
Jaarverslag TC Maliskamp 2021 
 
In dit jaarverslag doet het bestuur verslag van het verenigingsjaar 2021. Het jaar 2021 werd net 
als 2020 vooral beheerst door de Corona pandemie, wat betekende dat het aantal 
tennisactiviteiten helaas beperkt is gebleven. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te 
melden. In de bijlage 1 vindt u de verslagen van de diverse commissies. 
 
Samenstelling van het bestuur 

- voorzitter:   Ruud Roelofs (maart 2021) 
- secretaris:   Ben Vermeulen (april 2021) 

      -     penningmeester: Sjanny van Beekveld (2021) 
- bestuurslid Technische commissie: Jacqueline en Jeroen van Hooren (2021) 
- bestuurslid Paviljoen- en parkcommissie: Tim Bouwer (2019) 
- bestuurslid Recreatiecommissie: Ellen van Dijk (2017) 
- bestuurslid Jeugdcommissie:  vacature  

 
Vanaf medio 2020 is Loes Bonnemayer contactpersoon voor de jeugd.  
 
  Algemeen  
Het tennisjaar 2021 werd vanaf het begin beheerst door het COVID-19 virus; er was een 
strenge lockdown en er heerste maatschappelijke onrust. Vanaf half maart pas kwamen de 
eerste kleine versoepelingen. Vanaf 30 maart mocht iedereen weer singelen en dubbelen. Nog 
geen competities of toernooien, wel onderlinge wedstrijdjes. De voorjaarscompetitie werd 
uitgesteld. Op 22 maart vond de unieke digitale ALV plaats met als belangrijke onderwerp 
het besluit van de ALV om 2 padelbanen aan te leggen. In mei verdween de avondklok maar 
bleef het clubhuis gesloten, het terras mocht vanaf 19 mei open. In juni startten de 
jeugdcompetitie en toernooien weer op en op 8 juni hadden we weer de eerste pasjesavonden. 
Juli, augustus en september hadden een normaal verloop. Het “ouderwetse”  afhangen in de 
gang van het clubhuis werd weer in ere hersteld. De uitgestelde voorjaarscompetitie werd in 
september en oktober gespeeld. Helaas ging het vanaf november weer mis; de maatregelen 
werden aangescherpt en moest ook onze club mee met het laten tonen van het 
coronatoegangsbewijs (ctb) als je in het clubhuis wilde zitten. Vanaf 16 december mocht er 
na 17.00 uur niet meer getennist worden en was het clubhuis, behalve voor toiletbezoek, 
dicht. Het digitale afhangen werd weer ingevoerd en is vanaf dat moment de vaste manier 
van reserveren gebleven. 
Deze beperkte lockdown situatie liep ook nu weer door tot in het nieuwe jaar. Mede gezien 
de donkere en natte winter was dit een moeilijke periode voor veel mensen.  
Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. Er is namelijk achter de schermen niet 
stilgezeten.  
 
Padel  
Nadat de ALV op 22 maart had ingestemd met de aanleg van de padelbanen is er flink gas 
gegeven. Het regelen van vergunningen, financiering en subsidie, de keuze van soort baan, 
leverancier en vervolgens de aanbesteding. De werkgroep Padel, bestaande uit Erik van Erp, 
Jacqueline van Hooren, Mark Ondersteijn, Olaf Penders, Marc Schoonhoven en Marcel 
Griens pakte samen met het bestuur flink door. Er werd een contract met Padel.nl getekend 
en er kon begonnen worden met de realisatie van het project. De werkgroep werd 
werkenderwijs opgesplitst in een Padelcommissie (zie verslag in bijlage 1) en een 
Bouwcommissie. Deze ad hoc bouwcommissie, bestaande uit Christ Hoedemakers, Stef 
Hovens  en  Martin Schut was vanaf het begin zeer betrokken en gefocust op het 
bouwkundige en financiële resultaat. Vanaf 29 oktober kon niet meer op baan zes getennist 



worden en werd het begin van de aanleg zichtbaar. Zie voor een chronologische reportage  
https://www.tcmaliskamp.nl/padel/aanleg-padelbanen/ 
 

Reanimatiecursus 
In het clubhuis zijn in juni en september op vier verschillende dagdelen reanimatiecursussen 
gehouden. Een prima praktische cursus van 1,5 uur. Met 28 deelnemers die allen een 
certificaat behaalden. Een prima resultaat, met dank aan cursusleider Cor van de Wetering.  
Ook werd een nieuwe AED geïnstalleerd. In 2022 volgt een nieuwe mogelijkheid om te leren 
reanimeren en verworven vaardigheden te checken.    
 

