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Voorzitter
Ed Fallaux, Tuinderij 6,
2451 GE Leimuiden, tel. 0172-509988
E-mail: efallaux@live.nl
Secretaris
Veronic Verberne, Tuinderij 8,
2451 GE Leimuiden, tel. 0172-507359
E-mail: veronic_v_@hotmail.com
Penningmeester
Frans Loos, Dennenlaaan 77,
2451 XN Leimuiden, tel. 0172-509896
E-mail: frans.loos@planet.nl
Jeugdcommissie
Thijs Brambach, tel. 06-20522964
E-mail: jeugdcommissie@tvleimuiden.nl
Barcommissie
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel. 0171-509377
Activiteitencommissie
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel. 0171-509377

Van uw redacteur………

Vergeet de Algemene
Ledenvergadering op woensdag 19
december niet!
Ik hoef toch niet meer uit te leggen dat een ieders
aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld. Samen
moeten we de tent draaiende houden en niet door een
handje vol oude knarren!

Ledenadministratie
Marja Castenmiller, Beukenlaan 41,
2451 XJ Leimuiden, tel. 0172-509749
Redactie Inside
Oscar Franse, Leidsevaartlaan 31,
2465 BD Rijnsaterwoude, tel. 0172-509152
E-mail: o.franse@carcharias.net
Distributie Inside
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel. 0171-509377
Tennisschool
Tennissupport,
Muijeveld 57, 3645 VJ Vinkeveen
www.tennissupport.nl
E-mail: info@tennissupport.nl
ABN Amro: 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, t.n.v.
Penningmeester T.V. Leimuiden
Druk Inside
Pim Grafische Communicatie,
Langeweg 8, 2371 EG Roelofarendsveen
Tel. 071-3316967
Het verenigingsjaar = kalenderjaar!
Opzeggen uitsluitend schriftelijk vóór 31
december bij de ledenadministratie.

Tot ziens.

INSIDE - OKTOBER 2007
Hierbij nodigt het bestuur van Tennisvereniging Leimuiden u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering.

Datum: woensdag 19 december 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 januari 2007.
Jaarverslag secretariaat over 2007.
Verslag kascontrolecommissie over 2007.
Benoeming kascontrolecommissie voor 2008.
Jaarverslag penningmeester over 2007 (*).
Bestuursverkiezing (**).
Geen.
Vaststellen contributie 2008.
Begroting 2008 (*).
Voorstellen van de zijde van het bestuur.
Renovatie/verbouwing van het clubgebouw.
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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Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 22-02-2007
Mededelingen
-

-

-

Er wordt een agendapunt toegevoegd aan
punt 10 t.w.: Afschaffing van de barkaarten
en de introductie van consumptiebonnen.
Bij punt 14 zal het woord worden gegeven
aan de nieuwe voorzitter van de
vereniging, nadat hij gekozen is door de
vergadering.
Ruud geeft de volgende korte
beschouwing over het afgelopen jaar:
Bestuurlijk was het een arm jaar daar het
bestuur onderbezet en onervaren was. De
vereniging is beheerd, maar er was
onvoldoende tijd om nieuw beleid te
ontwikkelen, wat op een aantal punten wel
nodig is. In het begin heeft het bestuur zich
druk beziggehouden met het zoeken naar
een nieuwe groundsman. Hiervoor zijn
gesprekken gevoerd met een aantal
kandidaten. Uiteindelijk is de keuze
gevallen op dhr. Van Turenhout. In de
periode dat er geen groundsman was,
hebben Kees Schwab, Oscar Franse en
Hans de Graaf de banen op een
uitstekende wijze onderhouden, waarvoor
het bestuur en ook de leden ze zeer
dankbaar zijn. Dit jaar is de website
vernieuwd. Deze ziet er goed en
verfrissend uit.
Het Marlintrans en het open toernooi zijn
prima verlopen. Alles heeft uiteindelijk een
goed financiëel resultaat opgeleverd.
Ledenverloop: van 2002 tot eind vorig jaar
zien we dat er 60 leden zijn ingeboet. Het
aantal junioren blijft op peil maar het aantal
senioren loopt terug.
De pasjesavonden zijn op 28 en 29 maart
2007.

Verder zijn er geen ingekomen stukken of
mededelingen.
1. Notulen algemene vergadering d.d.
22-02-2006
De notulen zijn akkoord bevonden en Gerda
wordt bedankt voor het verzorgen hiervan.

2. Jaarverslag secretariaat over 2006
en commissies
De verslagen worden akkoord bevonden met
dank aan de commissies en het secretariaat.
3. Verslag kascontrolecommissie over
2006
De commissie bestaat uit P. de Heij en
G.Kuys. Alles in orde bevonden.
4. Benoeming kascontrolecommissie
voor 2007
Het bestuur draagt voor Piet de Heij en Frans
Kroon. De vergadering gaat akkoord.
5. Jaarverslag penningmeester over
2006
Balans
Ruud legt uit dat het hoge bedrag dat bij
kortlopende schulden staat vermeld
grotendeels bestaat uit trainingskosten voor de
jeugd. De factuur hiervoor was veel te laat is
binnengekomen en derhalve is deze post in
kortlopende schulden geplaatst.
Ruud geeft toelichting op de balans en
resultatenrekening.
Gevraagd wordt hoe het verschil in sponsoring
is ontstaan. Uitgelegd wordt dat hier de
subsidie van de gemeente voor de jeugd in zit,
wat ruim € 3000 bedroeg dit jaar. Dit bedrag is
ieder jaar anders, omdat het subsidiebedrag
per jeugdlid fluctueert.
De jaarcijfers worden door de vergadering
goedgekeurd.
Met dank aan R. Bos
6. Vaststellen contributie 2007
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2007
niet te wijzigen. Wil van Westerop vraagt of het
wel reëel is de contributie drie
achtereenvolgende jaren op hetzelfde niveau
te houden. Voor de jeugd is de contributie in
2006 van € 120 naar € 125 verhoogd. Het
bestuur heeft besloten de contributie
ongewijzigd te laten en te proberen extra
inkomsten te halen uit acties, activiteiten en
sponsoring. De reden is dat wij met het huidige
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Ruud treedt af als penningmeester en wordt
bedankt voor de werkzaamheden die hij het
afgelopen seizoen heeft verricht.

