergadering
gaat akkoord.
H. Huizing neemt de vertegenwoordiging
van de jeugdcommissie over.
Onderhoud coördinatie: H.de Graaf
Op zoek naar een nieuwe voorzitter en
iemand die de barcoördinatie op zich
neemt.
Barkaarten blijven nog bij de
penningmeester.
12. Benoeming technische
commissie
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Aftredend en niet herkiesbaar zijn
R.Castenmiller en A.Wegener. Bestuur
draagt voor H. Dautzenberg en A.Straathof
Met acclamatie worden zij gekozen.
•

13. Voorstellen ingediend door
tenminste tien leden
Er zijn geen voorstellen ingediend.
14. Mededelingen commissies
Vanuit de commissies nu geen
mededelingen

geen extra ruimte gecreëerd . Er
worden nog steeds veel mensen
uitgeloot. L.Overbeek geeft aan te
willen kijken naar de mogelijkheid
tot verschuiven.
P.de Heij: start recreatiecompetitie
zo vroeg? Niet anders dan andere
jaren, dit heeft te maken o.a. met
aantal speeldagen

16. Sluiting
Suggestie vanuit het bestuur: ga veel
oefenen dit jaar.
11 maart dit jaar in Roelofarendsveen:
wintertoernooi.
Tot slot wordt iedereen uitgenodigd om
nog 1 of 2 consumpties van de vereniging
te nemen.
Met dank voor eenieders komst en inbreng
sluit de voorzitter de vergadering.

15. Rondvraag
• P.de Bock: ter stimulering van de
OTC; misschien meer opporren van
de eigen leden om deel te nemen. Is
het een optie om de leeftijdsgrens te
verlagen? Er doen wel veel eigen
leden mee aan 50+ , daardoor is

Onze commissie bestond dit jaar uit 5
personen t.w. Jeanette Schrijver, Frank
Blom, Wilco Koot, Agnes Vernooy en Thea
Spaargaren

We hadden ook nog een poedelprijs weg
te geven en die was voor Mario van Kaam
bij de heren en bij de dames mocht
Anneke Schoenmaker met die eer gaan
strijken.

Wilco en Agnes waren dit jaar onze
nieuwelingen en ze hebben het er goed
afgebracht, dachten wij zo.
Hierbij een verslag van de verschillende
activiteiten die we hebben georganiseerd
tijdens het seizoen:

Openingstoernooi/clinic
Dat was dus best wel een nat begin van
het seizoen en wel zo nat dat de clinic niet
door is gegaan, daar kan ik dus heel kort
over zijn.

Wintertoernooi
Dit vond dit jaar in een andere hal plaats
en wel in Roelofarendsveen. Voor
verschillende leden van onze vereniging
ook een soort “thuisbasis “, want velen
spelen daar gedurende de winterperiode.
Het was, zoals gebruikelijk, een gezellige
en sportieve avond met uiteraard winnaars
en verliezers.
De grote winnaar van de heren was dit
keer Kees Schwab en bij de dames
Mariska de Koning.

Enkel clubkampioenschappen
Er deden 37 mensen mee met dit toernooi.
Dit kan echt beter hoor mensen.
Ik weet het: er kan maar 1 persoon
kampioen worden, maar het is ook gewoon
leuk en sportief om met zo’n toernooi mee
te doen. Je speelt lekker een aantal
wedstrijden in deze week tegen mensen
waar je anders misschien niet zo snel mee
speelt.
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Maar goed volgend jaar krijgen jullie weer
een kans.

Wel hadden we genoeg 50+ deelnemers
om een aparte poule van te maken. Dat is
altijd heel leuk.
In deze categorie ging de finale tussen
Ineke Schoenmaker/Frans Loos en Kees
Schwab/Marijke Groot. Ineke en Frans
moesten hun meerdere erkennen in Kees
en Marijke.

