
Agenda Algemene Ledenvergadering  

TV “de Woldmeppers” 

op 29 maart 2017 
Plaats  : Clubhuis “Ballpoint” 
Aanvang : 20.00 uur 
Aanwezig : 19.30 uur 
 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen / Ingekomen stukken 
 

3. Goedkeuring Notulen ALV 23 maart 2016 
 

4. Jaarverslagen bestuur en commissies 2016 
 

5. Financieel verslag  2016 
 

6. Verslag kascommissie 2016 / Benoeming kascommissie 2017 
 

7. Bestuursverkiezing / Samenstelling Commissies 
 
Reglementair Aftredend   Machiel Dirks, terstond herkiesbaar (*)   
Aftredend bestuurslid     Johan de Visser  niet herkiesbaar 
Nieuw bestuurslid    Christien Smit (*) 

(*) Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk zeven dagen voor de ALV van 29 maart 2017  
schriftelijk aanmelden bij de secretaris, vergezeld van een bereidverklaring.  

 
PAUZE 
 

8. Begroting 2017 
 

9. Beleidsplannen bestuur  en commissies 2017 
 

10. W.v.t.t.k. 
 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 
  



 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TV “De Woldmeppers” 23 maart 2016 

Aanwezig (leden):  Henk Lambeck, Jan v.d. Woude, Anne Marike Swieter, Erik Kruit, Bert 
Vogelaar, Henk Koorenhof, Marie Ruben, Coby Witting, Catarina Leenhouts, 
Heleen v.d. Velde, Jeroen Homan, Machiel Dirks, Johan de Visser, Evelien de 
Joode, Marte Koorenhof,  Marc de Best, Jan Knollema, Jochem Pröpper,  

Afwezig m.k.:   Christien Hillemans, Sandra Dammers, Gerhard Drenth, Mark Dirks, Anita 
Clevering, Nel Folkers 

1. Opening 

De voorzitter, Machiel Dirks, heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

Christien Smit is een nieuw lid en heeft als enige gereageerd op de oproep in de nieuwsbrief. Zij wil 
zich gaan inzetten voor de CC. 

3. Goedkeuring Notulen ALV 25 maart 2015 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 25 maart 2015 worden, onder dankzegging voor 
de opsteller, Marte Koorenhof, ter vergadering goedgekeurd. 

4. Jaarverslagen Bestuur en Commissies 2015 

Hieronder volgt een beknopte weergave van al het gepasseerde in het jaar 2015. Voor een 
gedetailleerde lezing van de Jaarverslagen 2015 verwijs ik u naar de jaarverslagen die per mail zijn 
verstuurd in maart 2016. Alle jaarverslagen 2015 worden vastgesteld en goedgekeurd. 

Bestuur   Het bestuur heeft in het jaar 2015 de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden 
op 25 maart 2015. Tijdens deze ALV zijn de bestuursleden Koen Bakker, Brenda Aalders en Jagritta 
Olthof afgetreden. Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen: Marte Koorenhof in de functie van 
secretaris. Jeroen Homan neemt plaats in het bestuur namens de TC. Voor Brenda is helaas geen 
plaatsvervanger gevonden. 

Samenstelling bestuur 2015: Machiel Dirks (voorzitter), Evelien de Joode (penningmeester),  

Marte Koorenhof (secretaris), Jeroen Homan (bestuurslid), Johan de Visser (bestuurslid) en René 
Wardenaar (bestuurslid).  

Het bestuur heeft in 2015 acht keer vergaderd ( 13/1, 9/2, 11/3, 22/4, 1/6, 5/10, 28/10 en 25/11). 
Diverse lopende zaken zijn besproken tijdens deze vergaderingen. Oa: zoektocht naar een bestuurslid 
CC, het 40-jarig bestaan van de vereniging en het ledenverloop. Het 40-jarig bestaan werd gevierd op 
de laatste speeldag van de clubkampioenschappen. In totaal waren ongeveer 100 mensen, 
waaronder een aantal oud-leden, aanwezig bij de georganiseerde barbecue. 

Het seizoen door hebben de digitale nieuwsbrieven, die sinds februari 2015 sTennis heten, en de 
webpagina van TV De Woldmeppers dienst gedaan als informatie-en communicatiebron.  

Alle Commissies en onze vrijwilligers hebben het bestuur ook in 2015 weer volop bijgestaan en 
gezorgd dat de geplande activiteiten een succes zijn geweest.  



TC  De start van het seizoen viel wat tegen, de Open Dag 2015 viel letterlijk in het water. 
Eind november en januari is het altijd gezellige midwintertoernooi in de hal bij TV De Stirum 
georganiseerd. Verder organiseerde de TC de donderdagavond competitie en is in 2015 gestart met 
de Toss avond op dinsdag. Trainingen zijn verzorgd door tennisschool Smashing in de persoon van 
Philipp Purkert. Er was wat minder animo voor trainingen dan voorgaande jaren. 

Competitie: 11 seniorenteams en 4 jeugdteams hebben deelgenomen aan de voorjaarscompetitie. 
Dames 3 is kampioen geworden in de 4e klasse en promoveert naar de 3e klasse. Aan de 
najaarscompetitie hebben 4 jeugdteams meegedaan. Daarnaast heeft 1 team voor het 20e  
opeenvolgende jaar in dezelfde samenstelling deelgenomen aan de OGTB 35+ recreanten competitie. 
De clubkampioenschappen werden dit jaar gehouden in juni (mix) en september (enkel/ dubbel). De 
TKS werd gehouden van 15 t/m 21 juni 2015. Het was een mooi en geslaagd toernooi met voor de 
Woldmeppers een aantal mooie uitslagen.  

Samenstelling TC: Jeroen Homan (bestuurslid TC), Henk Lambeck (toernooien), Jan Knollema 
(toernooien), Mark Dirks (competitie / afgevaardigde TKS), Marc de Best (competitie / afgevaardigde 
TKS) Koen Bakker (algemene zaken). Mark Dirks is eind 2015 gestopt met zijn activiteiten voor de TC. 
Zijn taken worden overgenomen door Marc de Best. 

JBC  Het aantal jeugdleden is eind 2015 36. Dit is een behoorlijke daling tov 2014. Het 
aantal actieve kinderen is zeer sterk dalend. 
 