contributiebedrag in de pas lopen met de
verenigingen in de buurt.
Verzocht wordt in de toekomst het punt
begroting voor het punt contributie op de
agenda te plaatsen.
-

-

Gevraagd wordt naar het sponsorbedrag.
Het antwoord is dat er met de begroting
v.w.b. de baten wat voorzichtig is
omgegaan, omdat dit niet goed te voorzien
is.

-

Het resultaat open toernooi zit vrij ver
boven de vorige jaren. Dit heeft te maken
met een grote sponsor, waarmee
momenteel onderhandeld wordt. Het
contract is nog niet afgesloten. Rabobank
wil het Open toernooi gaan sponsoren voor
een bedrag van € 3500 per jaar. In
principe voor één jaar met een mogelijke
verlenging van 2 jaar. Als tegenprestatie
wordt de naam van de bank aan het
toernooi gekoppeld. Verder zal er eens per
seizoen een Rabo toernooi voor
werknemers georganiseerd worden op
kosten van de vereniging.

-

Kosten: De kosten voor de jeugdtrainingen
zijn gestegen omdat het aantal juniorleden
is gestegen t.o.v. begin 2005.

-

Robert vraagt of wij dezelfde tennisschool
en hetzelfde contract aanhouden. Het
antwoord hierop is ja.

-

Oscar vraagt of een professionele
groundsman geen stijging van de
onderhoudskosten tot gevolg heeft. Het
antwoord is dat dit niet het geval is, omdat
het een zelfstandige zonder personeel
betreft die bijzonder lage kosten heeft.

-

-

7. Begroting 2007
Robert vraagt waarom het bestuur denkt
dat de contributie-opbrengst niet verder
terug zal lopen terwijl het ledental wel
terugloopt. Geantwoord wordt dat er een
voortvarend bestuur komt, dat de zaken
goed wil aanpakken, negatieve tijden wil
keren, nieuwe leden wil werven en
proberen te behouden. Dit alles d.m.v.
activiteiten en acties.

8. Voorstellen van de zijde van het
bestuur
Renovatie/ verbouwing van het
clubgebouw: Frans Loos zal hier in de
rondvraag verder op in gaan.

-

Niet gedraaide bardiensten: Leden die hun
bardienst niet hebben gedraaid krijgen een
herkansing om dit alsnog te doen. Indien
ook de nieuw ingeplande bardienst niet
gedraaid wordt dan krijgen ze een boete
van € 30 . Het afkopen van de bardiensten
kost € 45 en de boete is € 30 per niet
gedraaide bardienst.

-

Per 1.7.07 wordt gestopt met de uitgifte
van de barkaarten en het accepteren van
barkaarten als betaalmiddel omdat het
slecht controleerbaar is. Er zal een
consumptiebonnensysteem worden
ingevoerd voor de commissies De
barkaarten die nog in omloop zijn kunnen
tot 1.7.07 worden gebruikt. Frans zal met
de commissies bespreken hoe dit verder
uitgewerkt kan worden.

9. Bestuursverkiezing
Als nieuwe voorzitter draagt het bestuur Ed
Fallaux voor. De vergadering gaat akkoord.
Als vice-voorzitter wordt Richard van der Veen
voorgedragen. De vergadering gaat akkoord.
Veronic Verberne is aftredend maar
herkiesbaar en wordt herkozen door de
vergadering
Ruud Bos treedt af als penningmeester en stelt
zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Frans
Loos voor. De vergadering gaat akkoord.
De aftredenden bestuurs- en commissieleden
worden uitgenodigd om na afloop van de
rondvraag een kleine blijk van waardering in
ontvangst te nemen.
10. Voorstellen ingediend door
tenminste tien leden
Er zijn geen voorstellen ingediend.
11. Mededelingen commissies
Technische Commissie:
- Woensdagavondcompetitie: Er gaan 3
teams spelen i.p.v. 2 teams. Dit houdt in
dat als er 2 teams thuis spelen er twee
banen bezet zijn door de competitie van
19.00 – 20.00 en van 20.00 – 21.00 uur.
- De ballen worden niet meer verkocht aan
de bar. Deze zijn te koop bij Ans Straathof.

Wil v. Westerop vraagt of het nieuwe
bestuur akkoord gaat met de begroting.
Het bestuur heeft de begroting besproken
en hiervoor akkoord gegeven.

