
Jaarverslag TC Maliskamp 2020 

In dit Jaarverslag doet het bestuur traditiegetrouw verslag van de gang van zaken en 

activiteiten van het afgelopen jaar. In de aangehechte bijlage 1 zijn de afzonderlijke verslagen 

van de diverse commissies opgenomen. Dit Jaarverslag is om begrijpelijke redenen wat korter 

dan in andere jaren. Corona stond immers nogal fors in de weg aan allerlei voorgenomen 

toernooien, competities, activiteiten en evenementen. 

Samenstelling van het bestuur  

Het bestuur was op 31 december 2020 als volgt samengesteld: 

- voorzitter      : Philipp Stropnigg (2017) 

- secretaris     : Ruud Roelofs (2018) 

- penningmeester     : Bart van Binsbergen (2019) 

                                  (per 1-1-2021 opgevolgd door Sjanny van Beekveld) 

- bestuurslid Technische commissie  : Jeroen den Houter (2017) 

                                  (per 1-1-2021 opgevolgd door Jacqueline en Jeroen van Hooren) 

- bestuurslid Paviljoen- en parkcommissie : Tim Bouwer (2019) 

- bestuurslid Recreatiecommissie  : Ellen van Dijk (2017) 

- bestuurslid Jeugdcommissie   : vacature 

Eind december 2020 namen Bart van Binsbergen en Jeroen den Houter afscheid als 

penningmeester respectievelijk bestuurslid TC. In hun plaats traden per 1 januari 2021 Sjanny 

van Beekveld respectievelijk Jacqueline en Jeroen van Hooren aan. De vacature bestuurslid 

Jeugdcommissie staat nog steeds open. Vanaf medio 2020 fungeert Loes Bonnemayer als 

contactpersoon voor de jeugd. 

 

Algemeen  

Het tennisjaar 2020 werd vanaf medio maart beheerst door het COVID-19 virus. Vanaf die 

tijd hield het kabinet menige persconferentie en werden vele adviezen/richtlijnen van het 

RIVM, NOC*NSF en de KNLTB ontvangen. Deze werden op hun beurt door de secretaris 

met spoed “vertaald” en in bestuursberichten via de website en ClubApp gecommuniceerd 

naar onze leden. De opgestelde protocollen/ huisregels moesten regelmatig worden bijgesteld 

al naargelang de coronamaatregelen werden aangescherpt dan wel versoepeld. Dit betekende 

overigens niet dat er in 2020 helemaal niets kon of mocht. De KNLTB-wintercompetitie 

2019-2020 en de Regtuitcompetitie 2019-2020 konden nog net worden afgerond. De Interne 

Wintercompetitie kon wel worden gespeeld maar de slotavond kon geen doorgang vinden. De 

KNLTB-voorjaarscompetitie werd kort voor aanvang afgelast. Vanaf medio maart was het 

tennispark gesloten. De gebruikelijke eendags-toernooien van de club, zoals het 

openingstoernooi en het ouder-kindtoernooi, moesten helaas eveneens worden afgelast. Begin 

mei ging het tennispark weer open voor de jeugd t/m 17 jaar. Kort daarna mochten ook de 

senioren de baan weer op. Vanaf 11 mei mocht er worden gesingeld en vanaf 23 mei ook 

weer gedubbeld. Per 1 juli ging het clubhuis en terras ook weer open, zij het onder strikte 

voorwaarden met looplijnen, kuch/spatscherm, anderhalvemeterafstand en max vier personen 

aan een tafeltje. Op 11 en 12 juli werd een intern (her)openingstoernooi gehouden. Daarnaast 

werd het initiatief genomen voor een interne dubbelcompetitie (“want tennis is nu eenmaal 

leuker als je wedstrijdjes speelt”). Van 29 augustus t/m 6 september konden zelfs de 

clubkampioenschappen (in enigszins aangepaste vorm) worden gespeeld. Ook de uitgestelde 

Algemene ledenvergadering kon medio september alsnog worden gehouden. Toen was het 



echter weer snel gedaan met de versoepeling van de maatregelen en vond weer aanscherping 

plaats. Onze open toernooien (OT en OVT) konden helaas geen doorgang vinden. En de 

doorgeschoven Voorjaarscompetitie werd in het najaar alsnog gecanceld. Eind september 

meldde de tweede coronagolf zich aan en moesten het clubhuis en terras weer dicht. De net 

gestarte KNLTB-najaarscompetitie werd ruw onderbroken en later weer afgelast. Ook de 

interne wintercompetitie en het snerttoernooi moesten worden gecanceld. Rond 19 december 

moesten we weer terug van dubbel- naar enkelspel en kwamen we terecht in een strenge 

lockdown. Deze hield tot ver in 2021 aan.  