Samenstelling JBC: Paul Stevens, Erik Wardenburg, Arthil Bremmer en Saskia Meijer 

Paul en Erik hebben aangegeven om te stoppen met de JBC. We bedanken hen voor hun inzet van de 
afgelopen jaren. De JBC heeft diverse activiteiten in 2015 georganiseerd: Tennisvaardigheden, TKS, 
Schooltennis. Verder deelname aan voorjaars- en najaarscompetitie en de clubkampioenschappen. 

CC  Geen verslag dit jaar.  
 
Samenstelling CC: Coby Witting (inkoop), Marie Ruben (coördinator schoonmaak), Elza Hudepohl 
(planning clubhuisdiensten). 

OC  Ook het afgelopen jaar waren we weer in staat de banen vroeg speelklaar te maken. 
De dikte van toplaag Canada Tenn bleek, afgezien van de op de gebruikelijke plekken optredende 
slijtage, nog ruim voldoende en we hebben dan ook dit jaar niet veel grondstoffen gebruikt. 
Gedurende het seizoen is op minder gebruikelijke plekken ook slijtage ontstaan. Hier moeten we bij 
het speelklaar maken in 2016 op letten. Het hek van baan 4 hebben we ook verlaagd. Bij baan 2 was 
dit vorig jaar al gebeurd en we hebben bij beide plekken een bank geplaatst. 

Verder zijn er 4 baanvegers vervangen. Het besturingssysteem van de sproei-installatie is vervangen 
net als een aantal sproeikoppen. Het aantal sproeibeurten is teruggebracht van 4 naar 3. Voor het 
bestrijden van onkruid is gebruik gemaakt van onkruidzout. 

In 2015 zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van de kantine en we hebben gekeken naar het 
vervangen van baanverlichting door energiebesparende LED-lampen. Dit bleek voor ons op dit 
moment niet zinvol. De schuur is in 2015 opgeknapt.  

Verschillende leden verrichten werkzaamheden zoals grasmaaien, tuin onderhouden, plantenbakken 
vullen en verzorgen.  

Samenstelling OC: Johan de Visser 

 



SC  2015 was voor de Sponsorcommissie een weinig opzienbarend jaar. Door 
persoonlijke omstandigheden, drukke werkzaamheden en het wegvallen van een commissielid is er 
weinig gebeurd.  
De lopende zaken zijn behartigd en dat resulteerde o.a. in de verlenging van een winddoekcontract 
dat was afgelopen. Eind 2015 zijn we als commissie gestart met het aantrekken van sponsors voor de 
TKS die dit seizoen door de Woldmeppers worden georganiseerd. We hopen en verwachten dat dit 
ook voor onze eigen vereniging een positieve uitwerking zal hebben.  
  
Samenstelling SC: Rene Wardenaar (bestuurslid), Jos Hudepohl, Peter Leenhouts  

PC  De voornaamste taak van de PC is het informeren van de leden. Dit wordt gedaan 
door het versturen van de sTennis, het digitale verenigingsblad, via de mail en door het nieuws te 
melden op de website van de vereniging. In 2015 is de sTennis 10x verschenen. 
Het onderhouden van de website valt onder de taken van de commissie. 
 
Samenstelling PC: Marte Koorenhof en André v.d. Vendel 
 

5. Financieel verslag 2015 

De penningmeester geeft een beeld van de opbrengsten en uitgaven over het jaar 2015. Voor een 
gedetailleerde inhoud van de cijfers verwijs ik u naar het gepubliceerde financieel overzicht 2015, de 
jaarrekening en de meerjaren-begroting die zijn meegestuurd in deze mail.  

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) geeft een goedgekeurd controlerapport betreffende de 
jaarstukken 2015 en begroting 2016. De Conclusies van SWS t.a.v. de financiële kerngegevens zijn: 

1. Het boekjaar 2015 is met een negatief resultaat van € -3.998 afgesloten. Dit is € 2.895 lager 
dan was begroot. Het resultaat is onttrokken aan het vermogen van de vereniging. De 
vermogenspositie inclusief de reserves en voorzieningen is verminderd maar nog wel als goed 
te kwalificeren. 

2. De liquiditeitspositie van de vereniging is, door de investeringen in zonnepanelen, afgenomen 
3. In vergelijking tot de begroting valt op dat de totale inkomsten € 1.988 lager zijn uitgevallen. 

Dit komt met name door de lagere inkomsten uit het clubhuis. De totale lasten zijn ruim € 900 
hoger uitgevallen. Met name de huisvestingskosten vielen hoger uit dan begroot.  

4. De begroting voor 2016 gaat uit van een negatief resultaat van € -1.143 
 

Naar aanleiding van het financieel verslag worden een paar vragen gesteld: 

Bert Vogelaar: waarom is de afschrijving van de zonnepanelen miv 2017 € 500,- minder. Dit komt 
door een subsidie van de NAM die achteraf is aangevraagd op aanraden van een bestuurder van een 
andere vereniging. Deze subsidie is toegekend. 

Bert: Vraagt wat verduidelijking van de energierekening. Evelien legt uit: gas, water en elektriciteit. 
Dit is hoger dan verwacht omdat er iets niet helemaal goed is gegaan. We zijn nog in gesprek om een 
rekening van € 900,- voor 6000KWh terwijl we 10.000 KWh hebben geleverd terug te krijgen. Nu is 
alles in orde en wordt er wel gesaldeerd. Verder is in 2016 de ecotax afgeschaft.  

Coby Witting:  Vraagt naar het rendement van de zonnepanelen. 10.000 KWh is ongeveer wat we 
verbruiken en waarop we zonnepanelen hebben ingekocht. Er wordt verder minder elektriciteit 
verbruikt omdat we geen warmwaterboiler meer hebben. 



Koen Bakker: De grasmaaier heeft zijn beste tijd gehad, is er geld gereserveerd voor aanschaf 
nieuwe: Nee, de machine is al afgeschreven.  Een nieuwe zitmaaier kost ca € 2.500,- We zullen hier 
rekening mee gaan houden.  

Marie Ruben: Merkt op dat de kantenmaaier weer klaar is.  

Koen: Kunnen de heggen dit jaar gesnoeid worden?  Machiel: er zijn meer dingen te doen. De vraag 
is of het dit jaar kan. Er is wel al een kettingzaag aangeschaft speciaal voor deze klus.  

Heleen v.d. Velde: Het is zinvol om een tijdsplan te maken voor grote aanschaffen en vervanging van 
materialen. Ook deze suggestie wordt overgenomen.  