Dit jaar waren er de volgende uitslagen, na
veel spannende wedstrijden:
bij de dames A was Mariska de Koning te
sterk voor Renate v.d. Jagt, en bij de heren
A won Wilco Koot uiteindelijk van Henk
Huising.
De finale bij de heren B ging tussen Frank
Blom en Jan v.d. Voort en bij de dames B
ging de finale tussen Angélique Hylkema
en Ellen van Velzen. Bij de heren kwam
Jan als winnaar uit de bus en bij de dames
was dat Angélique.

Bij de A poule ging het uiteindelijk om
Jessica Spaargaren/Sjoerd Bijlsma en Inge
Segeren/Valentijn van Noorle Jansen.
Jessica en Sjoerd waren te sterk voor Inge
en Valentijn.
Bij de B poule was het een zeer
spannende wedstrijd tussen Michel v.d.
Poel/Marchelle van Egmond en Ans
Straathof/Wim Zandvliet.
Uiteindelijk kwamen Ans en Wim toch als
overwinnaars uit de strijd.

Dubbel clubkampioenschappen
Er deden 68 deelnemers aan mee.
Ook hier kunnen we volgend jaar best
meer deelnemers plaatsen, maar goed
lees het bovenstaande en u begrijpt wat ik
bedoel.

Slottoernooi
Sinds jaren was er voor dit toernooi een
hele leuke opkomst, welliefs 35 man/vrouw
kwamen opdagen.
We hadden de mensen van te voren wel

Ook hier waren er weer 2 categorieën en
wel een A en een B.
Bij de heren A ging de finale uiteindelijk
tussen Bjorn v.d. Voort/Olaf Klein en Thijs
Brambach/Alger Remmelts. Na een
(letterlijk) verhitte strijd kwamen Bjorn en
Olaf als overwinnaars uit de bus.
Bij de dames B ging de finale tussen
Monique Oomen/Carolien v.d. Pol en
Charlotte Stui/Ellen van Velzen. Na een
spannende partij van 3 sets werden
Monique en Carolien de winaars.
Bij de dames A stonden Jessica/Miranda
Spaargaren tegenover Mariska de
Koning/Monique de Boer. Mariska en
Monique kwamen hierbij als overwinnaars
uit de strijd.
Bij de heren B ging het tussen Wil van
Westerop/Robert Castenmiller en Rene
v.d. Pol/Peter v.d. Hoek. Wil en Robert
waren te sterk voor Rene en Peter en
wonnen dus deze finale.
Mixed dubbel clubkampioenschappen
Bij dit toernooi telden we 54 deelnemers.
Ja het begint afgezaagd te worden, maar
we hopen volgend jaar toch echt op meer
mensen.
12
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wat nieuwsgierig gemaakt door te melden
dat het soort handicap-toernooi zou
worden. Het droeg de naam koekenpan
toernooi.
Je kon dus al eigenlijk raden dat het
gebruikelijke racket ingeruild zou moeten
worden door o.a. een koekenpan.

en dat was bij de dames Sanne
Buskermolen, omdat zij niet wist dat het
echt op een bepaalde tijd begon en dus
rustig ietwat te laat op kwam dagen. Maar
daarna heeft ze zich goed geweerd op de
baan, maar (helaas voor haar) de titel
pannenkoek van de avond had ze wil
binnen.
Bij de heren ging de twijfelachtige eer naar
Sjoerd Bijlsma . Die had wel een heel
drukke avond. Hij was nl. aan het pendelen
tussen de housewarming-party van Jessica
en Bas en de tennisbaan. Tussen elke
wedstrijd in ging hij even naar de Kievit
voor een baar borrels en kwam dan weer
snel terug voor een partijtje tennis. Ja en
dat levert je de titel pannenkoek van de
avond op.