De vergadering keurt de begroting 2007 goed.
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-

nevendoel de negatieve spiraal te
doorbreken.
De doelstellingen van het bestuur v.w.b.
grote investeringen zijn:
- Verbouwing/aanpassing van het
clubgebouw aan de hedendaagse
normen v.w.b. toiletten en
doucheruimtes.
- De hekwerken moeten
vervangen/gerenoveerd worden.
- Vernieuwing van de banen.
Dit zijn kostenposten die niet alleen met
contributieopbrengsten gefinancierd
kunnen worden. Door middel van acties,
extra sponsoring, subsidies e.d. wil het
bestuur extra geld generen. Ook de jeugd
zal hier actiever bij betrokken worden.
V.w.b. de acties valt te denken aan het
inzamelen van inktcartridges, grote
clubactie, BEB zegels, kerstmarkt, e.d.
Het bestuur wil m.n. de leden in de
leeftijdscategorie tussen 25 en 35 jaar
meer motiveren om hier en daar een
helpende hand te bieden.
Ook ledenwerving d.m.v. acties en
ledenbehoud (m.n. nieuwe leden) heeft
grote prioriteit. M.n. het rackettrekken is
een goede gelegenheid om nieuwe leden
te laten integreren en te begeleiden.
Ook de jeugd, m.n. de categorie die
doorschuift van de junioren naar de
senioren, heeft aandacht nodig. In deze
categorie zit het grootste verloop. Dit heeft
verband met studie, andere hobbies en het
niet thuis voelen bij de seniorengroep.
Er zal meer aandacht gegeven worden aan
de talentvolle jeugd. Het bestuur wil
bekijken of er een mogelijkheid is hen wat
extra’s te bieden op gebied van meer
trainingen om ze op die manier aan de club
te binden.

De bijdrage van de competitieteams kan
voortaan per giro overgemaakt worden en
niet meer cash.
Captainsavond: 28 februari of 2 maart. Info
voor de teams komt in de volgende Inside
waarvan de deadline 20 februari is.
Op zaterdag komt er ook 1 team bij. In
totaal spelen er dan 8 teams inclusief de
jeugd. Iedere zaterdag spelen er 5 teams
thuis en er wordt gespeeld van 08.30 –
16.00 uur. Het laatste team start om 16.00
uur.
Op zaterdag blijft er maximaal 1 baan
beschikbaar om vrij te spelen.
Robert merkt op dat het wat tegendraads is
om op zaterdag maar 1 baan beschikbaar
te hebben voor de recreanten. Dit i.v.m.
het ledenverlies. Hij adviseert de TC hier
voorzichtig mee om te gaan.
Aan het einde van het seizoen zal worden
bekeken hoe e.e.a. is gelopen en of dit
volgend seizoen voor herhaling vatbaar is.
Robert: merkt op dat wijzigingen in het
baanschema door de ALV goedgekeurd
dienen te worden en wil hier een officiëel
punt van maken. De TC deelt mee dat het
fiat van de ledenvergadering in dit geval
niet mogelijk was omdat de teams al in
december moesten worden aangemeld.

Activiteitencommissie
Deze commissie bestaat nog maar uit 2
actieve leden en heeft dringend behoefte aan
aanvulling c.q. extra ondersteuning.
- Rackettrekken: Het animo hiervoor blijft klein
en het is moeilijk om dit weer van de grond te
krijgen. Er worden minimaal 2 leden gezocht
die het rackettrekken willen organiseren. Vanaf
dit seizoen wordt het rackettrekken weer op
vrijdagavond gehouden.
- Wintertoernooi: Vindt plaats op 10 februari
a.s.
-

Astrid vraagt hoe het bestuur gaat
communiceren over al deze
ontwikkelingen? De voorzitter streeft
ernaar om in ieder clubblad een stuk te
schrijven over de zaken waar het bestuur
mee bezig is. Ook op de site zal deze
informatie terug te vinden zijn.

12. Rondvraag
E. Fallaux geeft een uiteenzetting over de
reden dat hij zich als voorzitter beschikbaar
stelt. De voornaamste reden is dat hij
samen met de rest van het bestuur de
motivatie binnen de vereniging op een wat
hoger peil wil brengen, de club weer nieuw
leven in wil blazen en de leden tot meer
betrokkenheid bij de club wil
enthousiasmeren. Ook dienen er
investeringen te worden gedaan op het
gebied van banen en clubgebouw. Om
deze investeringen te kunnen financieren
zullen de nodige acties gevoerd worden,
waarbij de hulp van de leden absoluut
noodzakelijk is. Ed spreekt de hoop uit dat
dit met elkaar gedaan kan worden met als

Nieuwbouw
Frans Loos geeft een uiteenzetting over hoe
het idee voor de verbouwing van het
clubgebouw vorm heeft gekregen. In 2004 nam
Kickers contact op met de mededeling van een
verbouwing en de vraag of TVL interesse had
om mee te doen. TVL zat op dat moment met
2 ruimteproblemen t.w.:
- Garage voor onderhoudsspullen
- Container voor de voorraad.
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Na veel gesprekken is het bestuur tot het
inzicht gekomen dat de garage groot genoeg is
omdat het onderhoud nu gedaan wordt door
een externe, die zijn eigen materiaal
meeneemt. Een oplossing voor de voorraad
moest er wel komen, omdat het logistiek
onhandig is de voorraad vanuit de container
naar de bar te slepen. Verder werd
geconcludeerd dat de kwaliteit en het aantal
toiletten niet goed was. Ook de
warmwatervoorziening moet aangepast
worden. Frans laat de huidige situatie en de
nieuwe situatie zien. Als de ALV akkoord gaat
met de plannen dan zal er een echte tekening
en een calculatie gemaakt worden. Vervolgens
worden de plannen ter fiattering weer aan de
ALV voorgelegd. E.e.a. kan op z’n vroegst na
het open toernooi gestart worden. Wil merkt op
dat er goed op het financiële plaatje gelet moet
worden, mede gezien de andere investeringen
die de komende jaren moeten plaatsvinden.
Wil zou graag een financiëel overzicht krijgen
van de voorziene investeringen v.w.b. de
verbouwing, de hekwerken en de banen.