Heleen: De omzet van het clubhuis is drastisch naar beneden gegaan. Het niet bezet zijn van de bar 
speelt hierin een rol. Mensen komen niet opdagen voor een bardienst, dit is een mentaliteitskwestie.  

Ook over dit onderwerp wordt gediscussieerd, hieronder een samenvatting van hetgeen is 
besproken.  

Machiel: het hoort bij het lidmaatschap dat je ook een keer een taak verricht. Minder omzet kan ook 
het gevolg zijn van het hebben van minder leden, of dat leden minder consumeren. Het 
bardienstrooster klopte niet altijd.  

De verhouding in de baromzet is wat scheef omdat we geld hebben uitgegeven aan de barbecue bij 
het jubileum. Hiervoor is ongeveer € 400 extra uitgegeven (€ 500 inkoop - € 100 terug van niet-leden 
die deelnamen).  

Heleen: merkt op dat geld wat gebruikt wordt voor het jubileum in het financiële verslag zichtbaar 
moet zijn.  

Machiel: Tot nu toe waren we een uitzondering wbt de terugloop van het aantal leden in verhouding 
met omliggende verenigingen. Nu moeten we constateren dat ook in onze vereniging het aantal 
leden afneemt. Ook bij KNLTB is dit item. Misschien is het nog mogelijk om een ledenwerfactie te 
houden, bijv een ouder-kindtoernooi of een vriendentoernooi.  

Koen: Is er in Meerstad geen belangstelling? Er is 2x geflyerd voor het begin van het seizoen en 
hieruit is 1 lid voortgekomen. Een mogelijkheid is  misschien om in omringende dorpen te vragen of 
het mogelijk is om een advertentie in dorpskrantje/website te plaatsen. Bijvoorbeeld Meerdorpen, 
Engelbert, Volgens Jan Knollema kan het gratis in het blad van Engelbert.  

Henk Koorenhof: Je bent niet alleen lid voor de lusten, maar hebt ook wat verplichtingen. Ook hierop 
volgt een discussie. Er zijn steeds minder vrijwilligers. Het bestuur kan niet alles oplossen.  

Marc de Best: De informatie over de bardiensten is niet duidelijk. Persoonlijk benaderen werkt beter. 
Henk K. biedt zich aan om mensen kort voor de bardienst te benaderen via een mailtje.  

Bert : Dinsdagavond = tossavond. Tot nu toe is er geen bardienst nodig. De tossers regelen dit zelf.  
Hij hoopt dat er dit jaar zo veel tossers komen dat er uiteindelijk wel  barbezetting nodig is. 

Machiel: wie van de aanwezigen wil een vaste avond achter de bar staan. Heleen wil wel een aantal 
donderdagavonden bardienst doen.  

Jan: wil graag op de donderdagavond 4 banen gebruiken voor de donderdagavondcompetitie. Dit is 
natuurlijk afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 



6. Verslag Kascommissie 2015/Benoeming kascommissie 2016 

Conform artikel 11 lid 4 heeft de Kascommissie (H.M. v.d. Velde en F.W.M. Festen) de rekening en 
verantwoording van het bestuur onderzocht en de boekhouding goedgekeurd.  

De goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door de ALV strekt het 
bestuur tot decharge.  

De algemene ledenvergadering heeft Heleen v.d. Velde en Bert Vogelaar  benoemd voor de 
Kascommissie. De Kascommissie wordt voor 2016 aangevuld met  Jan v.d. Woude , als 
plaatsvervangend lid. 

7. Pauze  
 

8. Samenstelling commissies/bestuur 

JBC: bestaat uit 2 leden nu Paul Stevens en Erik Wardenburg zijn afgetreden als JBC lid 

TC: Marc de Best is VCL 

PC: Marte en Andre zijn op zoek naar iemand die zich wil bezig houden met de website 

SC: René Wardenaar en Ronald Laffra zijn gestopt 

CC: Elza Hudepohl stopt met het maken van het bardienstrooster, Christa Knapper neemt het over.  

OC: bestaat uit Johan en diverse mensen op oproepbasis  

Bestuursverkiezing  

1 bestuurslid treedt af, René Wardenaar. Machiel bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.  

Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

Machiel vraagt de aanwezigen of er iemand onder de aanwezigen in het bestuur wil plaatsnemen. 
Hierop volgt een stilte….. 

9. Begroting 2016 

- Voorstel contributieverhoging van € 4,- voor ieder lid ingaande 2017. 1 lid onthoudt zich van 
stemming. Het voorstel wordt aangenomen. 

 

  



10. Beleidsplannen bestuur  en commissies 

- Het bestuur heeft geen tijd gehad voor het maken van een beleidsplan.  Er wordt opgemerkt 
door aanwezigen dat er wel andere zaken zijn gedaan. De schuur is opgeknapt, de binnenkant 
van het clubhuis is geschilderd en er is een barbecue georganiseerd ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van de club.  

- Catarina Leenhouts meldt zich aan voor de Clubhuiscommissie 

11. W.v.t.t.k. 

12. Rondvraag 

- Koen: vraagt naar de JBC of die nog bestaat. Jazeker, bestaat uit 2 leden. Schooltennis wordt 
georganiseerd. Jochem: merkt op dat zijn dochter er tussenin valt. Machiel: Het aantal 
jeugdleden is een golfbeweging en dit gaat al jaren zo. 

- Marc: vraagt om openingsact voor de TKS. Of de vergadering wil meedenken. We gaan dit aan de 
bar bespreken. 

- Coby: Het geld moet afgedragen worden aan Machiel. Op competitiedagen wordt er een A4 
ingevuld. Hierop staat een totaalbedrag. Dit bedrag wordt genoteerd op het witte formulier, met 
doorslag. Dit gaat in de envelop, met het geld en wordt bij Machiel ingeleverd.  

- Coby: Op donderdag spelen 2 teams op zelfde dagen. Daarom willen ze 4 banen gebruiken op 4 
donderdagen, 7/4, 21/4, 19/5, 26/5. Marte zet dit op de website en in de nieuwsbrief.  

- Catarina: regelt de bloembakken dit jaar.  
- Jan: afrekenen koffie voor competitieteams. Machiel heeft hier vorig jaar een epistel naar de 

aanvoerders gestuurd. Machiel mailt dit nog een keer.  
- Coby: vraagt of er iemand consumptiekaarten kan printen op gekleurd papier. Bert en Henk 

regelen dit op het werk.  
 