We gingen een “wilde mix “ spelen met
verschillende soorten rackets c.q. ballen.
Je kon met een koekenpan spelen of met
een tafeltennisbatje en de andere variant
was met mini-tennisballen (dit zijn zachtere
ballen dan normaal)
Er was veel hilariteit op en naast de baan.
Er was ook voor de inwendige mens
gezorgd en het bleef tot laat druk en
gezellig op het terras.
Maar bij een toernooi horen winnaars,
maar deze avond ging het niet bepaald om
de meest behaalde games op de baan.
We hebben tussen de dames en de heren
een “pannenkoek “ van de avond gezocht

Al met al een uitstekend slot van het
seizoen 2006.

het bestuur in gebreke gebleven om de
leden via de Inside voldoende op de
hoogte te houden van de onderwerpen die
zijn besproken. Deze onderwerpen
betroffen voornamelijk het invullen van de
vacante functies en het draaiende houden
van de vereniging.

Algemene Ledenvergadering
Het vorige jaar werd afgesloten met een
Algemene Ledenvergadering op 22
februari 2006. Tijdens deze vergadering
werd afscheid genomen van Frans Loos
als penningmeester. Hij is voorzitter
geworden van de sponsorcommissie. Het
penningmeesterschap werd overgenomen
door Ruud Boos.
Robert Castenmiller en Anneke Wegener
zijn afgetreden als leden van de technische
commissie. Deze functies zijn
overgenomen door Harry Dautzenberg en
Ans Straathof. Etty Noorle Jansen is
afgetreden als lid van de jeugdcommissie
en
A. Fallaux en G. v.d. Laan als leden van de
open toernooi commissie.

PR en clubblad.
De redactie van de Inside lag dit jaar weer
in handen van Oscar Franse. Hij, maar ook
de leden die de Inside verspreiden, worden
bedankt voor hun inspanning.
Trainingen
De trainingen werden dit seizoen verzorgd
door TOM Tennisschool. Het seizoen werd
gestart met 1 trainster, t.w. Mariëlle. De
leden en ook het bestuur zijn zeer tevreden
over haar wijze van training geven.

Bestuursvergaderingen
In het seizoen 2006 is het bestuur 10 keer
bij elkaar gekomen om te vergaderen.
Doordat het bestuur dit seizoen onvolledig
was en het moest doen zonder voorzitter,
barcommissie en onderhoudscoördinator is

Onderhoud
Door het vertrek van Kees Taapken en
omdat er niet tijdig een oplossing kon
worden gevonden, hebben Hans de Graaf,
13
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Kees Schwab en Oscar Franse zich
opgeworpen om dit seizoen het
baanonderhoud voor hun rekening te
nemen. Het bestuur wil hierbij, ook namens
de leden, deze vrijwilligers heel hartelijk
bedanken voor hun enorme inzet om de
banen in uitstekende staat te houden.

Marlintrans toernooi werden de maaltijden
en de bar gecoördineerd door dhr.
Rodrigues. De catering werd tijdens het
open toernooi geleid door Tiny de Graaf en
Ina Knip, die er samen met veel vrijwilligers
in de keuken voor hebben gezorgd dat ook
de innerlijke mens niets tekort kwam.

Bar
Het stoppen van Marco als voorzitter van
de baradviesgroep heeft tot wat
overgangsproblemen geleid. Thea
Spaargaren heeft stilzwijgend een groot
deel van de bartaken op zich genomen en
samen met andere welwillende leden,
zoals Ada Fallaux en Mariska de Koning
de bar goed draaiende gehouden.
Henriëtte van Welsum heeft zich samen
met Jordan van Welsum over het
samenstellen van het barrooster ontfermd.
Net als in 2005 konden de leden zich
tijdens de pasjesavond opgeven voor het
draaien van twee bardiensten gedurende
het seizoen. Dit systeem is wederom goed
bevallen. De bevoorrading van de drank
werd gedaan door Lennard van Egmond
en de overige inkopen door Thea
Spaargaren bij Super de Boer. Tijdens het

Ledenadministratie
Eind maart konden alle leden hun label
ophalen in het clubgebouw. De
ledenadministratie wordt verzorgd door
Marja Castenmiller.