 

Digitale reservering banen 

Corona bracht (vanwege de verplichte registratie ivm bron- en contactenonderzoek) mee dat 

voortaan digitaal moest worden gereserveerd om te kunnen tennissen. Dat was in het begin 

wel even wennen. Het noopte ook tot een zogenoemde “piekuren”-regeling op de meest 

populaire tennisavonden om ieder zoveel mogelijk aan bod te laten komen. Al snel raakte 

iedereen vertrouwd met dit systeem. Soms moest nog worden ingegrepen waar sommige 

leden de regels wat al te vrij interpreteerden, maar snel werd ook die plooi glad gestreken. Het 

digitale afhangsysteem vergde door de tussentijdse wijzigingen begrijpelijk wat meer 

aandacht dan andere jaren.   

 

Unieke ALV in openlucht 

De voorgenomen ALV van 16 maart 2020 kon vanwege de coronaperikelen geen doorgang 

vinden. Het bestuur besloot deze door te schuiven naar september. Dat bleek een goede zet. 

Op 14 september kon deze bijzondere vergadering zelfs in de openlucht worden gehouden. In  

een “coronaproof” opgestelde setting kon op het terras en baan 1 geanimeerd en in goede 

sfeer worden vergaderd. Een unieke gebeurtenis. Naast de gebruikelijke onderdelen stonden 

onder meer nog op de agenda “Naar een rookvrij TC Maliskamp” en “Onrust/onvrede onder 

clubleden”. Zie verder het afzonderlijke Verslag van de ALV van 14 september 2020.    

 

Financiële ondersteuning   

Gelukkig heeft de overheid in deze bizarre tijden het belang van het buiten sporten van meet 

af aan onderkend. Het duurde even maar al snel drong het besef door dat met inachtneming 

van de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen prima coronaproof kon worden door 

getennist. De overheid heeft ook gezorgd voor financiële ondersteuning van onder meer 

tennisverenigingen om het gemis aan omzet en barinkomsten te compenseren. Ook TCM 

heeft daarvan gebruik gemaakt. Zie daarover verder in het financiële jaarverslag. 

 

Trainingen 

De trainingen van SimonTennis van met name de jeugd konden vrijwel alle op enigszins 

aangepaste wijze doorgang vinden. Waar nodig was er overleg en hebben diverse trainers 

namens ST hun lessen gegeven.  

 

Overzicht ledenaantal 

Het ledenaantal is in vergelijking met 2019 nagenoeg gestabiliseerd en bedroeg eind 

december 2020: 401. De opbouw per leeftijdscategorie is als volgt: 6 t/m 12 jaar (20), 13 t/m 

17 jaar (4), 18 t/m 24 (10), 25 t/m 34 (52), 35 t/m 44 (62), 45 t/ 54 (62), 55/m 64 (118), 65 t/m 

74 (80) en 75+ (30). Het aantal jeugdleden neemt gelukkig weer toe. Zie ook het onderdeel 

Jeugd in bijlage 1. Anderzijds kan er niet aan worden voorbijgezien dat de vergrijzing 



toeslaat, of vriendelijker gezegd: ook bij onze club blijkt dat tennis een sport is die tot op hoge 

leeftijd actief en enthousiast kan worden beoefend. Een aantal leden hebben opgezegd en 

nieuwe leden hebben zich aangemeld, bijv. via de ZomerChallenge, maar ook daarbuiten.    