13. Sluiting 

- Machiel sluit de vergadering en spreekt de hoop uit dat het een leuk en sportief jaar wordt met 
veel deelnemer s aan de verschillende activiteiten. Er volgt een rondje van de zaak om de 
aanwezigen te bedanken voor hun aanwezigheid. 

 



Jaarverslag Bestuur 2016  
 
Het bestuur heeft in het jaar 2016 de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden op  
23 maart 2016.  
 
Tijdens deze ALV is René Wardenaar (SC) afgetreden. Er is helaas geen opvolger voor René gevonden. 
  

Samenstelling bestuur 2016:  
 
Machiel Dirks (voorzitter) 
Evelien de Joode (penningmeester) 
Marte Koorenhof (secretaris) 
Jeroen Homan (bestuurslid TC) 
Johan de Visser (bestuurslid OC) 
 
Het bestuur heeft in 2016 acht keer vergaderd ( 13/1, 15/2, 8/3, 18/4, 23/5, 26/9, 24/10 en 28/11). Diverse 
lopende zaken zijn besproken tijdens deze vergaderingen.  
Onderwerpen die o.a. besproken zijn: 

- subsidie NAM (toegekend) 
- LED verlichting 
- energierekening 
- opvang nieuwe leden 
- het betrekken van vrijwilligers bij verschillende werkzaamheden 
- TKS 2016   
- inventarisatielijst materialen 
- opzeggen van de postbus 
- trainingen  
- zoektocht naar een bestuurslid CC 
- baromzet  
- OGTB zaken. 

 
Het seizoen door hebben de digitale nieuwsbrieven, die sinds februari 2015 sTennis heten, en de webpagina 
van TV De Woldmeppers dienst gedaan als informatie-en communicatiebron.  
Alle Commissies en onze vrijwilligers hebben het bestuur ook in 2016 weer volop bijgestaan en gezorgd dat 
de geplande activiteiten een succes zijn geweest.  
 
Namens het bestuur,  
Marte Koorenhof (secretaris)  



Jaarverslag TC 2016 

Recreatieve toernooien 
Eind november en januari is het altijd gezellige midwintertoernooi in de hal bij TV de Stirum georganiseerd. 
Het aantal aanmeldingen viel helaas wat tegen, maar de gezelligheid was er niet minder om.  
  
Tossavond 
In 2016 is op dinsdagavond de Tossavond door gegaan. Het idee is om ongedwongen een balletje te slaan 
met andere Woldmeppers. Naarmate het seizoen vorderde, kwamen er steeds meer tossers bij op deze 
avond.  
 
Donderdagavondcompetitie 
Ook in 2016 is op de donderdagavond een competitie georganiseerd. Het was een interne mixcompetitie, 
georganiseerd door een groepje enthousiaste eigen leden. Ondanks dat het niet gelukt is om alle partijen uit 
te spelen en beduidend minder aanmeldingen, was het een groot succes met veel mooie wedstrijden.  
 
Training 
Ook het afgelopen jaar zijn de trainingen verzorgd door tennisschool Smashing. Dit jaar voor het eerst onder 
enthousiaste leiding van Gerrit Hornstra. De trainingen werden gegeven op de maandag en de woensdag. ‘s 
Middags voor de jeugd en ‘s avonds voor de senioren. Dit seizoen hebben we zowel bij de jeugd als bij de 
senioren Maak Kennis Met Tennis aangeboden. Hiervan is met name door de jeugd volop gebruik gemaakt.  
 
Competitie 
In het afgelopen jaar hebben 11 seniorenteams en 4 jeugdteams deelgenomen aan de voorjaarscompetitie: 
4 Herenteams (2 op zaterdag en 2 op zondag) 
1 Gemengd  
3 Damesteams zaterdag 
2 Damesdubbel 17+ donderdag 
1 Jeugdteam Oranje 
 
Heren 2 is kampioen geworden in de 4e klasse en promoveert naar de 3e klasse.  
 
Aan de najaarscompetitie heeft 1 jeugdteam meegedaan. Daarnaast heeft 1 team deelgenomen aan de 
OGTB 35+ recreanten competitie. 
 
Clubkampioenschappen 
Onze traditionele clubkampioenschappen werden dit jaar gehouden in juni (mix) en september (enkel/ 
dubbel). Het aantal deelnemers was aanzienlijk lager dan andere jaren, maar de wedstrijden waren nog 
steeds van hoog niveau. De uiteindelijke winnaars in alle categorieën waren: 
 
HE A-poule: Jan Knollema 
HE B-poule: Jaap Kruizenga 
DD A-poule: Arthil Bremmer en Saskia Meijer 
DD B-poule: Elza Hudepohl en Betty Timmermans 
HD A-poule: Jeroen Homan en Paul Stevens   
HD B-poule: Machiel Dirks en Henk Koorenhof     
Mix A:  Saskia Brons en Paul Stevens 
Mix B:   Elza Hudepohl en Erik Wardenburg 
 
 
 



Tennis Kampioenschap Slochteren 
De organisatie van het TKS was dit jaar in handen van onze eigen vereniging en werd gehouden van 20 t/m 
26 juni 2016. Het was een mooi en geslaagd toernooi met voor de Woldmeppers een aantal mooie uitslagen: 
 
Jasper Kruit en Jochem Pröpper   1e bij HD A 
Jeroen Homan en Jan Knollema   2e bij HD A 
Jos Hudepohl en Paul van Wijk   1e bij HD 50+ 
Arthil Bremmer en Saskia Meijer  1e bij DD A 
Elza Hudepohl en Catarina Leenhouts  1e bij DD B  
Anne-Marike Swieter en Betty Timmermans 2e bij DD B  
Evelien de Joode en Yvonne Oostland  1e bij DD C 
Greetje Nienhuis en Marie Ruben  1e bij DD 50+ 
Aly van der Laan en Hennie Noorduin  2e bij DD 50+ 
Arthil Bremmer en Jeroen Homan  1e bij GD A 
Evelien de Joode en Henk Koorenhof  1e bij GD B 
Marie Ruben en Piet Swieter   2e bij GD B 
Jasper Kruit     2e bij HE A 
Harro Kuil     2e bij HE B 
Gerard Koppelman    2e bij HE C 
Liselot Homan     2e bij Jeugd Oranje 
   
TC-leden 2016  
Jeroen Homan:   bestuurslid TC  
Henk Lambeck:  toernooien  
Jan Knollema:  toernooien 
Marc de Best:  competitie / afgevaardigde TKS 
Koen Bakker:  algemene zaken 
 

 

Jaarverslag Onderhoudscommissie (OC ) 2016 

Het afgelopen jaar hebben we de banen half maart speelklaar kunnen opleveren. We hebben minder Canada 
Tenn zonder bindmiddel op de banen gestrooid ten opzichte van de voorgaande jaren, omdat we van 
mening waren dat dit het speelgenot zou vergroten en de kans op uitglijden zou doen verkleinen. Dit bleek 
ook zo te zijn.  

