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De aanhouder wint

Dat is het mooie van tennis. Ook op matchpoint tegen, kun je de partij nog naar je 
toetrekken. Inmiddels zij wij ongeveer een jaar lang in lock down. Op moment van 
schrijven is daar een avondklok aan toegevoegd. Een maatregel niet eerder vertoond in 
vredestijd.

Maar de aanhouder wint. 

We hebben een verdrietig jaar achter ons. En toch kijken we ook terug op een jaar waarin 
er nog allerlei initiatieven werden genomen. De jeugd kon in januari nog een Koek en 
Zopie toernooi houden en in het najaar hebben zij zelfs nog competitie kunnen spelen.

Verder werd binnen een maand door een groep enthousiastelingen het  Regenboog-
toernooi uit de grond gestampt. Klasse. En de Clubkampioenschappencommissie was zo 
flexibel om het kampioenschap nieuwe stijl om te toveren in een onvergetelijke clubdag, 
waarbij van ’s ochtends vroeg – ontbijt voor de jeugd – tot in de late namiddag getennist 
werd door alle leeftijden en generaties en er werd afgesloten met een borrel en live 
muziek: een echt clubgevoel.

Dank daarom aan alle vrijwilligers, dank ook voor het begrip van de leden en dank voor 
degenen die ervoor hebben gezorgd dat we een mooi en Corona-veilig park hadden in 
2020, waar we ‘gewoon’ konden blijven tennissen.

We zien uit naar een mooi tennisjaar. De aanhouder wint. 2021 wordt beter,

Jan Hille Noordhof
voorzitter
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Notulen Algemene Ledenvergadering  13 februari 2020.

Aanwezig: 
28 stemgerechtigde leden volgens ingevulde en getekende presentielijst

Volgens de statuten moet 10% van de stemgerechtigde leden op de ALV aanwezig zijn om rechtsgeldige 
beslissingen te kunnen nemen.
Het aantal stemgerechtigde leden is 216.
Minimaal moeten dus 22 stemgerechtigde leden aanwezig zijn en hieraan is voldaan.

Afwezig met kennisgeving: 7 leden
Wietse Wierenga, Bob Borninkhof, Elly van Hees, Cees en Corrie  Kreikamp, Ria van der Spek, en 
Annemieke Frie.

1. Opening en mededelingen
De voorzitter Jan Hille Noordhof opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen 
hartelijk welkom. 
Op de agenda zijn geen opmerkingen of aanvullingen zodat deze verder gevolgd zal worden.
De commissieleden worden uitgenodigd om hun werk toe te lichten als het verslag aan de orde 
komt.
Deze vergadering wordt digitaal opgenomen om het maken van de notulen te vergemakkelijken en 
om genomen besluiten terug te kunnen luisteren. Zodra de notulen zijn goedgekeurd wordt het 
bestand gewist.
De voorzitter memoreert nog aan het overlijden op 24 april van Gerard Bovee waarvoor een minuut 
stilte in acht wordt genomen.

2. Ingezonden stukken
Bij het secretariaat zijn geen stukken voor deze vergadering binnengekomen.

3. Jaarverslag, afhandeling volgens de indeling op pagina 1 

• Notulen van de ALV d.d. 21 februari 2019   Pagina 2 – 9  
Op de notulen zijn geen verdere opmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 Jaarverslag secretariaat 2019     Pagina 9 – 10 
Lammert Koenen geeft een korte toelichting op het verslag, gemiddeld heeft 1 op de 4 leden 
een AED cursus gevolgd zodat we een redelijk aantal leden hebben die met de AED kunnen 
omgaan. De actie van “KopenvoorjeClub” kan door meer leden worden gebruikt, het kost 
niets maar levert wel wat geld op voor de club. Op het verslag zijn geen verdere 
opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 Jaarverslag ledenadministratie 2019     Pagina 11 – 13  
Corrie de Jager geeft een korte toelichting op het verslag.
We zijn in ledenaantal wat gedaald ruim 7%, zowel bij de jeugd als ook bij de senioren. Met 
de komende open dag zal extra aandacht aan ledenwerving besteed worden. Ook zullen we 
bij een aantal flats gaan flyeren om zo nieuwe leden te werven. Er worden nog meer nieuwe 
flats aan de Hogeweg gebouwd die na de oplevering zeker nieuwe leden kunnen opleveren.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Corrie.
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 Jaaroverzicht Jeugdcommissie 2019 Pagina 14 – 16
Qunera von Bannisseht geeft een korte toelichting op het verslag. 
Er zijn dit jaar 2 toernooien geweest. Het Kerststerrentoernooi is verplaatst naar januari en 
heette toen Koek en Zopie toernooi ook al was er geen sneeuw en ijs. In de competitie 
spelen 30 jeugdleden mee, een behoorlijk groot aantal. Ouders van kinderen worden 
gevraagd eventueel mee te helpen. De jeugdcommissie is blij met de kledingactie, het geeft 
meer teamgevoel bij de spelers. Samen met de Clubkampioenencommissie wordt gewerkt 
aan een heel nieuwe opzet voor de clubkampioenschappen van 2020, we mikken op circa 
100 deelnemers.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank aan
de JC.

 Jaarverslag TC 2019  Pagina 16 – 17 
Er is geen TC-er om een toelichting op het verslag te geven.
De TC had al aangegeven voor dit jaar niet meer het Regenboogtoernooi te gaan 
organiseren, wel blijven zij het Metgensbleek Open toernooi doen.
De voorzitter vertelt dat o.a. met Victor en Aart overleg is geweest en dat nu wordt gewerkt 
aan de samenstelling van de TC Regenboog. Dat is ook nodig want als je een toernooi laat 
vervallen dan ben je die plaats in de toernooienlijst kwijt en krijg je niet zomaar terug van de 
KNLTB.

 Wintercompetitie 2019-2020 Pagina 18
Er is geen toelichting vanuit de organisatoren op de wintercompetitie maar de aanwezige 
spelers vinden het een leuke en gezellige competitie.

 Verenigings Competitieleiders VCL 2019 Pagina 18 – 19
Irene en Josanne geven een toelichting op het verslag. De huldiging van de kampioenen 
gebeurt nu aan het einde van de voorjaars- en najaarscompetitie. Er is een goede sfeer en 
het is steeds een gezellige afsluiting.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank 
aan de VCL.