-

-

Robert:
Jaarvergadering: Suggestie om volgend jaar
andere indeling van de jaarvergadering op
moment nieuwe bestuur gekozen is dan aan
tafel en heft in handen nemen. Agenda
volgorde. Begroting moet door het nieuwe
bestuur behandeld worden.
Groundsman: Is al bezig. Dan gaat de
bovenlaag kapot. Dat is niet waar. Dit is alleen
zo als je er op gaat tennissen.

Robert:
- pleit ervoor dat het aantal eigen leden dat
aan het Open Toernooi meedoet niet
verder zal afneemt.
- Vraagt of het bestuur het beleidsplan weer
zal oppakken en daar de opmerkingen van
de commissies in mee zal nemen? Het
bestuur heeft in ieder geval de opzet
gebruikt voor de indeling van de huidige
functies. In de toekomst wordt dit weer
opgepak.
-

merkt op dat de boetes voor het niet
draaien van de bardiensten vorig seizoen
niet zijn geïnd. Het bestuur laat weten hier
dit seizoen alerter in te zijn.
Rino heeft vorig jaar een CD met foto’s
gemaakt van het open toernooi. Iedere
sponsor zou via Frans een exemplaar
ontvangen. Rino vraagt wat de reacties
waren. Frans merkt op dat het bestuur en
hijzelf de CD hebben bekeken en dat ze
nog bij de sponsors moeten worden
afgeleverd.

AC verzoekt om opening seizoen weer een
toernooi te laten zijn en niet weer een clinic. Er
is in principe een clinic gepland voor het
openingstoernooi. Robert vindt het jammer dat
je niet echt contact met elkaar hebt en met
toernooi is het leuk dat je elkaar weer ziet en
weer spreekt. Thea neemt dit mee voor
volgend jaar.
Ruud bedankt de aftredenden voor hun inzet
en bedankt iedereen voor zijnn of haar inbreng
en aanwezigheid.

Ledenverloop: Op dit moment zijn er 223
seniorleden en 84 junioren. In totaal 307
leden. De norm voor het aantal leden per
baan is 80. Wij hebben 60 leden per baan.
Er zal meer ruchtbaarheid aan het bestaan
van de vereniging en haar acties en
evenementen moeten worden gegeven in
bijvoorbeeld het Witte Weekblad. Het
bestuur zal dit meenemen voor de
toekomst.

13. Sluiting
Tot slot wordt iedereen uitgenodigd om nog 1
of 2 consumpties van de vereniging te nemen.
Met dank voor eenieders komst en inbreng
sluit Ruud als vervangend voorzitter de
vergadering.
Ruud wordt namens de rest van het bestuur
bedankt voor zijn rol in deze vergadering.

Rino
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Jaarverslag van het Secretariaat van Tennisvereniging
Leimuiden over het jaar 2007
Er waren veel vrijwilligers die de bloembakken
en het tuinonderhoud voor hun rekening
hebben genomen. Dit onderhoud werd
gecoördineerd door Marja van Kaam. Zij
worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering voor 2006
werd gehouden op 22 februari 2007. Deze
vergadering heeft zo laat plaatsgevonden
omdat er nog werd gezocht naar invulling van
de functie van voorzitter en vice-voorzitter. De
voorzittersfunctie is ingevuld door Ed Fallaux
en Richard van der Veen neemt de taak van
vice-voorzitter op zich. In deze vergadering
werd afscheid genomen van Ruud Bos als
penningmeester. Het penningmeesterschap
werd overgenomen door Frans Loos. Hij was
voorzitter van de Sponsorcommissie. Zijn
functie in de sponsorcommissie is
overgenomen door Piet de Bock en Rino
Nieuwelink. Monique de Boer is gestopt als lid
van de Open Toernooi Commissie. Ineke
Schoenmaker heeft haar taken hierin
overgenomen.

Bar
Thea Spaargaren heeft dit seizoen de bartaken
waargenomen. Ada Fallaux en Mariska de
Koning hebben de tostivoorraad verzorgd en
Ada heeft de hapjes voor de competitiedagen
geregeld. Henriëtte van Welsum heeft zich
samen met Jordan van Welsum weer over het
barrooster ontfermd. Net als in de voorgaande
jaren konden de leden zich tijdens de
pasjesavond opgeven voor het draaien van
twee bardiensten gedurende het seizoen. De
bevoorrading van de drank werd gedaan door
Alger Remmelts. De overige inkopen door
Thea Spaargaren bij Super de Boer.

Bestuursvergaderingen
In het seizoen 2007 is het bestuur 9 keer bij
elkaar gekomen om te vergaderen. Het
bestuur heeft de leden via de Inside op de
hoogte gehouden van de onderwerpen die zijn
besproken. Deze onderwerpen betroffen
voornamelijk de invulling van vacante functies
in de commissies, werving en behoud van
nieuwe leden, de verbouwing/renovatie van het
clubgebouw, acties om geld te generen voor de
verbouwing en de dagelijkse gang van zaken.

Ledenadministratie
Eind maart konden alle leden hun label
ophalen in het clubgebouw. De
ledenadministratie wordt verzorgd door Marja
Castenmiller.
Activiteiten
Vanaf begin april was er weer de mogelijkheid
tot rackettrekken. Dit kon gedaan worden op
maandag- en woensdagmorgen en op de
vrijdagavond. De nieuwe voorzitter heeft hier
wekelijks een mailing over gestuurd aan de
leden en zelf regelmatig de organisatie op zich
genomen. Dit heeft geresulteerd in grotere
deelname van nieuwe en ook bestaande leden.