Gedurende het seizoen zijn er, met name op baan 1, ondiepe kuilen ontstaan in de toplaag waar het regen- 
en sproeiwater relatief lang in blijft staan. Hier moeten we bij het speelklaar maken in 2017 wel extra 
aandacht aan besteden. Bij baan 3 hebben we de lampen van de baanverlichting vervangen. Er was een lamp 
kapot en uit overleg met OVI, het bedrijf dat de baanverlichting regelt, kwam naar voren dat het veel 
goedkoper is om dan direct alle lampen voor die baan te vervangen omdat ze per baan allemaal hetzelfde 
aantal branduren hebben gemaakt.  

Verder hebben we nog 4 baanvegers vervangen, de andere 4 hadden we in 2015 al vervangen, en 2 nieuwe 
matten bij de ingangen van de banen gelegd. Voor de ingang van de kantine hebben we in het terras een 
rooster geplaatst, wat de inloop van Canada Tenn heeft verminderd. 

Ook dit jaar hebben we weer het onkruidzout op de banen gestrooid voor de bestrijding van het mos, de 
algen en het onkruid. Het bleek wederom een succesvol, milieuvriendelijk middel te zijn en na het twee 
seizoenen effectief gebruikt te hebben, mogen we toch wel constateren dat we een structurele oplossing 
hebben gevonden voor dit probleem. We hebben het ook gebruikt voor de onkruidbestrijding op de 



bestrating en het terras. Dat bleek ook goed te werken en door het zelfregulerende karakter van het 
verziltingproces, hebben we er eigenlijk relatief weinig omkijken naar gehad waardoor we meer tijd hadden 
voor andere zaken. 

Eén van die zaken was het project van de renovatie van de schuur. Een proces dat de afgelopen twee 
seizoenen met horten en stoten vooruitgang heeft geboekt. We hebben nog wat planken vervangen en wat 
aanpassingen gemaakt aan de deuren, met name die van het sproeihok, zodat ze gemakkelijker open gaan 
en sluiten. Daarna hebben we het geheel in de beits gezet en daarmee is het project afgerond.  

Een ander project was het vanbinnen opknappen van de kantine. We hebben de kozijnen en de bar geverfd. 
Daarbij hebben we gekozen voor een iets donkere rode kleur.  

Het afgelopen jaar hebben we nieuw gereedschap aangeschaft. Veel van het handgereedschap, bezems, 
schoffels enz. was versleten en dringend aan vervanging toe. Naast vervanging hebben we ook geïnvesteerd 
in uitbreiding. Zo hebben we, bijvoorbeeld, een motorzaag aangeschaft waar we de coniferenhaag mee 
willen onderhouden. 

Het afgelopen seizoen hebben veel leden zich weer voor het onderhoud, de onkruidbestrijding en het 
speelklaar maken van de banen ingezet. We willen iedereen bedanken voor het beschikbaar stellen van tijd 
en gereedschap. 

Er is een inventarisatielijst gemaakt van alle materialen, gereedschappen en machines.  

 

 

Jaarverslag Sponsorcommissie de Woldmeppers 2016 

2016 was voor de Sponsorcommissie een jaar van afronding, omdat we hebben aangegeven dat het ons 
laatste jaar zou worden. We hebben als groep bijna 6 jaar met plezier samengewerkt, maar nu is het tijd 
voor anderen om het stokje over te nemen. Rene Wardenaar heeft al eerder in het jaar afscheid van de 
commissie genomen.  

Afgelopen jaar waren de Woldmeppers weer aan de beurt om de TKS te organiseren. Als commissie hebben 
we ruim voldoende sponsorgeld kunnen aantrekken voor een kostendekkende organisatie. Daarvoor zijn we 
de sponsoren uiteraard zeer dankbaar.  

Verder zijn de lopende zaken behartigd. We zullen op korte termijn onze werkzaamheden overdragen aan 
onze opvolger(s) die we, net als het Bestuur, bij deze veel succes toewensen. 

Jos Hudepohl en Peter Leenhouts 

 
  



Jaarverslag Jeugd Begeleiding Commissie (JBC) 2016 
 

Algemeen 
Het aantal jeugdleden is eind 2016 46. Dit is een behoorlijke stijging tov 2015! Dit is mede het gevolg van het 
succesvolle scholentennis en Maak Kennis Met Tennis.  
 
De JBC bestond eind 2016 uit: 
Arthil Bremmer 
Saskia Meijer 
 
Schooltennis 
We zijn het seizoen gestart op 8 april met schooltennis op OBS de Driespan voor alle leerlingen uit groep 3 
en 4. Het was weer een geslaagde ochtend! 
 
Training 
Dit jaar hebben 17 kinderen Maak Kennis Met Tennis gevolgd. Maar liefst 15 zijn doorgegaan met trainingen. 
In totaal hebben 22 kinderen training gehad. 
 
TKS  
Bij de TKS was er slechts 1 deelnemer van De Woldmeppers, maar Liselot Homan is knap 2e geworden in 
Oranje.  
 
Competitie 

Er heeft 1 jeugdteam competitie gespeeld afgelopen jaar.  
Oranje: Yasmin Bosch, Eline Harmsen, Liselot Homan en Marrit Schuur. 
 

 
Jaarverslag Publiciteitscommissie (PC) 2016 
 
De Publiciteitscommissie (PC) bestond in 2016 uit de volgende leden:  André v.d. Vendel en Marte 
Koorenhof.  
 
De voornaamste taak van de PC is het informeren van de leden. Dit wordt gedaan door het versturen van de 
sTennis, het digitale verenigingsblad,  via de mail en door het nieuws te melden op de website van de 
vereniging. In 2016 is de sTennis 7x verschenen.  Namens het bestuur zijn er tussendoor ook mails naar de 
leden gestuurd om zaken mede te delen die niet konden wachten tot een volgende sTennis.  
 