 Parkcommissie 2019 Pagina 19  
Kees van der Veer heeft geen toelichting op het verslag. 
Alles loopt en er is nu geen nieuws te melden.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank aan
de PC.

 Jaarverslag Commissie Lief & Leed 2019 Pagina 20
Marian Gerritsen geeft een korte toelichting op het verslag. 
Aan alle bijzondere gelegenheden die haar ter oren komen wordt aandacht besteed en dat 
wordt altijd erg gewaardeerd. Dus heb je iets te melden geef het dan ook aan haar door. 
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het wordt goedgekeurd met dank aan de 
CLL.

 Vrijwilligerscommissie 2019 Pagina 20
Marian Gerritsen geeft een korte toelichting op het verslag. 
Alleen namen van vrijwilligers op een lijst zetten werkt niet. Als een lid iets wil doen moet er 
ook op korte termijn iets zijn waaraan hij /zij kan meewerken. Iedereen heeft tegenwoordig 
wel een mobielnummer maar dat wil niet zeggen dat iedereen bereikbaar is. Een bericht 
inspreken helpt vaak niet omdat er niet teruggebeld wordt. De nieuwe leden vinden het 
prettig als ze gebeld worden en reageren vaak positief op een stukje aandacht vanuit de 
club. 
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het wordt goedgekeurd met dank aan de VC.
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 TVM Winterbridge 2018-2019 Pagina 21
Corrie Flederus geeft een toelichting op de winterbridge.
Een score van 59,77 is best wel goed maar zij zegt let ook op de nummer 2.  Cees Mackaay 
organiseert ieder jaar de winterbridge. Hij zorgt dat alles goed verloopt en het is ook altijd erg
gezellig. 
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het wordt goedgekeurd met dank aan de 
Winterbridge. 

 Financiële toelichting 2019 Pagina 22 – 23 
Astrid van Veldhuizen geeft een toelichting op het verslag.
Er zijn geen bijzondere dingen te melden, de ontvangsten en uitgaven zijn stabiel.  Minder 
leden is ook wat minder contributie, het resultaat van 10,- tekort is daarmee ook verklaard. 
Wat we in de komende jaren gaan uitgeven in verband met de mogelijke verhuizing is niet 
bekend. De plannen zijn nog niet definitief dus er kan nog van alles wijzigen.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank aan
de penningmeester.

 Balans per 31-12-2019 Pagina 24
Op de balans zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank aan 
de penningmeester.

 Resultatenrekening 2019 Pagina 24
Op de resultatenrekening zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd 
met dank aan de penningmeester.

 Overzicht activa en passiva 2019 Pagina 25
Op het overzicht zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank 
aan de penningmeester.

 Overzicht resultaten rekeningen 2019 Pagina 26 – 27
Op het overzicht zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank 
aan de penningmeester.

 Overzicht afschrijvingen 2019 Pagina 28
Op het overzicht zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank 
aan de penningmeester.

 Begroting 2020   Pagina 26 – 27
Op de begroting zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank 
aan de penningmeester.

Verslag Kascommissie Pagina 29
De kascommissie, bestaande uit Corrie Flederus en Jan Geijsel, heeft de jaarstukken 2019 
gecontroleerd. 

Zij stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het in 2019 gevoerde 
financiële beheer.  

De vergadering gaat met applaus akkoord. 
De KC wordt bedankt voor haar werk.

*** einde jaarverslag 2019 (13-2-2020).
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4. Contributies 2020
Gezien de stabiele situatie van de financiën is een wijziging van de contributie niet nodig, er 
wordt dus voorgesteld alle bedragen ongewijzigd te laten.
De beslissing om de contributie gelijk te houden wordt met applaus begroet. 

5. Commissiesamenstellingen per 1-3-2020

wijzigingen:
JC – afgetreden: Petra Hofman, Shanon van Pelt

– toegetreden: Sandra Vrijhoef, Jeroen Meijering
TC MO – afgetreden: Dirk van Garderen

Nieuwe Kascommissie:
Door beëindiging van het lidmaatschap is de normale voortgang onderbroken 

en er wordt gevraagd wie nu in de kascommissie wil deelnemen.

Dat worden: Jan Geijsel (2e x), Greet Scholte en reserve Corrie Flederus

Nieuwe samenstelling van de commissies:
CvB – Jan van de Starre,Bob Borninkhof en Jan Geijsel
CC – Peter Rossewij en Rob Klap
CLL – Marian Gerritsen
JC – Qunera von Banniseht, Zare Aprahamian, Jeroen Meijering, Sandra 
Vrijhoef, Jaap van Pelt
KC – Jan Geijsel (2e x), Greet Scholte en reserve Corrie Flederus
PC – Kees van der Veer
SC – vacant 
TC MO – Erik van Ommeren, Sharon Agenant (secr.), Famke Stegenga, 

Marie-Catherine Houkes, Esther de Graaff
TC R – nog samen te stellen
VC – Marian Gerritsen
VCL – Josanne de Maar, Irene Velthuis

Alle commissies worden door de voorzitter bedankt voor hun werkzaamheden en de nieuwe 
samenstelling wordt onder applaus goedgekeurd door de vergadering.

6. Bestuurswisselingen
Aftredend en herkiesbaar Jan Hille en Lammert Koenen 
(Lammert tekent hierbij aan dat dit de laatste keer is dat hij voor een verlenging in aanmerking wil 
komen. Met andere woorden over 2 jaar treed hij af en in de tussenliggende periode zal gekeken 
moeten worden naar een nieuwe secretaris die het over gaat nemen.)
De aanwezigen laten met applaus zien dat zij instemmen met de verlenging van hun functie voor 
een periode van 2 jaar.

7. Ontwikkeling Sportpark Liendert
Door de Gemeente wordt een intentieverklaring (letter of intent) opgesteld, waarin wordt vastgelegd 
dat wij de intentie hebben gezamenlijk (dus door Gemeente + TVM + ASC'91 + JBC) te willen komen
tot een nieuw sportpark in Liendert. Het doel is om in de komende tijd een Definitief Ontwerp (DO) te
maken waar alle partijen zich in kunnen vinden. Op deze vergadering wordt de instemming van de 
leden gevraagd waarbij het bestuur toestemming krijgt van de ALV om deze intentieverklaring te 
ondertekenen. 
 