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.

Dit was het verslag van het secretariaat over
het seizoen 2007, opgesteld door

Trainingen
De trainingen werden dit seizoen verzorgd door
TOM Tennisschool. De leden en ook het
bestuur zijn zeer tevreden over de wijze van
training geven door m.n. Mariëlle die dit jaar de
trainingen weer heeft verzorgd.

V. Verberne, secretaris.
Verderop in dit blad vindt u ook de
jaarverslagen van de verschillende
commissies.

Onderhoud
Het baanonderhoud is dit seizoen gedaan door
dhr. Van Turenhout. Met hem is een
jaarcontract afgesloten. Hij is een externe die
als zelfstandige zonder personeel het
banenonderhoud verzorgt. Dit seizoen hebben
de banen er goed bij gelegen.

V. Verberne
18 november 2007
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Jaarverslag van de Technische Commissie 2007
Dit tennisseizoen werden er 30 teams bij de
KNLTB aangemeld.
Hiervan waren 8 teams junioren en 22 teams
senioren.

Maandagochtend:
Damesdubbel 2e klasse
Dames 45+ 2e klasse
Maandagavond:
Herendubbel 2e klasse
Dinsdagochtend:
ste
Damesdubbel 1 klasse
Dinsdagavond:
ste
Herendubbel 1 klasse
e
Herendubbel 2 klasse
Woensdagavond:
Damesdubbel 1ste klasse:
de
Damesdubbel 3 klasse
Damesdubbel 3de klasse
Donderdagochtend:
Damesdubbel 1ste klasse
Donderdagmiddag:
Heren 55+
Donderdagavond
ste
Herendubbel 1 klasse
In oktober begonnen we met de eerste
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Via
de Inside en via email werden de leden
opgeroepen om zich in te schrijven voor de
competitie.
Vervolgens werden de teams samengesteld.
Meestal waren het de teams van het vorige
seizoen, die op dezelfde voet verder wilden
spelen. Een enkele keer konden we leden in
een bestaand team invoegen.
De teams werden in de eerste week van
december bij de KNLTB aangemeld.
In maart werd de Technische Commissie door
de bond uitgenodigd voor een informatie
bijeenkomst en tegelijk werden de spullen
opgehaald, die voor het komende seizoen
nodig waren.
Op de captains avond, in maart, werden dan
de captains door de T.C. uitgenodigd. Dan

In de landelijke competitie speelden 2 teams: 1
in de zevende klasse en 1 in de vijfde klasse.
In de district competitie Leiden Noordwest
speelden de andere 20 teams.
Deze waren als volgt ingedeeld:
Zaterdag:
Gemengd senioren 2e klasse
Gemengd senioren 2e klasse
Gemengd senioren 4e klasse
Gemengd 45+ 1ste klasse
Dames 2e klasse
Heren hoofdklasse
ste
Heren 45+ 1 klasse
e
Heren 45+ 2 klasse
Zondag:
de
Heren 5 klasse landelijk
Heren 7e klasse landelijk
Jeugd:
Woensdag: 2 teams
Vrijdag: 4 teams
Zaterdag: 2 teams

Totaal 30 teams
werd het captainhandboek en andere
informatie uitgereikt.
Ook dit jaar werden de uitslagen digitaal
verwerkt en het uitnodigen van de teams door
de tegenpartij gebeurde digitaal.
Met de nodige informatie op zak, konden de
teams vanaf april aan hun wedstrijden
beginnen.
Door het goede weer, in het begin van het
seizoen, verliepen de wedstrijden vlot. In de
weekenden kon alles gespeeld worden en in
de week ook, een aantal malen is er
uitgeweken naar de inhaalavond. In het
weekend was het iedere zaterdag volle bak.
Op de zaterdag speelden er dus steeds 5
teams thuis in de periode van 14 april tot eind
juni. Dat wil zeggen dat er dan 4 banen bezet
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zijn en een baan blijft gereserveerd voor de
recreanten. Door een goede baanindeling
verliepen de wedstrijden goed.
Volgens de reglementen van de KNLTB is dit
toegestaan
Op de zondag was het helaas rustig op de
baan met maar 1 team thuis, wat misschien als
voordeel had, dat alle partijen snel achter
elkaar gespeeld konden worden.
We hadden dit jaar 2 kampioensteams. Het
eerste team is Heren 1 45+ zaterdagcompetitie.
Het tweede team dat kampioen is geworden is
zaterdag Heren 2 45+.
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.
Wedstrijdballen:
Er werd gespeeld met door de KNLTB.
goedgekeurde ballen. Elk recreatieteam (HARDAR-DOR) en de districtcompetitie (ook op de
maandag) kregen 4 blikken (55+ teams 3
blikken) die voor de thuiswedstrijden per

competitieseizoen uitgereikt tijdens de
captainsavond.
Deze zijn voortaan in eigendom van het team,
maar mogen pas na de competitie privé
gebruikt worden.
De zondag landelijke teams krijgen 4 blikken
per ontmoeting.
De zaterdag districtteams 3 blikken per
ontmoeting, de heren teams krijgen 4 blikken.
Heren 45+en gemengd 45+ krijgen 2 blikken
per ontmoeting.
De blikken die de eerste keer uitgedeeld
werden, mocht het team houden.
Maar daarna moesten de blikken ingeleverd
worden.
De ballen worden dan weer gebruikt bij andere
gelegenheden. (Toernooien e.d.,
clubkampioenschappen, e.d.)
Dit jaar was er door de bond ook weer een
najaarscompetitie georganiseerd.
Wederom hebben we daaraan niet
deelgenomen.
Namens de Technische Commissie
Harry Dautzenberg.