Sponsoring 
Wij zijn de sponsors die onze tennisclub ook in moeilijke (corona)tijden zijn blijven steunen 
zeer dankbaar. Om de sponsoring uit te breiden hebben Mark Ondersteijn en Ruud Roelofs in 
2021 sponsorpakketten ontwikkeld met diverse mogelijkheden voor reclame-uitingen. Dat 
varieert van fraai bedrukte winddoeken, reclameborden, glaswanden van padelkooien, een 
verzamel-sponsorbord tot een banner op de website/clubapp met doorklik naar bedrijfsgegevens.  
Voor meer info en foto’s zie de onderstaande link.  
(https://www.tcmaliskamp.nl/inc/media/inhoud/downloads/tpcm_presenter_sponsorpakketten_1
3-11-2022-2.pdf)  
Dit alles garandeert een frisse uitstraling en zorgt voor een nieuw elan op de club.  
 
Nieuwe hoofdsponsor  
Op donderdag 2 december jl. heeft Creative Craft Group BV (CCG) als toekomstig 
hoofdsponsor, een driejarige overeenkomst gesloten met TC Maliskamp, straks Tennis- en 
Padelclub Maliskamp. Het bestuur is verheugd over deze verbintenis en ziet uit naar een 
plezierige samenwerking op tennis- én padelgebied. Namens CCG zette Erik van Erp de 
handtekening. Hij was ook al eerder in een andere rol betrokken bij onze vereniging als initiator 
van de Padelwerkgroep. Hopelijk gaat dit voor een nieuwe impuls zorgen en sluiten snel 
meerdere (hoofd)sponsoren aan. Bestaande en potentieel nieuwe sponsoren zijn of worden al 
benaderd door Mark Ondersteijn, onze sponsorcoördinator (mark@trading.nl) en mede-eigenaar 
van CCG. 
 
Wederom unieke ALV; thuis aan de keukentafel.  
Op 22 maart vond via Teams de algemene ledenvergadering plaats. Doordat vooraf de 
inschrijving was geregeld konden de 54 (!) “aanwezige”  leden vanuit thuis mooi aanschuiven. 
Uiteraard was de presentatie van Erik van Erp over de padelbanen en de aansluitende discussie 
en stemming een hoogtepunt. Met 46 stemmen voor en twee onthoudingen kreeg het bestuur 
mandaat om binnen de aangegeven kaders/randvoorwaarden de aanleg van de padelbanen uit 
te voeren. Daarnaast stemde de vergadering in met de benoeming van Sjanny van Beekveld tot 
penningmeester en Jacqueline en Jeroen van Hooren als duo-bestuurslid Technische 
commissie. Philip Stropnigg trad af als voorzitter en werd door Ruud Roelofs met lof voor zijn 
inspanningen toegesproken. Ruud Roelofs werd vervolgens door de vergadering benoemd tot 
voorzitter. Ruud sprak de vergadering toe met als adagium: samen sterk, denk in oplossingen, 
èn….werk aan de winkel. En zo is het !  
 
Financiële ondersteuning  
De overheid heeft 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 meer in het financiële jaarverslag. 
 
 



 
Trainingen 
De trainingen van SimonTennis (ST) van met name de jeugd konden vrijwel allemaal op  
enigszins aangepaste wijze doorgang vinden. Waar nodig was er overleg en hebben diverse               
trainers namens ST hun lessen gegeven. (Hierover meer in het verslag van de TC).  
 