De intentie om deel te nemen aan het overleg naar een DO heeft geen financiële voorwaarden 
vooraf. De gemeente betaalt op dit moment alle kosten mede omdat de woningbouw hun belang is. 
Bij verhuizing krijgen we een nieuw park waarbij voldaan moet worden aan bepaalde normen wat 
betreft geluid en licht gebruik. De banen gaan we kopen en het clubhuis zal wel gehuurd gaan 
worden. De gemeente kijkt naar gasloos gebruik en eventuele plaatsing van zonnepanelen.
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De vergadering stelt het op prijs om regelmatig op de hoogte te worden gesteld van de voortgang op
de weg naar het DO. Dat kan via de mail of op de website. Als dat nodig is kunnen leden gevraagd 
worden mee te denken, mogelijk in commissies, over keuzes die dan gemaakt zullen moeten 
worden.

De vergadering gaat door middel van handopsteking unaniem akkoord met het voorstel dat het 
bestuur verder mag gaan in het overleg met de gemeente om te komen tot een DO.

8. Rondvraag
Er is 1 ding voor de rondvraag, de bardienst meldt dat de verlichting van het slot op het hek niet naar
behoren werkt, dat zal worden nagekeken.
Tijdens de vergadering kwam nog ter sprake om nieuws op de website te publiceren en ook om 
vacatures met een functieomschrijving te plaatsen zodat leden een idee hebben wat die functie 
inhoud.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt iedereen bedankt voor zijn / haar aanwezigheid en sluit Jan 
Hille de vergadering waarna iedereen nog een consumptie kan nemen.
 
de volgende ALV zal gehouden worden op donderdag 18 februari 2021

* * * * *   einde notulen 13-2-2020
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Jaarverslag secretariaat 2020.

In overeenstemming met de statuten ontvangt u het jaarverslag, waarin:

 op het afgelopen jaar wordt teruggeblikt 

 naar het komende jaar wordt vooruitgekeken

 over het financiële beleid in 2020 verantwoording wordt afgelegd en

 de begroting voor 2021 word gepresenteerd.

Het bestuur vergadert normaal iedere 1 à 2 maanden waarbij de vakantiemaanden juli en augustus soms 
worden overgeslagen, alleen als daar behoefte aan is dan wordt een extra vergadering toegevoegd. In het 
afgelopen jaar hebben we 3 keer een bestuursvergadering gehouden, meer was door de corona niet 
mogelijk. Overleg binnen het bestuur werd daarom veel per mail gedaan.

In de jaarvergadering waren van het bestuur aftredend: Jan Hille Noordhof en Lammert Koenen. Zij
waren beiden herkiesbaar voor een nieuwe periode van 2 jaar en de vergadering heeft van harte met hun 
herbenoeming ingestemd. Lammert Koenen gaf wel aan dat dit zijn laatste verlenging is en dat hij dus in 
2022 zal aftreden. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris en naar een langer 
openstaande plek voor algemene zaken.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld: 

Jan Hille Noordhof, voorzitter; Lammert Koenen, secretaris; Astrid van Veldhuizen, penningmeester; Corrie 
de Jager, ledenadministratie; algemene leden: Onno Flapper, Corrie Flederus  en Marian Gerritsen.

De clubkampioenschappen werden vanwege de corona vervangen door een clubdag, een verslag staat 
verderop in dit jaaroverzicht. 

Ieder jaar houden we ook een AED cursus maar door de corona was het niet verantwoord om de cursus te 
doen. Hopelijk kunnen we dit jaar wel een AED cursus gaan houden.

Jaarlijks willen we ook onze vrijwilligers bedanken voor het werk dat ze in de vereniging verrichten. Sinds 
enkele jaren doen we dat door het uitreiken van een pakket in de maand december. We ontvangen daarop 
veel positieve reacties en willen dat gewoon voortzetten. Het voordeel hiervan is dat we alle vrijwilligers 
bereiken en een persoonlijk bedankje kunnen geven. 

Sinds 2 jaar doen we een spaaractie via “Kopenvoorjeclub”.  Iedereen die online goederen koopt kan via 
een link op de website van Metgensbleek naar de Kopenvoorjeclub site en daar zijn bestelling plaatsen bij 
meer dan 50 webwinkels. De vereniging ontvangt dan een vergoeding op de spaarrekening. Dus bestel je 
iets via internet kijk dan of dat bedrijf op Kopenvoorjeclub voorkomt en bestel daar. 

Alle mededelingen doen we per email en het is dus belangrijk dat van ieder lid het juiste e-mailadres bij de 
vereniging bekend is. 

Geef wijzigingen direct door aan de ledenadministratie.

Lammert Koenen
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Jaarverslag Ledenadministratie 2020.

Ledenaantallen
In oktober 2020 was ons ledenaantal 285, inclusief niet-spelende leden (ziekenboeg), 
trainers en donateur en gastwinterleden.

KNLTB-ledenaantallen op peildatum 31-12-2020

DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC2
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 020

Juniorleden 80 89 80 75 58 62 57 45
Dagleden 51 51 48 47 44 40 42 39
Seniorleden 127 135 142 136 146 137 132 137
Studenten 12 10 9 4 8 8 6 5
Verenigingsleden 11 5 5 5 2 6 6 7
Trainer 1 1 1 1 1 1 1 2
Ereleden
Lid van Verdiensten 1 1 1 1 1 1 1 1
Gast winterleden 37* 29* 34* 29* 29* 29*

Totaal 283 292 323 298 294 284 274 265

*Gast winterleden worden ook aangemeld bij de KNLTB.

Het ledenaantal op 31-12-2020
Leden aangemeld bij de KNLTB 265

Ereleden 1 (afgemeld bij de KNLTB)
Donateur 1

____
Totaal 267

Het contributiejaar loopt van april tot april en het verenigingsjaar van januari tot januari.
Nog 18 oud-leden hebben speelrecht tot 1 april 2021.

Zomerleden
We hebben nog 1 dag zomerlid.