Het onderhouden van de website valt onder de taken van de publiciteitscommissie. 
De website is verouderd, maar het lukt nog steeds om nieuws te melden.  
 
Op dit moment is de taakverdeling als volgt: 
André: sTennis 
Marte: website + het versturen van de sTennis en eventueel ander nieuws naar de leden. 

 

 

 
  



Nieuwe leden in 2016 
 
Jeugd 
Boris van Dasselaar 
Marit van Dasselaar 
Léonie Boulahouache 
Iris Ensing 
Feline Akkerman 
Nila van Roy 
Indy Roggema 
Kyra van Wakeren 
Roan Knol 
Ruby van der Kooi 
Mila Derksema 
Joost Brons 
Fleur van Calkar 
Bas Oosterloo 
Noor v.d. Akker 
Leon Kooistra 
Judith van Zwol 
 
Senioren 
H.J. van Dasselaar 
Hilde Prummel 
Loes Burkels 
Ellen ten Cate 
Sanne Dallinga 
Gerhard Drenth 
Willie Evertse 
Herma Fockens 
Marco Hoogstra 
Jacob Schuiringa 
Trea de Wit 
Ineke Grootjans 
Jaap Kruizenga 
Inge Jolij 
Teun van Roy 
Detmer Bosman 
Meinou Kraan 
Yvonne Klooster 
Astrid Klein 

Afgemeld als lid 
 
Jeugd 
Wouter v.d. Akker 
Roemer v.d. Akker 
Noor v.d. Akker 
Maurice Oosterling 
Stijn Wardenaar 
Maureen Wardenburg 
Tess Vellinga 
Lynn Vellinga 
Ruben Timmerman 
 
Senioren 
Tonja Neervoort 
Bertha Beks 
Henk-Jan v.d.Akker 
Karin Holscher 
Robbert Holscher 
Richard Haverkamp 
Margaret Donga 
Willie Evertse 
Esther Dirks 
Frank Schuur 
Justin Knollema 
Johan de Visser 
Rene van Buiten 
Jellie van Loon 
Rene Wardenaar 
Marian Klein 
Remi Strijbosch 
Herma Fockens 
Guido Piëst 
Hugo Vellinga 
 
 
 
 
 
 

 
Het aantal leden van de vereniging is licht gestegen.  Bij de senioren is het aantal afzeggingen ongeveer gelijk 
aan de aanmeldingen. Bij de junioren is het goed te zien dat er meer aanmeldingen dan afmeldingen zijn.  
Bij de KNLTB zijn 182 leden aangemeld, 141 senioren en 41 junioren. Daarnaast heeft de vereniging 1 erelid: 
Jaap Molenaar. 
De belangrijkste redenen dat mensen afzeggen zijn: blessure/gezondheid, verhuizing, team dat ophoudt te 
bestaan en te weinig op de baan gestaan. 
 



FINANCIEEL OVERZICHT 2016 resultaat begroot resultaat

2015 2016 2016

INKOMSTEN

Contributies 16.896 16.000 16.141

Teambijdrage 968 900 948

Bijdragen competitie 17.864 16.900 17.089

Omzet clubhuis 5.326 5.000 6.530

Advertenties (digitale) sTennis 250 250 216

TKS inkomsten 800 4.948

Activiteiten 5.576 6.050 11.694

Sponsoring 600 600 600

Rente en incidentele baten 173 200 77

Rente en incidentele baten 773 800 677

TOTALE INKOMSTEN 24.212 23.750 29.459

UITGAVEN

Afschrijving clubhuis 25 jaar 5.000 5.000 5.000

Afschrijving banen/baanmateriaal 500 100 100

Afschrijving inventaris 10 jaar (ketel/zonnepanelen) 1.128 628 628

Afschrijving lichtinstallatie 500 500 500

Onderhoud banen/terreinen/clubhuis 3.867 3.000 3.448

Rente hypotheek 561 440 401

Heffingen/verzekeringen 2.819 3.000 2.995

Rep/ond/schoonmaak clubhuis 587 200 224

Water/electra/gas 3.498 3.000 3.860

Telefoon/tv kosten 308 350 318

Huisvesting 18.769 16.218 17.473

Adm. Bestuur 614 500 478

Representatie en vergaderkosten 504 500 179

Bestuur 1.118 1.000 657

KNLTB/OGTB contr.bijdrage 4.277 4.000 4.110

Jeugdcommissie 41 100 37

Technische commissie/ballen 1.017 850 380

Competitie 5.335 4.950 4.527

Kosten clubblad 13 25 0

Inkoop clubhuis 2.752 2.500 2.514

Diverse baten/lasten 0 0 0

Uitgaven TKS 0 0 1.881

Kosten bankrekeningen 223 200 201

Activiteiten/diversen 2.988 2.725 4.596

TOTALE UITGAVEN 28.210 24.893 27.254

WINST/VERLIES -3.998 -1.143 2.206

Cash-flow/beschikbaar 3.130 5.085 8.434

Aflossing hypotheek 2.641 2.640 2.641

over(+)/tekort(-) 489 2.445 5.793



BALANS PER 31 DECEMBER 2015 EN 31 DECEMBER 2016

31-dec-15 31-dec-16

Clubhuis 70.593 65.593

Lichtinstallatie 1.000 500

Zonnepanelen/ketel 10.152 4.524

Baanmateriaal 100 0

Vaste activa 81.845 70.617

Kas penningmeester 52 74

Kas clubhuis 2.818 591

ABN AMRO Clubhuisrekening 47 6.011

Rabobank 2.378 3.817

Rabobank spaarrekening 17.957 23.033

TKS rekening 0 0

Financiele rekeningen 23.251 33.526

 

Contributies 0 0

Winddoek + advertentie 0 207

Vorderingen 0 207

Kapitaal

Eigen vermogen 95.022 97.228

Schulden 120 -192

Hypotheek 9.298 6.658

Reservering jeugd 298 298

Reservering Grote Clubactie 357 357

Schulden 10.074 7.121

TOTAAL 105.096 105.096 104.349 104.349



Samenstelling bestuur en commissies 
 

2016 
 

2017 

Bestuur   
 

Bestuur   

voorzitter Machiel Dirks 
 

voorzitter Machiel Dirks 

secretaris Marte Koorenhof 
 

secretaris Marte Koorenhof 

penningmeester Evelien de Joode 
 

penningmeester Evelien de Joode 

lid/portefeuille TC/JBC Jeroen Homan 
 

lid/portefeuille TC/JBC Jeroen Homan 

lid/portefeuille OC Johan de Visser 
 

lid/portefeuille CC Christien Smit 

lid vacature 
 

lid vacature 

lid vacature 
 

lid vacature 

    
 