 

Onderhoud tennispark/ snoeigroep 

Vanzelfsprekend ging het reguliere en noodzakelijke onderhoud van het park en de banen 

gewoon door. De leden van de parkgroep onder leiding van Stef Hovens waren dan ook 

regelmatig op het park aanwezig voor allerlei werkzaamheden van onderhoudstechnische 

aard. Op zaterdag 31 oktober ging de jaarlijkse snoeigroep weer aan de slag. Gewapend met 

divers tuinmaterieel is weer het nodige snoei-, kap- en zaagwerk verricht onder het motto 

“vele handen maken licht werk”. Ook enkele door een gespecialiseerd bedrijf gekapte bomen 

moesten verder worden gekortwiekt en in stukken gezaagd. Tussentijds werden de mannen 

van een hapje en drankje voorzien. Het tennispark lag er daarna weer keurig en winterklaar 

bij.  

  

Naar rookvrij TCM 

Vanaf 1 oktober 2020 is het tennispark rookvrij, behoudens het zijterras dat uitziet op baan 6 

t/m 8. Dit past in het streven van het bestuur naar een veilig, sportief en gezond sportklimaat 

voor alle leden en voor kinderen in het bijzonder. Op diverse plaatsen op het paviljoen zijn 

stickers aangebracht die de leden/ bezoekers daar zo nodig nog eens extra op attenderen.   

 

Verbouwing clubhuis 

In december werd de inpandige verbouwing voor de stalling en opslag van ons tuinmaterieel 

en -gereedschap afgerond. Hopelijk nu voor eens en altijd voldoende veilig achter slot en 

grendel. 

 

Communicatie. 

De leden zijn van bestuurszijde steeds via tussentijdse bestuursberichten zo tijdig en adequaat 

mogelijk geïnformeerd over talrijke corona-updates en andere van belang zijnde zaken. 

Daarnaast is ook via de Nieuwsbrieven af en toe een bemoedigend woord gesproken. Maar 

met de gegeven beperkingen kon de communicatie niet altijd ideaal zijn. Waar anders een 

gesprekje of mondelinge toelichting voldoende zou zijn geweest, moest nu vaak voor de weg 

van een briefje of een mailwisseling worden gekozen. Dat leidde soms tot misverstanden. 

Hopelijk wordt dit in 2021 weer snel anders en genormaliseerd. 

 

Vrijwilligers 

Het kan niet genoeg worden gezegd: zonder vrijwilligers heeft een club als de onze geen 

bestaansrecht. Op sommige vrijwilligers is in 2020 door corona geen of nauwelijks een 

beroep gedaan. Van anderen is daarentegen juist meer gevraagd dan onder normale 

omstandigheden het geval zou zijn geweest. Dank past aan eenieder voor de getoonde inzet. 

Onze club is het waard !    

      

Ruud Roelofs, secretaris/ 10 maart 2021 

 

Bijlage 1. 
Hieronder volgen beknopte verslagen van: 

- de Technische commissie 



- de Jeugdcommissie 

- de Paviljoen- en parkcommissie 

- de Recreatiecommissie 

- de Regtuitcompetitie 

- de Club van 50 

- het PR-team  

 

 

Verslag Technische commissie (Jeroen den Houter) 
Algemeen 

In 2020 was de samenstelling van de TC als volgt: Ute en Mike Schalkwijk, Christian Kok en Jeroen den Houter 

(voorzitter). Aan het einde van het jaar heeft Jeroen den Houter afscheid genomen van de TC en TC Maliskamp. 

Zijn taken worden overgenomen door Jeroen en Jacqueline van Hooren. 

In 2020 hebben we ten gevolge van de coronapandemie regelmatig de instellingen van het afhangbord moeten 

aanpassen om te voldoen aan de coronamaatregelen. Zo mocht er grote delen van het jaar alleen enkelspel 

gespeeld worden door senioren. Ook zijn we overgegaan op volledig digitaal afhangen. Om leden een eerlijke 

kans te geven op het afhangen van een tennisbaan is er een ‘piektijd’ ingesteld waarin leden niet meerdere 

baanreserveringen op hun naam kunnen hebben staan. 