Wintertennis 2020/2021

OKTOBER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
senioren 39 18 37 28 30 29 29 29
junioren 1 4
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Reden opzeggingen

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Verhuizing 4 3 3 4 4 6 4 6
Verhuizing/andere club 2
Andere club 5 3
Reden onbekend 16 9 5 5 4 12 8 9
Jeugd 29 24 36 31 35 19 20 19
Gezondheid/blessures/leeftijd 9 9 5 8 3 7 6 4
Tijdgebrek 9 2 2 3 5
Team uit elkaar + blessure 1
Voor 1 jaar lid 1 1
Verbondenheid met club/trainer
Geen motivatie/plezier meer 4 1
Geen contact meer 2 3
Buitenland/vaak weg 1 1
Andere sport 2 2 1 1
Overleden 1 1 3 1 2 1
Studie/andere stad/afstand 2 3 1 3
Studie + werk 2 1 4 5
Te duur/privé/2 verenigingen 1 1 1 1
Tennispartner stopt 2 4 1
Geroyeerd 1
Persoonlijke omstandigheden 2

Totaal 76 56 57 62 61 58 48 45

JEUGD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Voor 1 jaar lid (JSC)* 6 11 10 8 17 7 1 9
Andere sport 5 3 4 5 3 2 3
Verhuizing 2 2 2 4 2 1
Reden onbekend 5 6 12 13 9 3 9 7
School/werk 2 2 1 2
Ziekte/blessure
Tijdgebrek 1
Geen zin/twijfelt nog 1 2 6 1 3 4 2
Andere vereniging 1 4 1
Afstand tennisbaan 5 1
Kosten 1

Totaal 29 24 36 31 35 19 20 19

* JSC is een afkorting voor Jeugdfonds Sport & Cultuur.
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Leden per leeftijdscategorie op 31-12-2020 
 
 

  
Leden per leeftijdscategorie op 31-12-2019   
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2020.

In het jaarverslag van 2020 worden de volgende onderwerpen genoemd:
 Koek en Zopie Toernooi.

 Clubdag. 

 KNLTB Competitie 2020. 

 Jeugdcommissie team. 

 Jeugdleden. 

Aanbevelingen:
 Het aantal meisjes binnen de club is nog steeds zeer gering. Dat blijft een zorgwekkende 

constatering! Het blijft lastig om teams te maken voor de competitie.

 De huidige 2 oudste Junioren zijn overgegaan naar de senioren. De Jeugdcommissie heeft 
hen kunnen onderbrengen in een van de senioren mixteams voor de Voorjaarscompetitie 
2021. Het is belangrijk om deze jongelui te blijven begeleiden, een brug te bouwen naar de 
senioren.

 Het aantal JC leden is nog steeds beperkt. Voor het jaar 2021 is het nodig om extra 
handjes te krijgen voor de JC. De JC wil graag ouders vanuit de jongste tennisleden in de 
commissie uitnodigen te komen helpen. 

Conclusie: 
 De Jeugdcommissie heeft in 2020 enkel het Koek en Zopie Toernooi kunnen organiseren. 

Daarnaast heeft de JC het jeugddeel van de Clubdag op poten gezet en uitgevoerd. De 
competitie in het najaar 2020 is helaas niet geheel uitgespeeld. 

 Het aantal meisjes binnen de club is nog steeds opvallend laag.

 Werving van nieuwe jeugdleden moet serieus aangepakt worden. 

 De Open Dag, Kies je Sport en andere activiteiten moeten gebruikt worden om leden 
binnen te halen.

Toernooien. 
De jeugdcommissie heeft in 2020 slechts één toernooien georganiseerd:                                      
Het Koek en Zopie Toernooi.
Het Koek en Zopie Toernooi is in januari gehouden ter vervanging van het Oliebollentoernooi 
(doorgaans eind dec.). Op deze manier zijn de toernooien meer gespreid over het jaar en worden 
de organisatoren ontlast in de toch al drukke decembermaand. Het winterse thema van het 
toernooi biedt de JC voldoende mogelijkheden er een heel gezellig toernooi van te maken. Het 
toernooi is een heel gezellig evenement geworden met warme chocolademelk en warme 
stroopwafels. 
Het toernooi werd redelijk goed bezocht en werd zeer gewaardeerd door de deelnemende 
kinderen/ouders. Het aantal deelnemende kinderen ziet de JC graag omhoog gaan. Ongeveer de 
helft van het totaal aantal kinderen van de club doet nu actief mee met activiteiten van de JC. Nu 
zijn er +/- 45 kinderen actief lid. 

Clubdag.
In 2020 is voor het eerst een Clubdag georganiseerd waarbij alle leeftijden vertegenwoordigd 
waren. In de ochtend was de jeugd aan de beurt, de jeugdcommissie heeft dit onderdeel 
georganiseerd.
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KNLTB Competitie. 
Door de Corona maatregelen kon in 2020 alleen in het najaar competitie gespeeld worden. Helaas 
is zelfs deze competitie niet geheel afgerond door de oplopende besmettingscijfers.
In alle kleuren (leeftijden) was een team vertegenwoordigd. Elk team bestaat uit minimaal 5 
kinderen.
Najaarscompetitie 2020: één team Rood (6-9 jr.), één team Oranje (6-9 jr.), twee teams Groen (10-
12 jr.) en twee teams Junioren (11-17 jr.).
In de competitie spelen ongeveer 30 kinderen mee.
Uit de wedstrijduitslagen blijkt dat de jeugd van TV Metgensbleek net als in 2019 een goede 
middenmoter is in het wedstrijdklassement. Helaas is de competitie niet uitgespeeld, maar gezien 
de wedstrijduitslagen tot aan het moment van stoppen, kan gezegd worden dat het jongensteam 
Junioren kampioen is geworden��.
Clubkleding. In voorjaar 2020 ging de competitie helaas niet door, daardoor was er ook geen 
moment om clubkleding te bestellen. Wie weet zal dit anders zijn in 2021. Als iedereen dezelfde 
clubkleding draagt geeft dat een echt teamgevoel en een gevoel van saamhorigheid.

Jeugdcommissie team. 
De Jeugdcommissie samenstelling is hetzelfde gebleven: Sandra Vrijhoef, Qunera von Bannisseht,
Zare Aprahamian en Jeroen Meijering. 
Vanuit bijna elke leeftijdscategorie is er nu een JC lid. In de jongste leeftijdscategorie ontbreekt er 
nog een JC-lid. Het is erg prettig om in elke leeftijdscategorie een JC-lid te hebben in de 
organisatie rondom competitie en toernooien. Het is zeer wenselijk om meer ouders in de 
Jeugdcommissie te kunnen verwelkomen. De samenwerking en communicatie met de 
bestuursleden verloopt goed. 