  

Ledenadministratie Marte Koorenhof 
 

Ledenadministratie  Marte Koorenhof 

     CC   
 

CC   

voorzitter vacature 
 

voorzitter Christien Smit 

lid/inkoop Coby Witting 
 

lid/inkoop Coby Witting 

lid Marie Ruben 
 

lid Marie Ruben 

bardienstrooster Elza Hudepohl 
 

bardienstrooster Nel Folkers 

    
 

    

pm/kantine Betty Timmermans  pm/kantine Betty Timmermans 

pm/kantine Adri Visser  pm/kantine Adri Visser 

pm/kantine Nel Folkers  pm/kantine Nel Folkers 

pm/kantine Aly van der Laan  pm/kantine Aly van der Laan 

   pm/kantine Catarina Leenhouts 

   pm/kantine Anne-Marike Swieter 

  
 

pm/kantine Elza Hudepohl 

pm/schoonmaak Alie Amsing 
 

pm/schoonmaak Heleen v.d. Velde 

pm/schoonmaak Geke van Delden 
 

pm/schoonmaak Coby Witting 

pm/schoonmaak Wil v.d. Vendel  pm/schoonmaak Cobi Spandauw 

pm/schoonmaak Frouk Roffel  pm/schoonmaak Alie Amsing 

pm/schoonmaak Marie Ruben 
 

pm/schoonmaak Geke van Delden 

pm/schoonmaak Coby Witting 
 

pm/schoonmaak Wil v.d. Vendel 

  
 

pm/schoonmaak Frouk Roffel 

  
 

pm/schoonmaak Marie Ruben 

  
 

pm/schoonmaak Coby de Best 

  
 

pm/schoonmaak Greetje Nienhuis 

  
 

pm/schoonmaak Alie Wohler 

     JBC   
 

JBC   

voorzitter Arthil Bremmer 
 

voorzitter Arthil Bremmer 

lid Saskia Meijer 
 

lid Saskia Meijer 

lid  
 

lid   

lid  
 

lid   

 
 
 
 

    



Samenstelling bestuur en commissies 
 

 

SC   
 

SC   

voorzitter 
  

voorzitter 
 lid Jos Hudepohl 

 
lid Jeroen Derksema 

lid Peter Leenhouts 
 

lid 
 lid  

 
lid 

 

     PC   
 

PC   

website/sTennis Marte Koorenhof 
 

website/sTennis Marte Koorenhof 

sTennis André v.d. Vendel 
 

sTennis André v.d. Vendel 

     OC   
 

OC   

voorzitter Johan de Visser 
 

voorzitter  

    
 

    

pm/maaien Rinus Wilthof 
 

pm/maaien Rinus Wilthof 

pm/maaien Erik Kruit 
 

pm/maaien Erik Kruit 

pm/walsen Koen Bakker 
 

pm/banen Koen Bakker 

pm/tuin Pieter Witting 
 

pm/banen Jan Knollema 

pm/tuin Jan-Hendrik Smit 
 

pm/tuin   

pm/klussen Jan Knollema 
 

pm/klussen Jan Knollema 

pm/klussen  
 

pm/klussen Machiel Dirks 

 
 

   

     TC   
 

TC   

voorzitter Jeroen Homan 
 

voorzitter Jeroen Homan 

lid/toernooien Jan Knollema 
 

lid/toernooien Jan Knollema 

lid/toernooien Henk Lambeck 
 

lid/competitieleider Marc de Best 

lid/competitie/TKS Marc de Best 
 

lid Henk Lambeck 

lid Koen Bakker 
 

lid Koen Bakker 

     

   pm/OGTB team(s) Ton van Rosevelt 

   pm/OGTB contactpers Machiel Dirks 

pm/donderdagavond Harro Kuil  pm/clubcompetitie Harro Kuil 

  
 

pm/clubcompetitie Anne-Marike Swieter 

pm/tossavond Frans Festen 
 

pm/tossavond Bert Vogelaar 

pm/tossavond Bert Vogelaar 
 

pm/tossavond Frans Festen 

 
  

pm/begeleiding 
nieuwe leden   

     Kascommissie   
 

Kascommissie   

lid Heleen v.d. Velde 
 

lid Bert Vogelaar 

lid Bert Vogelaar 
 

lid Jan v.d. Woude 

pv lid Jan v.d. Woude 
 

pv lid   

 



 resultaat begroot resultaat begroot begroot begroot begroot 

2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

INKOMSTEN

Contributies 16.896 16.000 16.141 17.000 17.000 17.000 17.000

Teambijdrage 968 900 948 800 800 800 800

Bijdragen competitie 17.864 16.900 17.089 17.800 17.800 17.800 17.800

Omzet clubhuis 5.326 5.000 6.530 5.000 5.000 5.000 5.000

Advertenties  (digitale) sTennis 250 250 216 250 250 250 250

TKS inkomsten 800 4.948 0 0 0 0

Activiteiten 5.576 6.050 11.694 5.250 5.250 5.250 5.250

Sponsoring 600 600 600 600 600 600 600

Rente en baten 173 200 77 100 100 100 100

Rente en incidentele baten 773 800 677 700 700 700 700

TOTALE INKOMSTEN 24.212 23.750 29.459 23.750 23.750 23.750 23.750

UITGAVEN

Afschrijving clubhuis 25 jaar 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Afschrijving/res. banen/baanmateriaal 500 100 100 0 0 0 0