Overeenkomst met SimonPadel  
Op 7 december jl. is in het clubhuis “en petit comité” de Padelovereenkomst met SimonPadel 
getekend. TCM onderhoudt al jarenlang een gewaardeerde relatie met SimonTennis. Besloten 
is deze samenwerking vanaf 1 januari 2022 ook in padelverband voort te zetten. Voorlopig 
synchroon met de nog lopende Tennisovereenkomst (t/m 31 maart 2023). Daarna wordt 
bekeken of een samen verder gaan wenselijk is of aangewezen. De nieuwe padelbanen bieden 
het komend jaar een mooi en uitdagend perspectief. TCM (straks TPCM) stelt de 
accommodatie beschikbaar en SimonPadel staat garant voor de beschikbaarheid van trainers 
voor lessen, trainingen en clinics. Met name rond de opening van de padelbanen en de eerste 
maanden daarna zullen diverse kennismakings-clinics door en met SimonPadel worden 
verzorgd. Aansluitend worden diverse lessenpakketten aangeboden aan leden en niet-leden. 
Meer gerichte informatie daarover volgt binnenkort. Het bestuur heeft alle vertrouwen in een 
professionele begeleiding en een plezierige samenwerking met SimonPadel.

    
  Overzicht ledenaantal 
Het ledenaantal is in vergelijking met 2021 gestabiliseerd en bedroeg eind december 2021 
393. Dit getal wijkt 8 leden af van de eerdere jaarverslagen. Dit komt omdat T-leden en 
leden van verdienste die geen spelend lid meer zijn niet zijn opgenomen. M.i.v. 2022 komen 
hier nog een aantal sponsorleden en een trainer bij.  
De stabilisatie is voor een deel te danken aan corona. De trend van meer leden bij tennis 
en bijvoorbeeld ook golf na corona, is landelijk zichtbaar. Het aantal jeugdleden neemt 
gelukkig weer toe. Zie ook het onderdeel Jeugd in bijlage 1. Anderzijds kan er niet aan 
worden voorbijgegaan dat de vergrijzing ook bij onze vereniging “toeslaat”. De aanleg van 
padelbanen is in dat verband ook als een noodzakelijke zet voor de continuïteit van de 
vereniging te zien. Want meer mogelijkheden voor de eigen leden en een extra stimulans 
voor het aantrekken van nieuwe (jongere) leden. Overigens is het mooi om te zien dat 
tennis ook op hogere leeftijd nog steeds aantrekkelijk is. Eerdere aantallen in totalen: 1-1-
2016: 517 leden, 1-1-2015: 531 leden, 1-1-2014: 555 leden, 1-1-2013; 588 leden, 1-1-
2012: 609 leden, 1-1-2011: 643 leden.  

 
Categorie  in 

jaren 
31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12 2021 

6 t/m 12  25 12 13 17 30 
13 t/m 17  21 16 5 2 9 
18 t/m 24  11 5 5 9 3 
25 t/m 34  82 72 55 44 36 
35 t/m 44  51 57 66 50 51 
45 t/m 54  70 64 69 55 59 
55 t/m 64  132 127 109 97 84 
65 t/m 74  72 77 88 85 83 

75 + 29 30 33 34 39 
totaal 493 460 443 393 393 

Bron. Knltb analytics die we voortaan als bron hanteren. 
 
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. Helaas was dit jaar vanwege bar en boos weer de snoeibeurt van korte duur. In het 
voorjaar wordt de beurt afgerond.    
 

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.  
 
Twee nieuwe communicatie app’s 
Uiteraard gaan we met de tijd mee en zijn er twee nieuwe app’s geïntroduceerd die de 
uitwisseling van informatie en verzoeken verder vergemakkelijken:  
Tennismaatje gezocht: wil je gaan tennissen en mis je net 1 persoon om bijvoorbeeld te kunnen 
dubbelen of zoek je juist eens iemand anders om tegen te spelen? Sluit je aan bij deze app. Hoe 
meer deelnemers in deze app, hoe meer kans van slagen!.  
TCM info app: Wil je op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen dan is dit de 
groepsapp om lid van te worden. In deze app wordt door het bestuur belangrijke informatie 
gedeeld. Kort en snel.  
 