Jeugdleden. 
Nog steeds heeft de club moeite de oudere jeugd vast te houden. Vanaf ongeveer 12 jaar kiezen 
kinderen regelmatig voor een andere club met meer kinderen van eigen leeftijd. Het aantal meisjes
binnen TV Metgensbleek is veel lager dan het aantal jongens. Hierdoor kiezen meisjes voor 
andere clubs. Kinderen kiezen soms ook voor een andere sport. Tennis is voor een aantal 
kinderen een ‘tweede sport’. Jonge kinderen worden binnengehaald via SRO acties zoals ‘Kies je 
Sport’. De Open Dag van TV Metgensbleek, in het voorjaar, blijkt ook een goede manier om 
nieuwe jeugdleden aan te trekken. De JC heeft opgemerkt dat er meer bekendheid gemaakt moet 
worden aan de Open Dag van de club. 
De JC, kinderen en Jaap van Pelt (trainer) zijn erg blij met de uitwijk mogelijkheid naar de gymzaal 
naast de tennisbaan. Bij slecht weer wordt daar training gegeven. Er gaan op deze manier geen 
trainingen verloren. Buiten op de baan spelen heeft uiteraard de voorkeur.

Specifiek voor dit jaar is de blijdschap onder de tennissers (en trainer!) dat tennissers al weer snel 
de baan op konden na de eerste golf van de Coronapandemie. De spelers hebben op soms 
aangepaste manier de lessen toch gewoon kunnen blijven volgen. Op een relatief kleine 
onderbreking na in het voorjaar.
Een week voor de kerstvakantie heeft de Jeugdcommissie alle jeugdleden verrast met een kleine 
attentie om hen op deze manier te laten weten dat de Jeugdcommissie de spelers niet vergeet en 
hoopt op een jaar met meer tennisactiviteiten in 2021.
In 2020 zijn er twee Junior spelers overgegaan naar de senioren. Zij kunnen inschuiven in een 
senioren mix-team en hebben met seniorenleden les. De Jeugdcommissie vindt het belangrijk te 
investeren in de oudere jeugd en hen te introduceren bij de seniorenleden. Zij leren makkelijk 
andere (senioren) clubleden kennen en ondervinden daardoor een soepele overgang naar de 
senioren. 
De Jeugdcommissie heeft al eens eerder aangegeven bij de commissies om eens een activiteit te 
organiseren waarbij de jongere clubleden elkaar treffen (< 35 jaar). Deze groep is belangrijk voor 
de club om het voortbestaan van de club te waarborgen. Ideeën zijn welkom, vrijwilligers om een 
activiteit uit te werken ook��!

Namens de Jeugdcommissie,
Qunera von Bannisseht. 
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Jaarverslag DAKA Metgensbleek Open 2020.

Het Metgensbleek Open staat ieder jaar in week 13 op het programma. Dit is aan het einde van 
het winterseizoen en vlak voor de voorjaarscompetitie van start gaat. Een ideale timing voor een 
toernooi. Dit jaar waren wij volop bezig met de voorbereidingen en die waren al ver gevorderd. Er 
stonden 9 dubbelonderdelen in de planning met in totaal 138 spelers. Op woensdag 11 maart 
hebben wij in het clubhuis de schema’s gemaakt en de loting uitgevoerd. Het plannen van alle 
wedstrijden stond gepland voor vrijdag 13 maart. 

En toen was daar op donderdag 12 maart de persconferentie van Premier Rutte, waarin de eerste 
lockdown werd afgekondigd.  Het was ons al snel duidelijk dat het toernooi helaas niet door kon 
gaan. Heel erg jammer voor iedereen natuurlijk! 

Nu staan wij op het punt om aan de voorbereidingen van het DAKA Metgensbleek Open 2021 te 
beginnen. Wij zullen er alles aan doen wat nodig is om het toernooi een succes te kunnen maken. 
En wij hopen dat het toernooi dan dit jaar wel door kan gaan. 

Wij willen alle vrijwilligers bedanken die ons hebben geholpen en die klaar stonden om ons te 
helpen in de toernooiweek.  

Namens de Toernooicommissie Metgensbleek Open,
Famke Stegenga

Jaarverslag TC Regenboog 2020.

Dit jaar was lang onduidelijk of wij het toernooi konden houden. Uiteindelijk werd duidelijk dat we 
het toernooi mochten houden maar ons wel aan de toen geldende regels moesten houden. Dat 
betekende o.a. iedereen registreren, elke deelnemer mocht maximaal 1 toeschouwer en we 
mochten verder geen activiteiten organiseren. 

Met deze regels hebben we een zeer geslaagd toernooi gehouden. André van der Wit en Victor 
Viveen hebben het georganiseerd. Famke Stegenga was formeel de toernooi leider en heeft op 
allerlei manieren geholpen. 
Een breed team van vrijwilligers heeft de tafeldiensten gedraaid.

Wellicht door de strenge corona regels of misschien door het breed communiceren, we weten het 
niet, maar we hadden meer deelnemers dan ooit. Dat resulteerde in volle speelavonden, mede ook
omdat we op vele verzoek de 3eset weer hadden opgenomen. Een paar avonden zat het weer niet
mee, maar alles vond gewoon doorgang. Uiteindelijk konden we terugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi, waarbij alle onderdelen (behalve in de 5) zijn doorgegaan met spannende poules en 
finales op de slotzondag.

Financieel is het toernooi goed uit de kosten gekomen. We hadden natuurlijk minder sponsors 
maar ook minder activiteiten en hebben ongeveer break-even gedraaid.
Het is spannend of er in 2021 weer toernooien georganiseerd kunnen worden. We zien wel dat als 
er gespeeld kan worden in deze tijden, we dat allemaal ook heel graag willen! 

Het organiseren blijft veel werk maar door veel hulp in de tafeldiensten doen we het gezamenlijk.

Namens de TC Regenboog,
Victor Viveen
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Clubkampioenschappencommissie.

De clubkampioenschappen hebben door Corona in 2020 helaas geen doorgang kunnen. In plaats 
daarvan heeft de clubkampioenschappen commissie op 5 september 2020 een alternatief 
georganiseerd: De Metgensbleek clubdag. Op dat moment mochten volgens de corona regels 
maximaal 100 mensen bij elkaar komen. 