Afschrijving zonnepanelen/ketel 1.128 628 628 628 628 628 628

Afschrijving lichtinstallatie 500 500 500 500 0 0 0

Onderhoud banen /terreinen 3.867 3.000 3.448 3.500 3.000 3.000 3.000

Rente hypotheek 561 440 401 315 191 66 66

Heffingen/verzekeringen 2.819 3.000 2.995 3.000 3.000 3.000 3.000

Rep/ond/schoonmaak clubhuis 587 200 224 700 200 200 200

Water/electra/gas 3.498 3.000 3.860 3.500 3.500 3.500 3.500

Telefoon/tv kosten/internet 308 350 318 350 350 350 350

Huisvesting 18.769 16.218 17.473 17.493 15.869 15.744 15.744

Adm. Bestuur 614 500 478 500 500 500 500

Representatie en vergaderkosten 504 500 179 500 500 500 500

Bestuur 1.118 1.000 657 1.000 1.000 1.000 1.000

KNLTB/OGTB contr.bijdrage 4.277 4.000 4.110 4.000 4.000 4.000 4.000

Jeugdcommissie 41 100 37 100 100 100 100

Technische commissie/ballen 1.017 850 380 1.000 850 1.000 850

Competitie 5.335 4.950 4.527 5.100 4.950 5.100 4.950

Kosten clubblad 13 25 0 0 0 0 0

Inkoop clubhuis 2.752 2.500 2.514 2.500 2.500 2.500 2.500

Diverse baten/lasten 0 0 0 0 0 0 0

TKS uitgaven 0 0 1.881 0 0 0 0

Kosten bankrekeningen 223 200 201 200 200 200 200

Activiteiten/diversen 2.988 2.725 4.596 2.700 2.700 2.700 2.700

TOTALE UITGAVEN 28.210 24.893 27.254 26.293 24.519 24.544 24.394

WINST -3.998 -1.143 2.206 -2.543 -769 -794 -644

cash-flow/beschikbaar 3.130 5.085 8.434 2.957 4.231 4.206 4.356

aflossing hypotheek 2.641 2.640 2.641 2.640 2.640 2.640 2.640

over(+)/tekort(-) 489 2.445 5.793 317 1.591 1.566 1.716



Beleidsplannen commissies 
 
TC 
De TC organiseert in 2017 ook weer de nodige activiteiten, te weten: 

 Iedere dinsdagavond een tossavond; 

 De donderdagavond mixcompetitie; 

 Trainingen op maandag en woensdag door onze enthousiaste trainer Gerrit; 

 Diverse KNLTB en OGTB competities; 

 Clubkampioenschappen; 

 Tennis Kampioenschappen Slochteren (TKS) georganiseerd door Wijchgelsheim. 
 
Meer informatie over deze activiteiten verschijnt in de nieuwsbrief.  
 
CC 
In 2017 zal er, mits goedgekeurd in de ALV, weer een Clubhuiscommissie zijn die vertegenwoordigd 
wordt in het bestuur. 
Leden van de clubhuiscommissie: 
Christien Smit - voorzitter 
Coby Witting  - inkoop 
Marie Ruben  - schoonmaak 
Nel Folkers  - rooster bardiensten 
Aangezien er dit jaar na de ALV een nieuwe start gemaakt wordt, worden veel zaken nog op de oude, 
vertrouwde en beproefde manier voortgezet.  
 
Instructie verantwoord alcoholgebruik 
Voor komend jaar is er echter wel een belangrijk aandachtspunt: Verplichtingen vanuit de Drank en 
Horecawet. Deze wet verplicht de club om tijdens schenktijden van alcoholhoudende dranken 
iemand aanwezig te hebben die in het bezit is van de SVH verklaring Sociale hygiëne of een 
bardienstmedewerker met IVA (instructie verantwoord alcoholgebruik). 
Binnen de club zijn 3 leden in het bezit van de SVH verklaring en 13 leden hebben de instructie 
verantwoord alcoholgebruik gevolgd. Dit aantal is te laag om het clubhuis goed draaiende te houden 
(lees: mogelijke boetes voorkomen) en het voor leden met verklaringen het leuk te houden. 
In principe zou ieder lid boven de 18 in het bezit moeten zijn van een IVA om de bardiensten eerlijk 
te kunnen verdelen. Komende jaar gaan we dan ook een dringend oproep doen aan een ieder om de 
IVA tot zich te nemen en de daarbij behorende test te doen. Dit kan via www.nocnsf.nl/iva (digitale 
instructie en test waarna het certificaat wordt opgestuurd). 
Kanalen: ALV, sTennis, poster in kantine, informatie tijdens bijeenkomst nieuwe leden etc.. 
 
Bardienstindeling 
Komend jaar willen we starten met het dubbel indelen van bardiensten tijdens competitiedagen en 
clubdagen. Naast een ervaren lid wordt een nieuw lid gezet.  
Doel:  

1. nieuwe leden wegwijs maken in het clubhuis en het reilen en zeilen van een bardienst; 
2. nieuwe leden meer betrekken bij het clubgebeuren waardoor ze zich sneller thuis voelen. 

 
Ladies night 
Vanwege de vraag om weer eens een wijnproefavond voor de ‘clubwijn’ te organiseren, gaan we dit 
voorjaar een Ladies Night organiseren (sorry heren): na een potje tennis, wijn proeven. Nader bericht 
hierover volgt. 
  

http://www.nocnsf.nl/iva


OC  
Voor de vacature die Johan de Visser heeft achtergelaten is het streven vrijwilligers te vinden die 
zitting willen nemen in de Onderhouds Commissie. 
 
Het bestuur zal in de sTennis een oproep plaatsen voor vrijwilligers die een kleine taak willen 
adopteren, waardoor het seizoensonderhoud gewoon plaats kan vinden. 
Indien hier niemand op reageert, zal het bestuur kijken of enkele taken kunnen gaan vallen onder 
“verplichte werkzaamheden” van de leden. 
 
De volgende dringende werkzaamheden worden dit seizoen gerealiseerd. 
In de sTennis heeft reeds een oproep voor vrijwilligers gestaan.  
 

- Het beitsen van het materiaalhok. 
- Het verven van de buitenkant van het clubhuis. 

 
De lekkage bij de ventilator in het dak wordt gerepareerd. 
 
Het toppen van de coniferen kan niet plaatsvinden op de NL.Doet-dag. Erik Kruit is bereid gevonden 
bij deze klus de leiding te nemen en materiaal in te zetten. Erik is tijdens de betreffende dag echter 
niet beschikbaar. 
In overleg zal een datum worden geprikt. Het bedrag dat NL.Doet heeft uitgekeerd (€ 370,-)  is voor 
een groot deel hiervoor gereserveerd. 
Vrijwilligers zullen persoonlijk worden benaderd. 
 
Dit jaar zal een plan worden opgesteld om de mollen te bestrijden en het grasveld te egaliseren, 
zodat er weer beter/prettiger gemaaid kan worden. 
 
 

 
 