Nieuw logo 
Onze club voert met ingang van 1 december een nieuw logo. Met ons nieuwe logo laten we zien 
dat wij als club klaar zijn voor de toekomst. Wij zien ernaar uit om die samen met onze leden en 
relaties vorm te gaan geven. Het oude logo staat en hangt nog op veel plaatsen maar wordt stap 
voor stap vervangen. 
 
Vrijwilligers 
Het kan niet genoeg worden gezegd: zonder vrijwilligers heeft een club als de onze geen 
bestaansrecht. Op sommige vrijwilligers is in 2021 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 ! 
 
Vrijwilliger van het jaar: 
Het is goed gebruik bij TCM om jaarlijks een vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Iemand die 
zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de club. Voorafgaand aan de 
prijsuitreiking van de clubkampioenschappen dankte voorzitter Ruud Roelofs namens de 
leden en het bestuur Loes Bonnemayer voor haar inspanningen, feliciteerde haar met de 
eervolle benoeming en overhandigde haar het bijbehorende chapeau-beeldje van de 
kunstenaar Rob Verhoeven (Artihove). 
 
 
Ben Vermeulen, secretaris (maart 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage 1. 
 
PR-commissie (Marissa Hos) 
Vanuit de PR-commissie zijn ook in 2021 weer enkele acties geweest om nieuwe leden te werven. Gericht op de 
jeugd is zowel in het voorjaar als het najaar een kennismakingsactie geweest naar aanleiding van twee gratis 
proeflessen van Sjors Sportief. Dit is voor de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. In maart deden er 13 kinderen mee aan de 
Sjors Sportief kennismakingslessen en in november 14 kinderen. 
Hiervan zijn 6 kinderen inmiddels lid van onze club.  
 
Ook is er weer een Zomer Challenge actie geweest, welke dit jaar ook weer met of zonder lessen afgenomen kon 
worden. Dat bleek een succes gezien het aantal aanmeldingen zonder lessen. In totaal hebben er 19 personen 
deelgenomen aan de actie. Hiervan zijn 13 personen lid geworden van onze club!  
 
Natuurlijk hebben we ons vanaf oktober/november druk bezig gehouden met de promotie rondom onze nieuwe 
padelbanen. In eerste instantie algemene bekendheid omtrent de komst van de banen en onze geduld nog even 
moeten bewaren voor de exacte promotie actie i.v.m. enige uitstel van de aanleg en het “live” gaan van de banen.  
 
 
Technische commissie (Jeroen van Hooren) 
Samenstelling 
De technische commissie bestond in 2021 uit 4 personen: Voorzitter(s) Jacqueline van Hooren en Jeroen van 
Hooren en 2 commissieleden Mike Schalkwijk en Ute Schalkwijk. 
 
Voor de technische commissie was het een vreemd jaar door wisselende Coronamaatregelen. Hierdoor was het een 
jaar van continue aanpassen van trainingen en verschuiven en zelfs annuleren van competities. 
 
Training: 
Dit Coronajaar is het toch gelukt om de zomer en winter trainingsrondes af te kunnen ronden. Mede dankzij de 
flexibele opstelling van SimonTENNIS, de trainers maar vooral de leden is gebleken dat er creatieve oplossingen 
zijn om toch te kunnen trainen. In de zomercursus hadden we 27 jeugdspelers en 27 senioren die les hebben 
gevolgd. In de winter is er door 46 jeugdspelers (incl. Sjors Sportief) en door 32 senioren training gevolgd.  
 
Competitie: 
Competitie spelen was dit jaar een uitdaging. De voorjaarscompetitie werd uitgesteld naar mei, nog verder 
uitgesteld naar juni en tot slot zelfs verplaatst naar het najaar. Daarom werd de naam veranderd in KNLTB 
competitie 2021. Gelukkig kon er nu wel gespeeld worden. 9 Seniorenteams hebben meegestreden en we hebben 
uiteindelijk zelfs 1 kampioenschap mogen vieren. Dit team is door het bestuur gehuldigd met bloemen. De 
wintercompetitie is uiteindelijk jammer genoeg nooit van start gegaan. Hier zouden 3 teams aan mee gaan doen. 
 