Voor de T.C., zoals die dit jaar gestart is,
was er best aardig werk te verzetten, want
2 van de 3 leden begonnen als
nieuwelingen aan de klus. Maar we werden
in het begin goed op weg geholpen door
Robert Castenmiller en Gerda, want zij
draaide al een jaar mee in de T.C.
Ook volgde Harry de cursus:
verenigingscompetitieleider (vcl). Dat is
namelijk verplicht voor de vereniging.

donderdagmorgen 1, donderdagmiddag 1
(55+), donderdagavond 1.
Voor het eerst werden de teams via
Internet geïnformeerd, waar en wanneer er
gespeeld moest worden. En de captains
moesten ook weer zelf de uitslagen via de
website van de KNLTB doorgeven. Dit
gebeurde niet altijd op tijd, zodat de T.C.
door de bond op hun vingers getikt werd
en wij pleegden dan weer een telefoontje
naar de desbetreffende captain die dan
weer de uitslag digitaal verwerkte.
Tijdens de captainsavond werd het een en
ander uitgelegd. De nieuwe manier van het
volgen van de thuis- en uitwedstrijden was
voor sommige captains wel even wennen,
maar uiteindelijk draaide het toch wel. Er
kwam in ieder geval minder papier werk
aan te pas.

Activiteiten
Vanaf begin april was er weer de
mogelijkheid tot rackettrekken. Dit kon
gedaan worden op maandag- en
woensdagmorgen en op de
donderdagavond.
Dit was het verslag van het secretariaat
over het seizoen 2006, opgesteld door
V. Verberne, secretaris.
5 januari 2007

De competitie van dit jaar zit er weer op.
Totaal schreven we 21 seniorenteams in.
Teams landelijke competitie: 4 op de
zondag
Teams district competitie: 8; 2
maandagmorgen en 6 op zaterdag.
Teams recreatie competitie: 9;
maandagavond 1, dinsdagmorgen 1,
dinsdagavond 2, woensdagavond 2,
10
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Vooral op de zaterdagen is er wel wat
regen geweest, waardoor er ook op de
inhaaldagen gespeeld moest worden, maar
het is allemaal weer gelukt. Helaas hadden
we dit jaar bij de senioren geen
kampioensteams, dus we moeten nog wel
in training blijven. De eindstanden van de
competitieteams konden ook weer op de
website van de KNLTB gevolgd worden.
En via de website van onze eigen
tennisvereniging was dat zeker ook
mogelijk.
Ook nieuw dit jaar was de
najaarscompetitie.
Begin juni hebben we nog geprobeerd om
teams voor een najaarscompetitie op
zaterdagmiddagen in september en
oktober te vinden. Door A-4tjes op te
hangen in de kantine en informatie op de

website te plaatsen hebben we deze
nieuwe competitie aan de leden kenbaar
gemaakt. Helaas konden we geen team
inschrijven.
Misschien volgend jaar

.
De Technische Commissie,
Gerda Verberne
Ans Straathof
Harry Dautzenberg

het voor een groot deel dus zelf in de
hand.

Het verslag van de barcommissie is dit jaar
zeer beknopt, omdat er officieel geen
barcommissie is.

Ook het Marlintrans-en Open toernooi zijn
goed verlopen dankzij de inzet van vele
mensen.

Maar een aantal mensen hebben
geprobeerd om deze taak op een zo goed
mogelijke manier uit te voeren en dat is
best wel redelijk gelukt.

Rest mij niets anders dan de hoop uit te
spreken dat er voor het komende seizoen
weer een echte barcommissie op zal
staan.

Alle toernooien en competitieweken zijn
best lekker verlopen v.w.b. de bar.

Thea Spaargaren

De mensen die bardienst hadden waren
het weleens vergeten en dat is altijd
jammer voor de mensen die iets
organiseren, want die moeten dan 2 taken
op zich nemen.