Jaarverslag Open Toernooicommissie
2007: 30 jaar open toernooi Leimuiden. Het park
lag er extra feestelijk bij, de RABO bank had
bidons en druivensuiker ter beschikking gesteld
voor de deelnemers.
Het toernooi zat meer dan vol met ruim 635
(500) ingeschreven deelnemers met 764 (620)
inschrijvingen, een topjaar 20% meer in de 30+
en voor de 50+ zelfs 40%. Helaas hebben we
gezien onze baancapaciteit 135 inschrijvingen
moeten uitloten. Er zijn 337 (330) wedstrijden
gespeeld met 735 (724) sets en 6619 (6537)
games. (tussen haakjes is 2006)
Hoewel de weersvoorspellingen slecht waren
voor deze week, hebben we een prachtige week
gehad. De banen waren continue bezet tot laat in
de avond en de terrassen zaten vol, een perfecte
week met zeer tevreden deelnemers.
Er waren spannende wedstrijden met veel 3
setters te zien, zowel in de aanloop naar de
halve finales als in de finales. De tennisclub
Rijpwetering leverde de meeste deelnemers in
de finales dit jaar en verdrong hiermee de
Kikkers. Maar ook Leimuiden liet zich niet
onbetuigd.
Trots zijn we natuurlijk op de Leimuidenaren
Kitty van der Meij en Lennaert van Egmond die
de gemengd dubbel 7 30+ op hun naam

schreven en in de 50+ op onze 3 koppels uit de
TV Leimuiden die met de eer gingen strijken. De
dames dubbel 6 werd gewonnen door het koppel
Wil Koeleman, de damesdubbel 8 door Gerie
van der Laan+Yvonne Rimmelzwaan en Gré
Franse en de gemengd dubbel 8 door Ineke
Schoenmaker en Frans Loos.
Namens de spelers werd door de winnaars van
de herendubbel 5 Ralph Scheffer+Eric
Warmerdam een humoristisch dankwoord
gesproken, waarbij de bar en de keuken de
gouden banaan kregen uitgereikt.
Onze voorzitter heeft omdat de stem van Leen
Overbeek het begeven had de dankwoorden
uitgesproken aan de sponsors, de vrijwilligers,
de bondsgedelegeerde en de scheidsrechters.
Tevens heeft hij, in het kader van het 30 jarig
bestaan van het 30+ toernooi, de mensen van
het eerste uur naar voren geroepen en bedankt,
Truus van der Meer, Lenie Bakker en Gré
Franse.
Samenstelling OTC
Bernadette Blauwhoff, secretaris en tijdens
toernooi achter de ontvangsttafel.
Barry van Haasteren, plv. voorzitter en
penningmeester, tijdens toernooi achter de
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ontvangsttafel en baancoördinatie.
Henk Huizing, algemeen lid, tijdens toernooi
planning en indeling.
Rob Fallaux, algemeen lid en baancoördinatie.
Gerard Knip, registratie, tijdens 50+ toernooi
indeling en planning wedstrijden.
Marijke Nieuwelink, ontvangst en
baancoördinatie 50+ toernooi.
Rino Nieuwelink, algemeen lid en tijdens de
toernooiweek overal inzetbaar.
Leen Overbeek, voorzitter, tijdens open toernooi
aanwezig waar nodig.
Ineke Schoenmaker, algemeen lid, tijdens het
toernooi achter de ontvangsttafel en
baancoördinatie.

gemaakt , die tegen een kleine vergoeding
beschikbaar is.
De bondsgedelegeerde
Ook dit jaar was Annemiek Holkeboer weer door
de bond als onze bondsgedelegeerde
aangewezen. Zij kent onze vereniging goed en
dat maakt het samenwerken met haar prettig en
efficiënt. Zij gaf onze vereniging een groot
compliment door ons als voorbeeld te stellen.
Dat stelt weer hoge eisen volgend jaar aan onze
toernooiorganisatie van baanonderhoud tot
keuken, van groen voorziening tot bar, van
toernooiplanning tot een goede ontvangst en
begeleiding van de deelnemers, maar dit
compliment hebben we weer binnen voor alle
inzet van onze vrijwilligers.

De voorbereiding
De OTC is ter voorbereiding van het toernooi 4
keer bij elkaar geweest.
Daarnaast is er 1x overleg geweest met
vertegenwoordigers van bestuur, keuken, bar,
baanonderhoud, en sponsoring.
Gerard en Leen hebben de inschrijvingen
ingevoerd, de wedstrijden ingedeeld en mensen
geïnformeerd. Via e-mail, SMS en de computer
wordt de telefoon langzaam aan minder
belangrijk. Dit jaar is ook de belavond vervallen
na vorig jaar de knip en plakavond wegens het
hoge percentage internetinschrijvingen > 90% en
de snelle communicatie. Dat betekent wel dat we
moeten kijken naar andere werkvormen bij de
voorbereiding om als team ook samen bezig te
zijn.