Competitie 

De pandemie heeft een grote invloed gehad op met name de competities in 2020. De voorjaarscompetitie 2020 is 

vlak voor aanvang afgelast. De voorbereidingen waren al grotendeels afgerond. De KNLTB koos ervoor om de 

voorjaarscompetitie in het najaar te spelen onder de naam ‘KNLTB competitie 2020’. De najaarscompetitie is 

daarmee in 2020 komen te vervallen. De ‘KNLTB competitie 2020’ is nog wel aangevangen, maar uiteindelijk 

laaide het virus weer op en moest de competitie voortijdig worden afgebroken. 14 teams hadden zich 

ingeschreven. Ook de voorbereiding voor de wintercompetitie zijn gestart. 4 teams hadden zich ingeschreven, 

maar de competitie is helaas nooit van start gegaan. 

Trainingen 

De trainingen worden volledig verzorgd door tennisschool SimonTENNIS. De samenwerking met de 

tennisschool zorg er voor dat de TC en JC ontzorgd worden en de verantwoordelijkheid voor het kostendekkend 

houden van de tennistraining elders ligt. Daarnaast heeft samenwerken met een tennisschool het voordeel dat in 

geval van ziekte of het wegvallen van een tennistrainer er gemakkelijker een vervanger kan worden gevonden.  

Namens SimonTENNIS zijn er verschillende trainers actief op onze club. In 2020 hebben 34 leden zich 

ingeschreven voor de zomercursus (14 jeugdleden). Tijdens de wintercursus waren er 50 cursisten, waarvan 22 

jeugdleden. Daarnaast zijn er nog leden geweest die op reguliere basis tennislessen hebben afgenomen. Ondanks 

de pandemie hebben de trainingen grotendeels doorgang kunnen vinden met inachtneming van de maatregelen. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat trainingen soms uitgesteld moesten worden en senioren met maximaal 2 cursisten 

op één tennisbaan mochten staan. 

 

Verslag Jeugdcommissie (Jessica Lourenssen) 
In 2020 heeft Loes Bonnemayer de jeugdcommissie weer nieuw leven in geblazen. Samen met Kristel Timmers 

en Jessica Lourenssen zorgen zij dat de jeugd van T.C. Maliskamp kan meedoen met de competities en 

verzorgen zij diverse activiteiten voor de kinderen. 

Door Corona zijn diverse activiteiten helaas niet door kunnen gaan.  

Wat wel door gegaan is in 2020: 

• Competities Rood en Groen. Gelukkig zijn er nog diverse wedstrijden gespeeld door de jeugd in de 

diverse competities. Zowel met- als zonder publiek door de maatregelen. Kristel Timmers en Loes 

Bonnemayer zijn de contactpersonen voor de diverse competities en begeleiden deze teams dan ook. Zij 

zorgen er voor dat de teams op tijd worden ingeschreven en zorgen ook dat bij thuis wedstrijden de 

banen gereserveerd worden. Ook zorgen zij ervoor dat er op deze tijd ook een bardienst aanwezig is.  

• In 2020 is T.C. Maliskamp ook opgenomen in het boekje van Sjors Sportief, een initiatief in 

samenwerking de afdeling Sport van de Gemeente  ’s-Hertogenbosch. Kinderen in de hele gemeente ’s-

Hertogenbosch krijgen op school dit boekje 2x per jaar mee naar huis en kunnen ‘proeven’ van diverse 

sporten en creatieve activiteiten. Vele kinderen hebben hieraan mee gedaan en hieruit zijn in 2020 

ongeveer 15 nieuwe kinderen lid geworden van T.C. Maliskamp. 

• Op 6 september heeft de jeugdcommissie tijdens de clubkampioenschappen ook voor de jeugd een 

clubkampioenschap georganiseerd.  Met echte medailles en een beker voor winnaar! 

• De jeugdcommissie heeft ook contact met Simon Tennis over de afstemming van de lestijden van de 

diverse groepen. Zij houden in de gaten of er veel kinderen af gaan haken als Simon Tennis een andere 



dag/tijd inplant voor de lessen en bespreekt dat met Simon Tennis. Dit is geen activiteit voor de 

kinderen, maar is wel fijn voor de ouders dat er naar hen geluisterd wordt. 

Ook voor 2021 heeft de jeugdcommissie weer veel leuke plannen voor de kinderen, nu hopen dat ze allemaal 

door kunnen gaan! 

 

Verslag Paviljoen- en parkcommissie (Tim Bouwer) 
Uiteraard heeft ook deze commissie de impact van corona gemerkt. Het werd opeens stil op het terrein in maart. 