Padel Commissie (Jacqueline van Hooren) 
De Padel Commissie (PC) bestaat uit Jacqueline van Hooren (vz), Marcel Griens, Stefanie Hegmans, Dorien van 
Linder-Sylva en Chantal de Vries-Timmers.  
De eerste vergadering vond plaats op 15 november ‘21.  
In totaal zijn we in 2021 2x bij elkaar gekomen om een opzet te maken voor de openingsactiviteiten rondom de 
opening van de padelbanen. De oplevering stond gepland voor medio december, maar al gauw werd duidelijk 
(mede door vertraging van de levering van materialen) dat deze deadline opgeschoven zou worden naar medio 
januari ‘22 en later zelfs naar medio februari.  
 
Onze eerste activiteit was het plannen van de opening van de padelbanen. We kozen er in eerste instantie voor, 
mede vanwege de COVID-19 maatregelen, om de opening te splitsen in 2 delen: 
1 Een officiële opening met alle leden die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de padelbanen en het 

knippen van een lintje door de burgemeester of wethouder van sport oid. Daarbij een clinic voor 
geïnteresseerden uit deze groep door SimonPADEL.  

2 Een tweede opening in hetzelfde weekend als het openingstoernooi georganiseerd door de Recreatie Commissie 
op zondag 13 maart. Hierbij dachten we aan padelclinics voor leden en niet-leden, een 
demonstratiewedstrijd met ‘bekende’ padelspelers en andere zaken, zoals standjes met info/flyers.  

 
Inmiddels is duidelijk dat de opening plaats zal vinden in het weekend van 11-12-13 maart ‘22 aangezien de datum 
van oplevering steeds dichter in de buurt kwam van het openingstoernooi op 13 maart.  
 
Overige activiteiten die de PC gaat organiseren: 
◦ Interne Competitie 
◦ Tossavond/-ochtend 
◦ Interne toernooitjes 
◦ Inloopavond eerste/laatste …..dag van de maand (nog te bepalen) 



◦ Padelactiviteiten rondom finaleweekend tennistoernooien 
◦ Clinics ism SimonPADEL  
 
Open Veteranen Toernooi 35+  (Ineke Schaapman) 
Vorig jaar kon het toernooi vanwege de pandemie geen doorgang vinden, maar gelukkig kon dit dit jaar wel. En 
hoewel er natuurlijk de nodige aandacht besteed moest worden aan de corona maatregelen ging de commissie vol 
enthousiasme aan de slag met de voorbereidingen. 
De inschrijving leverde 210 deelnemers op en het betekende dat er 172 wedstrijden in de toernooiweek gespeeld 
moesten worden. 
 
Wij kijken met voldoening terug op een goed, sportief en geslaagd toernooi. 
Met mooie wedstrijden en over het algemeen gunstig tennis weer. 
Natuurlijk was het eerst wel even wennen met het in acht nemen van de regels maar door de welwillendheid van 
een ieder viel dit reuze mee. 
 
Door de financiële inbreng van de sponsoren was het weer mogelijk heerlijke hapjes te presenteren, uiteraard 
gemaakt door de altijd weer onovertrefbare culinaire commissie.  
De finaledag kenmerkte zich door prachtig zonnig weer met om 16.00 uur de prijsuitreiking. De prijswinnaars 
gingen met een prachtig wijn- of bierpakket naar huis, gesponsord door het Wijnhuis Rosmalen. 
 
Clubkampioenschappen (Marissa Hos) 

USA: wat een succesvolle week!  

Ons jaarlijkse clubtoernooi heeft in de 1e week van september plaats gevonden en het was weer een gezellig 
toernooi! De week verliep rustig en met goed weer. Tot de vrijdagavond, de rust was over doordat we een hele 
gezellige Western & Country avond hadden georganiseerd en het goede weer liet ons ook even in de steek met een 
aantal buien. Toch was juist deze avond weer zoals vanouds. Een openingsdans door de organisatie, lekkere 
Amerikaanse hapjes vanuit een foodtruck en een rodeostier die voor veel lol zorgde; men heeft genoten! 