De Metgensbleek clubdag 
De clubkampioenschappen zien het als een belangrijk doel om de verschillende groepen (jong, 
oud, recreatief en competitie) van de vereniging bij elkaar te brengen. Een week-durend toernooi 
als de clubkampioenschappen duurt voor veel leden te lang om aan deel te nemen. Vandaar dat 
gezocht is naar een aanvullend alternatief om zoveel mogelijk leden met elkaar in contact te 
brengen: Dit is de  Metgensbleek clubdag geworden die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd.
Een dag om de verschillende leden met elkaar te verbinden: jong, oud, ervaren of beginner. Het 
was een uitdagend evenement in tijden van Corona, maar mede dankzij het mooie weer en het 
ruim opgezette terras werd het een succes! 

De dag kende vier achtereenvolgende evenementen. Het programma:
08.30 – 10.30 uur  Ontbijttoernooi (jeugd t/m 13 jr.)
10.30 – 12.30 uur  Metgensbleek Masters (65+ masters van de club)
12.30 – 14.30 uur Toss Toernooi (recreanten vanaf 14 jr.)
14.30 – 16.30 uur  Lootjes Toernooi (competitiespelers vanaf 14 jr.)

De dag werd afgesloten met een clubborrel waarbij werd genoten van een optreden van Jeremy 
Olivier.

In totaal waren er ruim 80 inschrijving, 12 voor het ontbijttoernooi, 16 voor de Masters, 30 voor het 
toss toernooi en 24 voor het lootjes toernooi. De laatste drie evenementen zaten daarmee vol! 
Voor de werving was een speciale website opgezet en is een uitgebreide wervingscampagne 
gedaan onder de leden wat zeer bijgedragen heeft aan het succes.

Ieder evenement had een ander toernooiopzet passend bij de wensen van de doelgroep. Zo 
speelden bijvoorbeeld de Masters volgens het principe van ‘King of the court’. In het lootjes 
toernooi speelden deelnemers in een steeds wisselende samenstelling waarbij de gemaakte 
punten voor een dubbel werden gewogen naar leeftijd en speelsterkte van alle vier de spelers op 
de baan. Aan het toss toernooi waren een aantal bijzondere kennisvragen gekoppeld om zoveel 
mogelijk te weten te komen van je partner en tegenstanders.

De clubkampioenschappen commissie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. Vele leden 
hebben meegeholpen met de organisatie wat het voor de commissie goed haalbaar maakte. Met 
de leerpunten van de eerste Metgensbleek clubdag in het achterhoofd, hoopt de commissie de 
Metgensbleek clubdag het komende jaar ook graag weer te organiseren. 
Van de dag is ook een filmpje gemaakt ter promotie van de club: https://www.youtube.com/watch?
v=uyOErxdXCgg

De clubkampioenschappen commissie: Rob Klap en Peter Rossewij. 
De commissie bedankt in het bijzonder Andre van der Wit, Qunera Von Banniseht en Jan Hille voor
hun grote bijdrage in de organisatie van de clubdag.

Namens de clubkampioenschappen commissie,
Peter Rossewij

Jaarverslag Wintercompetitie.

Door de strenge maatregelen in verband met het coronavirus kon de wintercompetitie dit jaar niet 
worden gespeeld.
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Jaarverslag 2020 Verenigingscompetitieleiders.

In 2020 is de competitie zoals zoveel dingen anders gelopen dan verwacht. Er schreven zich veel 
enthousiaste teams in voor de voorjaarscompetitie, maar deze werd vanwege COVID-19 helaas 
uitgesteld naar het najaar onder de naam “KNLTB competitie 2020”.

Aan deze competitie deden mee: 
 5 vrijdagavond teams (senioren)
 5 zaterdagteams (senioren)
 1 zondag gemengd dubbel team (senioren)
 1 zondag 8&9 competitie team (senioren)
 6 zondag jeugdteams

Daarnaast was er een ITA damesteam op woensdagochtend.

Op de vrijdagavond werd er dit jaar op tijd gespeeld, om het aantal personen zoveel mogelijk te 
spreiden en contactmomenten te beperken. Tijdens de competitie werden de coronaregels 
aangescherpt waarna er zonder publiek en zonder geopende kantine gespeeld moest worden. 
Ondanks alles wisten de teams er een aantal gezellige sportieve competitiedagen van te maken. 
Helaas werden de twee laatste rondes geannuleerd vanwege het stijgende aantal 
coronabesmettingen.

Ondanks dat er nog twee rondes te spelen waren was de voorsprong van het jongensteam zo 
groot dat ze ongetwijfeld kampioen waren geworden. Zij werden door de vereniging in het zonnetje
gezet middels een felicitatiefilmpje van Jan Hille en een mooie Metgensbleek-handdoek als 
aandenken.  Gefeliciteerd!

Helaas was er dit jaar i.v.m. de corona-maatregelen geen mogelijkheid tot een afsluitend feestje of 
borrel.

We zijn de afgelopen de afgelopen 3 jaar met veel plezier VCL van T.V. Metgensbleek geweest, 
maar zijn nu genoodzaakt door een nieuwe baan (Josanne) en maar langzaam herstel van 
langdurig ziek (Irene) ermee te stoppen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar opvolgers. 
Inmiddels hebben drie nieuwe VCL’s zich gemeld: Gertwien Waterkoort, Judith van den Deijsel en 
Hans Peters, die we in januari verder zullen inwerken, zodat ze onze taken vanaf de 
voorjaarscompetitie 2021 kunnen overnemen. Indien nodig blijven we op de achtergrond aanwezig
ter ondersteuning. We wensen hen heel veel succes en plezier! 

We willen alle commissieleden, bestuur, barmensen en competitiespelers heel hartelijk bedanken 
voor de gezelligheid, steun en waardering tijdens onze VCL-tijd!

Irene Velthuis en Josanne de Maar, VCL’s

Jaarverslag   Parkcommissie.

In het afgelopen seizoen hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan en is door de 
medewerkers van het baan onderhoud team enthousiast gewerkt om de tennisbanen en 
het park op orde te houden. 
In verband met de onzekerheid wat er met het tennispark gaat gebeuren,zullen geen 
vernieuwingen of kostbare reparaties worden uitgevoerd.

Namens de Parkcommissie, 
Kees van der Veer
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Jaarverslag Lief en Leed 2020.