Met behulp van de vrijwilligers zijn er maatregelen getroffen in lijn met de RIVM-adviezen. Hierbij valt te 

denken aan afstand, routing, verminderde zitplekken, tafelgrootte, spatschermen, desinfectie middelen ter 

beschikking maken en betere hygiëne van de natte ruimtes en keuken. De aanpak hiervan leidde tot kleine 

ergernis en verdriet van sommige leden, maar de horeca- en noodwet boden hier maar beperkte ruimte. Tijdens 

de openstelling in de zomerperiode hebben we gelukkig de gezelligheid en gastvrijheid weer even terug kunnen 

geven. Doordat de meeste leden zich netjes aan de maatregelen hielden is ons een besmettingshaard binnen de 

club bespaard gebleven. Maar zoals iedereen weet is later in het najaar weer besloten dat het paviljoen dicht 

moest. Tot ons aller spijt! 

Paviljoen 

Helaas moesten we in 2020 ook weer constateren dat er goederen zijn ontvreemd uit onze opslag containers. In 

navolging hierop is besloten om een aanpassing te doen waarmee de meest kostbare materialen inpandig  

opgeslagen kunnen worden. Verder is er afgesproken dat het schilderwerk buiten verdeeld over 2021 en 2022 

wordt uitgevoerd.  

Met behulp van vrijwilligers is de toonbank van de bar opnieuw opgeknapt.  

De muziekspeler is aangepast naar een makkelijkere interface zodat deze sneller en beter bediend kan worden 

door alle leden. 

De oude schoonmakers hebben het contract rond de eerste lockdown opgezegd, en de commissie zoekt nog 

vrijwilligers die dit wekelijks willen doen. Anders besluiten we tot inhuur van schoonmaak voor de hoogst 

nodige zaken bij opening van het paviljoen. 

Bardienstplanning 

Onze ervaren bardienstplanners Hans Wouters en Mario Derks hebben door de coronamaatregelen een aantal 

keren kunst- en vliegwerk moeten leveren om de planning rond te krijgen. Ook voor 2021 is er een kleine 

aanpassing gedaan aan het regelement en wordt er tijdig geschakeld wanneer er zicht is op een openstelling. Zij 

vragen alle leden zich wel snel in te schrijven wanneer dat moment komt. We zien de laatste jaren wel een 

toename van afkoop en niet komen opdagen. Met name dat laatste benadeelt alle leden doordat het paviljoen dan 

gesloten is. Daarom vragen wij je aandacht voor het goed en tijdig plannen. 

Culinaire commissie 

Tijdens de paar evenementen dit jaar heeft de CC zich weer als een ware chef laten zien. Niet alleen gezonde en 

creatieve hapjes, maar ook soms een lekkere warme bal of pizza. Vind jij het leuk om mensen te verzorgen en 

kook je graag, dan is hulp in de commissie zeer welkom. 

Decoratie 

De dames begonnen het jaar goed met een winters ski thema, na de sluiting is versiering en aankleding stil 

komen te liggen. Heb jij ideeën voor ook deze tijd of bij heropening, meld je dan!  

Gastvrouwen 

Zij hebben dit jaar weer gezorgd voor al het dagelijks reilen en zeilen, met hoge betrokkenheid en bevlogenheid. 

Zij hebben waar mogelijk gezorgd voor een gastvrij paviljoen binnen de geldende maatregelen.  

De gastvrouwen hebben tijdens deze lockdowns het paviljoen regelmatig bezocht ter controle en onderhoud, 

zodat bij opening alles netjes is en blijft. 

Wil jij graag meedenken met nieuwe mogelijkheden, sluit je dan aan bij commissie. 

Parkbeheer 

De banen zijn ook dit jaar weer top onderhouden door de vrijwilligers. Door de diefstal was het een periode even 

roeien met de riemen die we hadden. Door slim kopen en behulp van de vaste leverancier hebben we alle 

apparatuur kunnen vervangen.  

De eikenprocessierups was ook dit jaar weer volop aanwezig, maar door alerte vrijwilligers en een actieve 

gemeente zijn de meeste nesten tijdig verwijderd. 