Financieel
De bar en keukenomzet was zeer naar
tevredenheid met uiteindelijk prima terrasweer,
ondanks de slechte voorspelling is er maar één
avond uitgevallen. De inkomsten liggen weer
hoger dan vorig jaar.
Evaluatie
Inmiddels hebben we weer geëvalueerd en zijn
er voor het volgende jaar weer een aantal
verbeterpunten opgesteld, waar we aan kunnen
werken. In de evaluatiebijeenkomst hebben we
afscheid genomen van Bernadette Blauwhoff,
jammer dat ze stopt, we zullen haar inbreng en
prettige manier van samenwerken missen. Ook
nog eens langs deze weg; Bernadette bedankt
voor je inzet. We zijn naarstig op zoek naar een
vervanger met gevoel voor de spelers en de
planning. Ineke draaide dit jaar haar 1e toernooi,
wij zijn blij met haar want ze was zeer snel
ingewerkt. Volgend jaar doet ze weer mee, want
het is haar ook goed bevallen.

Foto’s op cd
Foto’s zijn gemaakt door Gerard en Rino. De
foto’s zijn te bewonderen via een link op de
website van de vereniging. Rino heeft een
cd/dvd met een mix van foto’s en videobeelden
Vergelijkende cijfers
Inschrijvingen open toernooi per jaar
2007
Totaal
764
50+
188
30+
576
Spelers per club > 10
Club
A.T.C. Tean
All out
Hillegomse T.C.
L.T.C. Lisse
t.c. de kikkers
T.C. Langeraar
T.C. Rijpwetering
t.v. alkemade
T.V. Kudelstaart

2007
4
27
14
20
50
27
65
96
12

2006
619
132
487
2006
10
25
19
11
17
27
60
96
12

2005
665
124
541
2005
11
22
19
33
9
29
56
108
14

15

2004
714
137
577
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T.V. Leimuiden
46
47
40
T.V. Lisserbroek
21
11
20
T.V. Nieuw Vennep
23
5
9
T.V. Nieuwe Sloot
13
1
3
T.V. Nieuwveen
10
6
20
T.V. Rijsenhout
12
9
18
T.V. Ter Aar
16
16
26
T.V. Toolenburg
10
6
3
T.V. Woubrugge
15
14
12
TV Hoogmade
11
19
22
U.T.C. Qui Vive
10
2
15
Subtotaal
502
413
489
Overig
125
86
90
totaal
627
499
579
In de overigen zit ook een behoorlijke groei met name uit diverse clubs uit de Haarlemmermeer.
Al met al een toernooi, waar we met tevredenheid op terugzien.
De open toernooicommissie TVL

Jaarverslag Sponsorcommissie 2007
De sponsorcommissie is in 2007 nieuw
aangetreden.
Wij hebben dit eerste jaar gebruikt om te
inventariseren en daarnaast een aanzet te geven
tot een aantal veranderingen m.b.t. de tarieven
van de windschermen, borden, etc.
Dit zal in 2008 moeten leiden tot een hogere
opbrengst uit de sponsorgelden en naar wij
verwachten een toename van het aantal
sponsoren.

Zonder andere sponsoren te kort te doen zijn wij
de Rabo Bank Groene Hart-Noord zeer
erkentelijk voor de financiële bijdrage en de
bidons die wij tijdens het Open Toernooi
mochten uitdelen aan de deelnemers en wat
zeer op prijs werd gesteld.
Tijdens het Rabo Open Toernooi zijn foto’s en
video opnames gemaakt welke de sfeer en
ambiance van het toernooi weergeven en aan de
sponsoren van het Open Toernooi zullen worden
overhandigd.

Dit jaar konden wij alvast een tweetal nieuwe
sponsoren toevoegen, welke zijn terug te vinden
op de windschermen langs de tennisbanen. (
Micra/Blauwhof en Kuypers Jachtschilders).
Mochten er onder de leden bedrijven zijn die
zich op enige manier willen presenteren op onze
vereniging, dan zullen wij u graag bijpraten
omtrent de mogelijkheden.
Ons eigen Open Toernooi heeft dit jaar voor het
eerst gedraaid onder de naam “Rabo Open
Toernooi”.

Deze opnames, een video presentatie van het
Rabo Open op CD Rom, zullen wij ook
gebruiken bij het benaderen van de nieuwe
sponsoren om aan te geven dat sponsoring van
onze club niet alleen een financiële bijdrage is,
maar dat het ook zeker een meerwaarde heeft
voor de naamsbekendheid van het bedrijf in de
regio.
Namens de sponsorcommissie:

Rino Nieuwelink – Piet de Bock
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Jaarverslag jeugdcommissie 2007
De jeugdcommissie bestond dit jaar uit vier
personen, te weten Thijs Brambach (voorzitter),
Roelof Achterveld, Ties Hamers en Henk
Huising.

werden weer druk bezocht. Komend jaar zullen
er wederom clinics plaatsvinden. We zijn
bijzonder tevreden over de trainster Mariëlle
Hoogland, die voor T.O.M. werkzaam is.

Tot de taken van de jeugdcommissie behoren:

In het afgelopen seizoen werd er competitie
gespeeld op de woensdagmiddag,
vrijdagmiddag en op de zaterdagochtend. De
organisatie van de competitierondes werd
gedaan door Angelique Hijlkema, die heeft
gezorgd dat er, als er gespeeld werd steeds een
“competitieleider” aanwezig was. Angelique heeft
aangegeven deze organisatie weer op zich te
nemen.

-

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

Binnen de jeugdcommissie hebben we één
speciaal toernooi, genoemd naar onze sponsor,
het Marlintranstoernooi. Er waren dit jaar
helaas minder deelnemers dan vorig jaar. Veel
verenigingen hadden in de Marlintrans Week
een eigen toernooi. De opzet was hetzelfde als
de voorgaande jaren. Organisatorisch is het
Marlintranstoernooi succesvol verlopen, de
regen mocht de pret niet drukken. Er is ook weer
heerlijk gegeten. Nogmaals dank aan alle ouders
die hebben gekookt.