We zijn een sportieve vereniging, maar ook een sociale vereniging. Bij wedstrijden en toernooien 
moedigen we elkaar aan. En zijn blij met het succes.

Er zijn ook leden die door ziekte of een blessure een tijdje niet kunnen tennissen. Door een kaartje 
te sturen of een telefoontje laten we zien dat we aan elkaar denken.

Dit wordt erg gewaardeerd.
Het geeft de verbondenheid met elkaar aan.

Marian Gerritsen
  

Jaarverslag Vrijwilligerscommissie 2020.

Iedere vereniging heeft vrijwilligers nodig, zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan.
Er zijn leden die zelf aangeven wat voor de vereniging te willen doen.

Nieuwe leden worden na enige tijd gebeld om te vragen naar hun ervaringen. Er wordt dan tevens 
gevraagd of men eventueel wat voor de vereniging zou kunnen betekenen.

We zijn blij met iedere hulp, groot of klein.
Als commissies een goede bezetting hebben, kun je als vereniging goed functioneren.

Marian Gerritsen

Verslag TVM Bridge 2019-2020.

Op advies van de Nederlandse Bridge Bond zijn de laatste twee middagen niet door gegaan.
Dit seizoen hadden we 32 deelnemers.
Er was veel hulp bij het klaarmaken en afbreken van de zaal. Penningmeester Gertie Pouleijn 
regelde elke week met Thea Kisman de hapjes. Gertie heeft de namen van nieuwe leden (Freek 
Honing en Titia Terpstra ) op een van de tafelkleedjes geborduurd.

Nel en Henk van de Hoef verzorgden de bar. Cobie Mossink regelde de afmeldingen en 
vervanging, opende de zittingen en maakte de uitslagen bekend.
De slotmiddag viel door de corona maatregelen in het water.

Cobie Mossink en Hans van Piggelen kunnen intussen, naast Cees Mackaaij, ook de indeling 

doen en de PC bedienen.

We stellen voor het volgend seizoen een contributie van € 27,50 voor.

We hadden afgesproken dat de nummer 8 van de competitie een prijs kreeg. Gertie heeft iets 
voor hen gemaakt, maar dat geven we begin van het volgend seizoen.

Balans:
Boekwaarde BridgeMates + PC € 1.410,00
Kas -   686,65 , waarvan reserve afschrijving € 271,--
Algemene reserve € 2.096,65
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De competitiestand was:
1 Corrie Flederus & Corrie de Jager 58,42
2 Marian van Doorn & Emmy Rijsewijk 57,08

3 Nel van de Hoef & Miny Out 53,88

4 Thea Kisman & Anneke Smink 52,82

5 Cees Mackaaij & Cobie Mossink 52,82

6 Jeanne Krijger & Willemien de Wild 52,60

7 Leny Buis & Adriaan vd Heuvel 51,83

8 Gertie Pouleijn & Titia Terpstra 50,83

9 Riet Boersma & Kea den Hond 50,59

10 Gerda van Piggelen & Hans van Piggelen 47,63

11 Freek Honing & Anny Streefkerk 46,57

12 Els Heussen & Henk van de Hoef 45,46

13 Dirk Roosma & Ineke Roosma 40,24

14 Tiny Gerritsen & Diny Kruize 39,39

15 Riet Berghuizen & Els Gouw 37,09

16 José Floor & Sara van Leeuwen 28,19
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Toelichting Financieel Verslag.

Het exploitatieresultaat over 2020 is een tekort van € 548 tegenover een begroot resultaat van € 0.
De inkomsten waren in het boekjaar 2020 € 72 meer dan begroot en de uitgaven € 620 meer dan 
begroot. Hierdoor daalde het eigen vermogen van de vereniging van € 230.583 naar € 230.035.
De liquide middelen zijn in 2020 gestegen van € 192.481 naar € 197.490.

Het bestuur is dan ook van mening dat in 2020 wederom de gezonde financiële positie van TVM 
gehandhaafd is gebleven.

Wederom vertoont het ledenaantal een dalende trend en helaas zit daar geen verandering in (zie 
verslag ledenadministratie). Dit betekent nog meer aandacht voor ledenwerving en ledenbehoud, 
niet alleen vanwege de inkomsten, maar nog meer vanwege de continuïteit van activiteiten. Door 
Covid-19 is het moeilijk om daar verandering in te brengen. Vrijwilligerswerk is van levensbelang 
voor het voortbestaan van een vereniging dus meer handen zijn altijd welkom en daar wordt gelukkig
ook gehoor aan gegeven.

Toelichting Balans

Toernooifonds
Het Metgensbleek Open heeft een negatief resultaat opgeleverd van € 146, dit betreft de vooraf 
gemaakte kosten van het toernooi welke niet gehouden mocht worden door de Covid-19. Gelukkig 
kon Het Regenboog wel doorgaan maar ook daar een nadelig resultaat van € 94. Een prima 
resultaat met alle inspanningen die er op korte termijn moesten worden geleverd en met veel minder 
sponsorgeld dan voorgaande jaren. 

Toelichting Resultatenrekening 2020

Inkomsten
   Contributie: 

Het begrote bedrag is net niet gehaald, maar de totale kosten van de exploitatie van het park 
worden gedekt door de contributies van de eigen leden op € 548 na. Het aantal 
gastwinterleden is dit jaar gelijk gebleven in vergelijking met 2019.   

                Rente:
De rentevergoeding op de spaargelden is dramatisch. De laagte van de rentepercentages is
zo historisch laag wat laat zich vertalen naar het schamele bedrag van € 2,29!                          

   Overige opbrengsten:
Dit betreft de opbrengst van de Grote Clubactie. De sinds twee jaar geleden geïntroduceerde  
kopen voor je Club via onze website heeft nog geen uitkering gegenereerd en is dus niet 
opgenomen in de cijfers van 2020. Deze laatste is een makkelijk te behalen winst als er           
meer mensen digitaal bestellen via de site. Tevens was er een meevaller van DAKA bij het 
inkopen van de kleding.