De snoei was dit jaar ingrijpend door de kap van enkele flinke bomen, binnen de maatregelen hebben we toch de 

aanwezigen kunnen voorzien van een natje en een droogje als dank voor alle gedane zaken. 



Wil jij graag buiten bezig zijn, groene vingers zijn niet nodig, kom dan de vrijwilligers steunen en verjongen ☺ 

 

Verslag Recreatiecommissie (Chris Burgers) 
2020 is een coronajaar. Vanaf maart is er geen enkel door de recreatie commissie gepland toernooi of competitie 

door gegaan. De enige vermeldenswaardige competities zijn het slot van de Interne Winter Competitie 2019-

2020 en de REGTUIT-competitie 2019-2020, die gestart zijn voordat coronamaatregelen werden uitgevaardigd. 

Overigens wordt deze laatste competitie niet door ons georganiseerd, maar door de Tennisclub Rosmalen. Alleen 

de coördinatie voor TC Maliskamp is in handen van Johan de Visser, tevens lid van onze recreatie commissie.  

De overige geplande en gecancelde activiteiten waren: 

• Het openingstoernooi 

• Het Senior Plus Event 

• De Interne Winter Competitie 2020-2021 

• Het snerttoernooi 

Dat neemt niet weg, dat er wel andere activiteiten zijn ontplooid.  

Interne Winter Competitie 2019-2020 

Bij aanvang van 2020 zijn er drie wedstrijden gespeeld en moeten er nog vijf worden gespeeld plus de slotavond 

op 20 maart. Die vijf wedstrijden zijn volgens planning gespeeld, maar kort na de laatste wedstrijd is de eerste 

lock-down afgekondigd voor de corona bestrijding. De slotavond is uitgesteld tot nader order en tot op heden 

niet gespeeld. Er is nog geen definitief besluit genomen over hoe wij als recreatie commissie hiermee om moeten 

gaan. 

REGTUIT-competitie 2019-2020 

In de REGTUIT competitie zijn alle wedstrijden gespeeld die in deze competitie gepland waren. Wij deden mee 

met vier teams en de einduitslag was: 

Maliskamp 1, poule F, derde plaats (handhaven in de poule) 

Maliskamp 2, poule G, vijfde plaats (handhaven in de poule) 

Maliskamp 3, poule G, achtste plaats (degradatie naar poule H) 

Maliskamp 4, poule H. negende plaats (handhaven in de poule) 

Een nieuwe competitie voor 2020-2021 is wel georganiseerd, maar uiteindelijk afgelast. 

Scala-competitie (Interne dubbel competitie) 

Begin juli van 2020 is de Scala-competitie van start gegaan. I.v.m. corona werd deze app gratis aangeboden om 

op deze manier toch wat activiteit op de club te houden.  

Ondanks dat het gratis werd aangeboden, hebben we toch een ‘corona-bijdrage’ gevraagd aan de deelnemers van 

€5,- pp om zo de gemiste baromzet een beetje tegemoet te komen.  

In 7 poules (2xGD - 2xHD - 3xDD) met 38 koppels werd er gespeeld om 2 gewonnen sets en als derde set een 

supertiebreak.  

De Scala-competitie werd goed ontvangen en begin oktober zou er een tweede ronde volgen. Helaas heeft deze 

door corona niet meer plaatsgevonden.  

Mochten wij komend jaar van de Scala-app gebruik willen maken, dan zijn daar kosten aan verbonden, te weten 

€ 250,- per jaar.  

Openingstoernooi 2.0 

Zaterdag 11 juli 2020 vond het Openingstoernooi 2.0 plaats.  

In 4 poules met in totaal 18 koppels werd er in rondes van 50 minuten getennist.  

De gezamenlijke lunch (alles coronaproof verpakt) werd goed ontvangen. 

Rond 16.45 uur kwamen de laatste koppels de baan af en was er nog een gezellige nazit onder het genot van 

muziek van een DJ! 

Gedurende de dag werden de coronamaatregelen goed in acht genomen.  

Dames Dubbel Dag 

De Dames Dubbel Dag is gespeeld op de derde dinsdag in september dit jaar de 15de september. Dit toernooi is 

georganiseerd door Trudy Thijssen en Astrid Zwaans met een geringe ondersteuning van de recreatie commissie, 

waaronder het leveren van een flyer voor deze dag. 