Een goede start van het finale-weekend met vele spannende wedstrijden en de laatste mogelijkheden voor het kopen 
van lootjes voor het 21 spel en de loterij. En dat was een succes! 
Er zijn in totaal 42 mensen met prijzen naar huis gegaan gedurende de week, met als hoofdprijs een televisie t.w.v. 
€329,- !! 
Het weekend werd nog specialer door onze steeds grotere jeugdgroep op de finalezondag zagen schitteren op alle 
banen terwijl ze streden voor de medailles en bekers. Zie voor foto’s en verslag 
https://www.tcmaliskamp.nl/actueel/  

 
Club van 50 (Paul Ploegmakers)  
 
Jaarverslag 2021 Club van 50  
Doelstelling: 
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: 
Stef Hovens, Paul Ploegmakers en Ted van de Ven.   
Financieel overzicht: 
Saldo 2020       € 2603 
Inleg 2021       € 1200 
Saldo per 31 dec 2021     € 3803 
Uitgaven: 
Het jaar 2021 was weer een uitzonderlijk corona jaar. Toch hebben we in oktober 2021 nieuwe terrasstoelen besteld 
voor het bedrag van € 3327,50. De verwachte levering van deze stoelen zal april 2022 zijn. 
Keuze terrasstoelen: 
Het heeft toch nog heel wat voeten in de aarde gehad, voordat we rond waren met de nieuwe stoelen. 
 
Het lijkt zo simpel, zoek op Internet wat stoelen die je bevallen en bestel er dan 56. Mis, je moet proef zitten, een 
van onze voorkeuren zat bijvoorbeeld voor geen meter. Vervolgens krijg je, onafhankelijk van elkaar, van drie 
leveranciers te horen dat zo'n beetje al hun voorraden op zijn. Afgelopen jaar zijn er grote bestellingen geweest en 
dat klopt ook wel als je even om je heen kijkt. Ieder terras in ieder dorp en stad is minstens verdubbeld. Dan komen 
daar nog de gestegen vrachtprijzen bovenop. Containers kosten meer dan het tienvoudige vergeleken met vorig jaar. 
Voor ons betekent dat simpel dat we per stoel ca € 10-€15 meer moeten betalen dan  we verwacht hadden.  
Maar we zijn eruit, helaas lopen ook voor ons de levertijden uit. Wij hebben nieuwe stoelen besteld en de 
verwachte levering is in april 2022. Dus voorlopig nog even op de oude stoelen zitten. 



Ledental: 
Het aantal leden is voor 2022 vastgesteld op 24 leden. 

 
Recreatiecommissie (Ellen van Dijk) 
In 2021 zijn er, i.v.m. corona, weinig activiteiten geweest. 
De Regtuijt competitie was wel gestart maar kon helaas niet worden afgerond. 
Wel heeft  op 4 juli  het GoFit toernooi met een gezellige groep tennissers plaatsgevonden.    
En kon de de damesdubbeldag traditiegetrouw op de 3e dinsdag in september  gelukkig wel door gaan.  
Hopelijk wordt 2022 een jaar waarin we weer meer activiteiten kunnen organiseren en er ook genoeg enthousiaste 
deelnemers inschrijven. 
En fijn om te vermelden dat de recreatiecommissie is uitgebreid met Marijn Holman 
 
Park- en Paviljoencommissie (Tim Bouwer) 
Het heeft geen uitleg nodig dat ook 2021 een bijzonder jaar is geweest. Soms was het hollen, en helaas toch ook 
heel veel stil staan. Alle vrijwilligers hebben getracht hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Het was een 
jaar van overgang en continueren. 
Met het oog op de afbouw van verantwoordelijkheid van Maja en Stef, is eind 2021 begonnen te inventariseren 
welke taken we breder verspreid onder leden kunnen aanbieden. 
   