Dus we hopen dat dat komend seizoen
nog beter zal gaan verlopen.
Zoals jullie misschien weten kun je aan het
begin van het seizoen bij de pasjes-avond
opgeven wanneer en hoe vaak (minimaal 2
keer) je een bardienst wilt draaien. Je hebt
14
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Voor de sponsorcommissie was 2006 een
tussenjaar nadat Frans Loos de taken van
de vorige twee leden heeft overgenomen.
In 2006 heeft hij zich dan ook vooral
gericht op het onderhouden en vernieuwen
van bestaande contacten met de huidige
adverteerders, de bord- en
windschermhouders, de sponsors van het
open toernooi en de hoofdsponsor van de
jeugdafdeling.
Tegen het einde van het jaar zijn ook de
acquisitie van nieuwe adverteerders, borden windschermhouders gestart.

* In dit bedrag zijn niet opgenomen de
bijdragen van een vijftal sponsors, die een
bijdrage in natura leveren t.b.v. het open
toernooi.
In 2006 heeft één adverteerder zijn
bijdrage beëindigd en heeft de
sponsorcommissie één nieuwe
adverteerders gevonden. Tevens zijn we
met Super de Boer en Stichting Beb,
(Buurt en Bewoners) een nieuw
spaarsysteem, speciaal voor verenigingen
gestart.
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,
een voorbeeld hiervan is het presentje dat
de vrijwilligers dit jaar mochten ontvangen
voor hun inzet in het afgelopen seizoen.

In het afgelopen jaar heeft de sponsorcommissie
het volgende gerealiseerd:

•

•
•
•
•
•

ophangen en verwijderen van de
windschermen
facturering verzorgd richting
adverteerders, bord- en
windschermhouders en sponsors
gesprekken gevoerd met
geinteresseerde adverteerders en
sponsors
assistentie bij de opzet van de open
toernooikrant 2006
uitnodiging en ontvangst van sponsors
tijdens het open toernooi.
nieuw contract met Rabobank Groene
Hart Noord, ook voor het Open
Toernooi wat met ingang van 2007 de
naam “RABO open dubbeltoernooi TV
Leimuiden” zal gaan voeren.

Sponsoring vormt een belangrijke
inkomstenbron voor de vereniging. De
commissie zal zich ook het komend jaar
weer inzetten om de nodige gelden voor de
vereniging binnen te halen.
De overige doelstelllingen zijn:
- overdracht van de commissie aan de
nieuwe leden, i.v.m.
bestuurswisselingen,
- intensivering van werving en selectie
van mogelijke nieuwe sponsors en/of
adverteerders,
- het onderhouden dan wel verbeteren
van de contacten met de huidige
sponsors en/of adverteerders.

De sponsorinkomsten in 2006 kwamen voort uit

* advertenties in clubblad
* reclameborden
* windschermen
* toernooibijdrage
* jeugdsponsoring

totaal 27
totaal 15
totaal 4
totaal 6*
totaal 1

9
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kunnen jullie je opgeven voor de
zomertrainingen van volgend jaar.

Beste leden,
Met veel plezier kijk ik terug op mijn
eerste seizoen bij Leimuiden. De
kennismaking met de club was erg
leuk. Leimuiden is een gezellige club
met veel enthousiaste tennissers. Ik
heb met veel plezier de lessen
gegeven. Zowel de kinderen als de
volwassenen waren enthousiast en
deden erg hun best tijdens de
trainingen. Het weer zat gelukkig mee
deze zomer. Er zijn niet veel lessen
uitgevallen. Ik hoop jullie volgend jaar
weer op de tennisbaan terug te zien. Ik
zal met enthousiasme mijn trainingen
bij Leimuiden vervolgen. Via het
inschrijfformulier in het clubblad

Ik wens iedereen alvast fijne
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Tot volgend jaar!

De jeugdcommissie bestond dit jaar uit drie
personen, te weten Veronica Gijzenij
(voorzitter), Thijs Brambach en Henk Huising.

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, zoals ieder jaar, als
commissie een grote wervingsactie gehouden
op de Leimuidense scholen. Deze actie heeft
weer nieuwe leden opgeleverd. Inmiddels
zitten wij op een flink aantal jeugdspelers.