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. Het aantal jeugleden
blijft al een aantal jaren redelijk stabiel tussen de
90 en 100 leden liggen.

Dit jaar hebben we voor het eerst “The annual
White Socks Tounament” georganiseerd. Dit
toernooi is in de volksmond bekend geworden
als het Witte Sokken toernooi. Het is bedacht om
de stap van jeugd naar senior kleiner te maken.
De vereisten zijn eenvoudig en duidelijk. De
deelnemers moeten tussen de 16 en 29 jaar zijn
op het moment dat het toernooi gespeeld wordt
en ze moeten witte sokken dragen. We kunnen
met trots spreken van een enorm succes
ondanks het slechte weer. We hadden tussen de
60 en 70 deelnemers en de baromzet was
gigantisch.

Onder de standaard evenementen die wij voor
de jeugd organiseren vallen:
− jeugdcompetitie
− openingstoernooi
− jeugd-rackettrekken
− clubkampioenschappen enkel
− clubkampioenschappen dubbel &
gemengd
− junior-seniortoernoo
− Marlintranstoernooi
− regiotoernooien
− clinics
− slottoernooi
− Witten Sokken Toernooi

Verder hebben we ook dit jaar voor elk clubblad
ons eigen deel ingevuld, met onze eigen visie op
de afgelopen toernooien en activiteiten.
Het probleem dat we vorig jaar aankaartten over
de jeugd die zich maar niet inschrijft voor
toernooien is blijven bestaan. Toch hebben we
de toernooien op kunnen vullen door wat “duwen trekwerk”.

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
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2007 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!

uitgebreid van 3 naar 4 en hebben we ervoor
gezorgd dat de coördinatie van de competitie in
handen kwam van Angelique. Dit jaar zijn we
voornemens om de commissie uit te breiden om
een betere basis te hebben.

Vorig jaar namen we al afscheid van Veronica,
die dit jaar nog wel de zaterdagochtend
competitie voor haar rekening nam, dit jaar
nemen we afscheid van Ties. Ties woont en
studeert in Rotterdam en heeft grote problemen
om (reis)tijd vrij te maken. We willen Ties
natuurlijk bedanken voor zijn inzet en creatieve
bijdrage in het afgelopen jaar. En we vinden zijn
besluit begrijpelijk maar toch ook wel jammer.
Over nieuwe leden van de Jeugdcommissie
wordt inmiddels hard nagedacht. We zullen een
aantal leden benaderen om de
spreekwoordelijke kar met ons te gaan trekken.
In het afgelopen jaar is het aantal personen

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. We willen
hen dan ook met name hartelijk danken voor
hun bijdrage.
De Jeugdcommissie
Thijs
Roelof
Ties
Henk

BEB Zegels
Super de Boer stopt met de BEB zegel aktie.
Wij hebben nog de tijd om tot eind december de zegels in te leveren maar doet u dat vooral z.s.m.!!!
Als wij in de maand november volle kaarten inleveren, zal het totaal uitgekeerde bedrag met 10% worden
verhoogd.
Kijk dus in al uw broekzakken, tasjes, auto en alles waar u maar wat bewaard of u daar nog zegels heeft
liggen.
Heeft u nog kaarten die niet vol zijn graag ook inleveren, er zijn nog zat losse zegels, zodat wij de halfvolle
kaarten kunnen volplakken.
Ons zegelbakje zal a.s. donderdag worden geleegd, dus graag voor donderdag al uw zegels/kaarten
inleveren!!.

OSCAR’S PINDASOEP
2 of 3 flinke kippenpoten
150 gr spekblokjes
1 pak Chinese kippensoep
1 kippenbouillonblokje
1 klein blikje maïs
1 klein blikje bamboescheuten
100 gr taugé
Pindakaas
Kook de kippenpoten en spekblokjes met het bouillonblokje gaar in 2 liter water (± half uur). Neem de
kippenpoten eruit, haal het vlees van het bot en snij het klein. De Chinese kippensoep op voorgeschreven
wijze bereiden met de kippen-/spekboullion.
Daarna de klein gesneden kip er weer bij doen. Een flinke lepel pindakaas er door heen roeren (goed
laten oplossen) en proeven. Smaakt het nog niet genoeg naar pinda(soep), nog een schepje net zo lang
dat de soep naar uw smaak is. Dan de maïs, taugé en bamboescheuten er bij doen en weer even
opwarmen (niet meer koken).
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Het lekkerste is nog een mespuntje madame Jeanet, dat is een zeer hete Surinaamse gele peper
verkrijgbaar bij de (Surinaamse) toko.

ROERGEBAKKEN WITLOF MET GEHAKT CORDON BLUE

(voor 4 personen)

Boodschappen:
• 500 gr witlof
• 2 eetlepels olijfolie
• 2 eetlepels honing
• 1 eetlepel gehakte Italiaanse kruiden (basilicum, tijm, oregano)
• vers gemalen peper
• 10 zongedroogde tomaten
• zout
• 4 gehakt cordon blue
• 50 gr boter
Snijd de witlof in de lengte 2x doormidden (dan hou je 4x een kwart over). Haal de harten eruit zodat de
bladeren uit elkaar vallen.
Verhit de olie en roerbak hierin de witlof reepjes en de tomaten 10 minuten tot ze beetgaar zijn. Doe de
kruiden, honing, peper en zout erdoor.
Bak intussen de cordon blue 4 à 5 minuten per kant in de boter goudbruin.
Serveer met gebakken krieltjes.
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