Paviljoen: 
Gedurende het jaar is er na jaren afscheid genomen door het vorige schoonmaakbedrijf. Met een goede lokale 
ondernemer hebben we gelukkig hier een mooie vervanging voor gevonden. 
Naast wat klein onderhoud is er weinig veranderd gedurende het jaar. Grote investering in automatisering zijn 
vooruit geschoven om in samenhang met modernisering van het paviljoen te kunnen samenvallen. 
Prijzen zijn in 2021 gelijk gebleven, al zijn we voor 2022 wel geconfronteerd met prijsverhogingen. Deze zijn reeds 
doorgevoerd. De introductie van statiegeld is door de stichting niet vlekkeloos verlopen, maar krijgt nu meer zicht 
met de plaatsing van prints en de inlevercontainer tbv zitplekken bij de padelbanen. 
Het buitenschilderwerk is volgens afspraak deels in 2021 opgepakt, en zal dit jaar afgerond worden. Dit was na 7 
jaar ook hard nodig, en we zijn blij met de nieuwe frisse look en kleine reparaties. 
Er ligt nog een klein project mbt onderhoud van het speeltuintje. Idee is om hier voorjaar 2022 een kleine ploeg 
ouders te vinden die één ochtend willen helpen opknappen en opfrissen. 
  
Park: 
Het wekelijks en seizoen onderhoud is ondanks de beperkte ingebruikname onverminderd goed uitgevoerd. 
Hierdoor hebben we als leden weer op een geweldig park kunnen spelen. 
Groot onderhoud is begin 2022 uitgevoerd na terechte opmerkingen over gladheid van de banen. 
De snoeiploeg heeft in het najaar weer groot onderhoud gedaan rondom het terrein en er zijn enkele overleden 
bomen gerooid voor ieders veiligheid. 
Eind 2021 is gestart met de aanleg van 2 padelbanen wat voorheen tennisbaan 6 was. 
  
Bardienst: 
Met veel schakelen en flexibele inzet is het gelukt om, wanneer dat kon, de planning gevuld te krijgen. Enige 
onduidelijkheid over afkoop en jaarplanning heeft geleid tot betere afspraken en afstemming. 
Met de verruimde openingstijden is het voor 2022 niet langer haalbaar met 1 bardienst te voldoen. Hierop is in 2021 
gewezen door de planners en gevraagd om een wijziging van het regelement voor 2022 en verder. 
Met het gelijktrekken van alle toernooien en openstelling verhuur padelbanen, zijn er meer diensten overdag 
beschikbaar. Wil jij liever niet ‘s avonds, schrijf je dan in voor een van deze diensten. 
Verder is er op dit moment geen back-up invallers groep meer, hierdoor is en zal er vaker gekozen worden voor 
overdracht aan een aanwezige lid als dit mogelijk is. 
Zij nemen dan de verantwoordelijkheid over om de bardienst juist in te vullen en goed af te sluiten. Zie jij 
mogelijkheden om hierin bij te dragen, laat het de coördinator weten. 
  
Culinair: 
De culinaire commissie heeft gelukkig bij een aantal events toch nog haar kunsten mogen vertonen. Waarvoor dank 
namens alle leden en we hopen ook in 2022 weer vol op gebruik te maken van jullie talent. 
Ideeën en bijdragen in het culinaire aanbod zijn welkom, en kunnen zich melden bij de coördinator. 
  
Decoratie: 
Ondanks het veelvuldig moeten sluiten het van paviljoen, heeft de commissie toch een aantal seizoen gerelateerd 
aanpassingen gedaan. Wij hopen in 2022 dit weer vaker te mogen doen. 
  
Gastvrouw: 
In 2021 is er afscheid genomen van Trudy en hebben we Marcel mogen welkom heten voor de dinsdagen. Dank 
voor beide hun inzet en het onverminderd kunnen rekenen op de inzet van Maja en Marijke. 



Zij hebben in deze onvoorspelbare tijd zorg gedragen voor continuïteit van het paviljoen. 
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