Met sportieve groet,
Mariëlle Hoogland

Tot de taken van de jeugdcommissie
behoren:
• het organiseren van
activiteiten/competitie voor de jeugd
• het organiseren van toernooien
voor de jeugd
• de belangen van de jeugd
behartigen binnen de vereniging
(bestuur)
• contact onderhouden met de
jeugdcommissies van verenigingen
in de regio
• verscheidene andere zaken met
betrekking tot de jeugd, zoals
bijvoorbeeld het aantrekken van
nieuwe leden

Onder de standaard evenementen die
wij voor de jeugd organiseren vallen:
− jeugdcompetitie
− openingstoernooi
− jeugd-rackettrekken
− clubkampioenschappen enkel
− clubkampioenschappen
dubbel & gemengd
− junior-seniortoernooi
− Marlintranstoernooi
− regiotoernooien
− clinics
10
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uitzondering en levert over het algemeen veel
op. We hopen dit volgend jaar, met behulp van
de ouders, terug te kunnen dringen, want dit
kost ons erg veel tijd.

− slottoernooi
Evenals vorig jaar heeft Tom Karsten van
Tennisschool T.O.M., dit seizoen weer clinics
gegeven. Dit waren erg leuke dagen voor de
kinderen, zeker ook voor de nieuwe leden. Ze
werden weer druk bezocht. Komend jaar zullen
er wederom clinics plaatsvinden.

2006 is weer een heel leuk, gezellig, sportief
tennisseizoen geweest. Wij willen daarom
iedereen die ons heeft geholpen, op welke
manier dan ook, heel hartelijk bedanken.
BEDANKT!
In 2007 vinden er wat veranderingen plaats. Ik
zelf (Veronica) ga stoppen met mijn
werkzaamheden voor de jeugdcommissie. Wij
hebben gelukkig twee nieuwe leden voor de
jeugdcommissie gevonden. Dit zijn Roelof
Achterveld en Ties Hamers. Angelique
Hijlkema zal niet plaatsnemen in de
jeugdcommissie, maar zal wel de
jeugdcompetitie gaan verzorgen. Wij zijn hier
heel blij mee. Thijs neemt mijn functie als
voorzitter over. Heel fijn Thijs. Allemaal heel
veel succes het komende jaar!

Dit jaar hadden we een nieuwe
trainster voor de jeugd. Op maandag,
dinsdag
en
woensdag
werd
lesgegeven door Mariëlle Hoogland.
De jeugdcommissie heeft haar als een
zeer goede en enthousiaste trainster
ervaren. Dit kwam zeker ook naar
voren uit de reacties van de kinderen
en hun ouders. Mariëlle zal in 2007
weer onze trainster zijn. Wij zijn hier
heel erg blij mee!

In 2006 werd er weer competitie gespeeld op
de woensdagmiddag, vrijdagmiddag en op de
zaterdagochtend. Op woensdag hadden we
vier teams, op vrijdag twee teams en op
zaterdag ook twee teams. Één van de
woensdagmiddagteams is dit jaar kampioen
geworden. Dit was het team van Fleur
Hijlkema, Charlotte Brussen, Marieke Bal en
Ravenna van der Weijden. Helaas werd de
finale om het districtkampioenschap tegen
Langeraar verloren.
Binnen de jeugdcommissie hebben we één
speciaal toernooi, genoemd naar onze
sponsor, het Marlintranstoernooi. Er waren
dit jaar maar liefst 78 deelnemers, afkomstig
van veel verschillende verenigingen. Jongens
en meisjes, verdeeld over de categorieën 12
tot en met 14 jaar en 15 tot en met 17 jaar. Het
evenement is uitermate succesvol verlopen,
ook voor onze eigen spelers. Er is ook weer
heerlijk gegeten. Nogmaals dank aan alle
ouders die hebben gekookt.

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.
De Jeugdcommissie
Henk Thijs Veronica.

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
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