Verslag Regtuitcompetitie 2020-2021 (Johan de Visser) 
TV Rosmalen had alles klaar voor de competitie 2020-2021. De teams waren bekend, de poule-indelingen 

gemaakt en de wedstrijddata doorgegeven. We wilden er van medio oktober tot eind februari flink tegenaan. 

Maar ook hier gooide corona roet in het eten.  En hoe erg corona kan zijn, heeft schrijver dezes aan den lijve 



ondervonden. De hele competitie, waaraan wij met drie teams -dus eentje minder dan vorige jaren- zouden 

deelnemen, werd afgelast. Bijzonder jammer maar het is niet anders. 

Verslag Club van 50 (Ted van de Ven) 
De club van 50 stelt zich ten doel om TCM te ondersteunen door per deelnemer € 50 per jaar te doneren en daar 

projecten mee uit te voeren die niet haalbaar zijn binnen de normale TCM begroting. Voorop staat dat alle leden 

profiteren van de projecten en dat de resultaten voor iedereen zichtbaar zijn. 

Commissieleden zijn: Stef Hovens, Paul Ploegmakers en Ted van de Ven.  

Uitgaven: 

2020 is een uitzonderlijk jaar. Door Corona omstandigheden zijn er geen projecten opgepakt. De Cv50 heeft 

voor 2021 het bestuur gevraagd of en hoe Cv50 TCM in deze uitzonderlijke Corona situatie kan ondersteunen. 

Financieel overzicht: 

Saldo begin 2020       € 1.302,95 

Inleg 2020        € 1.250,00 

Saldo per 31 dec 2020      € 2.552,95 

Het ledental is in 2020 met 3 personen gedaald van 25 naar 22 betalende leden. 

In maart zal automatische incasso voor 2021 plaats vinden. 

Verslag PR-commissie (Philipp Stropnigg) 
Ook dit jaar heeft het PR-team een aantal acties en promoties uitgevoerd om actief leden voor de club te werven. 

Zelfs in Corona-tijden hebben we niet stil gestaan. Het bleek juist door de verschraling van het sport-aanbod 

tijdens de eerste lockdown-fase een kans omdat tennis als een van de weinige sporten nog steeds beoefend mocht 

worden. Daarnaast is natuurlijk het onderhouden van de webpage, verzorgen van berichtjes via de verschillende 

communicatiekanalen zoals facebook, nieuwsberichten en app niet achterwege gebleven. Ook de nodige flyers 

en posters zijn verspreid om de promoties in nabije omgeving onder de aandacht te brengen. 

Sjors Sportief voorjaarsactie 

De aanvankelijk geplande proeflessen vielen helaas aan de eerste lockdown ten prooi, maar zodra het weer 

mocht hebben we gelijk twee nieuwe data gepubliceerd. Al bij de eerste aanmelding was de animo groot en na 

de ervaringen van de sluiting van alle scholen en sportclubs was de interesse van de ouders om hun kinderen te 

laten sporten alleen maar gegroeid. Het resulteerde in meer dan 30 aanmeldingen waarvan een flink deel ook 

gelijk voor de speciaal daarvoor aangeboden instapactie gewonnen kon worden. 

Zomerchallenge 

In de zomer kregen ook de senioren weer meer ruimte en hebben we een mooi groepje (her-)intreders voor een 

serie lessen weten te strikken en vervolgens ook in de clubkampioenschappen zien spelen. 

Sjors Sportief najaarsactie 

Gezien het succes van de voorjaarsactie hebben we ervoor gezorgd dat we ook in het najaarsboekje van Sjors 

Sportief met een aanbod stonden. Dit heeft ons geen windeieren gelegd en ook deze ronde was druk bezocht en 

heeft nieuwe junior-leden opgeleverd. 

 

Met alle acties bij elkaar konden we dit jaar weer meer dan 30 nieuwe leden aantrekken en hebben we mede 

ervoor gezorgd dat het natuurlijke verloop in onze ledenaantallen meer dan gecompenseerd werd. Vooral bij de 

steeds groeiende groep junioren hebben deze aanvullingen ertoe bijgedragen dat we weer een bruisende en steeds 

meer zichtbare afdeling in onze club zien ontstaan. 
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