Onderstaand een overzicht van de inkomsten in percentages

Contributie eigen leden                    91,59 %
Contributie gastwinterleden               5,34 %
Rente                                                 0,01 %
Overige opbrengsten                         3,06 % 
                                                      ________                                                                                           
Totaal                                            100,00 %
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Kosten: 
Het totaal van de kosten is € 620 meer dan begroot, onderstaand eventueel een toelichting.
40 Bestuurskosten: 

In totaal € 485 lager dan begroot, minder kosten gemaakt vanwege Covid-19
42 Administratie: 

Conform begroting
43 KNLTB, competities, activiteiten:

In totaal € 872 lager dan de begroting. De 3 oorzaken zijn 1) maar 1 x competitie gespeeld
voor zowel senioren als jeugd, 2) veel minder activiteiten en 3) de Clubdag is geïntroduceerd
voor jong en oud. Voor specifieke getallen zie de resultatenrekening

45 Materialen:
Geen commentaar.

46 Algemene kosten:
De jaarlijkse AED-cursus heeft niet plaats gevonden 

47 Kosten tennispark: 
Er zijn nieuwe plantenbakken aangeschaft en ook is er onderhoud geweest in het
snoeiwerk. Er is flink wat uitgegeven voor reparaties en helaas bracht Covid-19 ook allerlei
kosten met zich mee. Daardoor lopen de kosten behoorlijk uit de pas ten opzichte van het 
budget, ruim € 2.760 

Kostenoverzicht in percentages:                     2020                     2019

Bestuurskosten   4,10 %                  5,41 %
Administratie  9,52 %                  9,63 %
KNLTB,competities, activiteiten             28,14 %                29,59 %
afschrijving materialen en accommodatie             4,37 %                  8,99 %
tennispark               53,35 %                44,60 %
incidentele en overige kosten                                0,52 %                  1,78 %

         ________               ________
Totaal                                                                 100,00 %              100,00 %

Toelichting begroting 2021

Wat betreft de inkomsten is de contributie berekend op basis van het aantal leden en 
gastwinterleden per 31 december 2020, met de hoop dat er een lichte stijging van de leden volgt als 
er meer aandacht aan ledenwerving wordt besteed. De contributie wordt niet verhoogd, de tekorten 
van de afgelopen jaren zijn minimaal ten opzichte van het eigen vermogen. Ook voor 2021 wordt er 
op een klein verlies gerekend. Vooralsnog wenst het bestuur inflatiecorrecties in 2020 en volgende 
jaren te kunnen toepassen. 
De rente blijft, helaas, zo goed als nihil.
T.a.v. de ontwikkeling van de kosten wordt er rekening gehouden met een lichte stijging t.o.v. 2019 

Investeringen 2020

Er staan geen investeringen gepland in 2021. Gezien de verhuizing van het park naar de locatie van 
het oude zwembad Liendert is het maken van nieuwe investeringen nu (nog steeds) niet van 
toepassing.
 

Laten we hopen dat we Covid-19 het komende jaar achter ons kunnen laten en er desondanks een 
mooi tennisjaar van mogen maken! 

Astrid van Veldhuizen,
penningmeester
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 Balans 2020

               Debet                 Credit
31-12-19 31-12-20 31-12-19 31-12-20

Vaste activa Passiva
Aanschafwaarde 207.941 208.640 Toernooifonds 2.938 2.708
Afschrijvingen -163.026 -171.631 Nog te betalen/reeds ontv. 790 1.318
 Reserve 3.966 3.966
Boekwaarde 44.915 37.009

Totaal passiva 7.694 7.992
Vlottende activa
Geldmiddelen: Eigen Vermogen
Rekeningen Courant 1.394 12.866 per 31-12-2019/2020 230.593 230.583
Kas 95 172 saldo 2019/2020 -10 -548
Deposito's:  
    Grondaankoop 30.000 30.000 Totaal eigen vermogen 230.583 230.035
    Overig 160.992 154.451  
Debiteuren 0 0
Voorraden 517 3.062   
Nog te ontv./Vooruitb. 364 467

 
Totaal vlottende activa 193.362 201.018

 
Totaal 238.277 238.027 Totaal 238.277 238.027

                                                                                                                                                      Resultaten 2020

               Debet                  Credit
31-12-19 31-12-20 31-12-19 31-12-20

Ontvangsten Uitgaven
Contributies 38.501 36.857 Bestuurskosten 2.117 1.580
Rente 75 2 Administratie 3.770 3.672
Sponsorgelden 100 100 KNLTB/Competities/Activ. 11.585 10.853
Overige inkomsten 467 1.063 Materialen/accommodatie 3.519 1.687
 Kosten tennispark 17.466 20.576
 Ledenwerving 93 60
 Incidentele kosten 380 142

Overige kosten 223 0

Totaal 39.153 38.570
 Saldo -10 -548

 
  
Totaal 39.143 38.022 Totaal 39.143 38.022

                                                   FINANCIEEL VERSLAG TV METGENSBLEEK 2020
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                                                                         BALANS

        per ultimo 2019         per ultimo 2020

VASTE ACTIVA (zie separate specificatie)
  Totaal aanschafwaarde 207.941 208.640
  Totaal afschrijvingen -163.026 -171.631

  Totaal boekwaarde 44.915 37.009

VLOTTENDE ACTIVA
  Kas 95 172
  ABN-AMRO 417 536
  ING 977 12.330
  SNS-zakelijk sparen 85.073 99.999
  ABN-AMRO - Vermogens Spaarrek.:
       grondaankoop 30.000 30.000
       overig 75.919 54.452
  Debiteuren 0 0
  Voorraad tennisballen/cadeaubonnen/kleding 517 3.062
  Nog te ontv./Vooruitbet. kosten 364 467

  Totaal vlottende activa 193.362 201.018

PASSIVA
  Toernooifonds 2.938 2.708
  Speciale voorzieningen:   
    Ledenwerving 2.000 2.000
    Overigen 1.966 1.966
  Nog te betalen/Vooruit ontvangen 790 1.318
 7.694 7.992

EIGEN VERMOGEN
  Vermogen begin van het jaar 230.593 230.583
  Resultaat lopend jaar -10 -548
  Reservering 0 0
  Vermogen eind van het jaar 230.583 230.035

 TOTAAL 238.277 238.277 238.027 238.027
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                      RESULTATENREKENING TV METGENSBLEEK 2020
Omschrijving Actueel Begroot Actueel Begroot

2019 2020 2020 2021
Ontvangsten

8000/01/05 Contributies/inschrijfgeld 38.501 37.500 36.857 36.800
8010 Rente 75 75 2 0
8040 Introductiegelden 143 100 149 150
8060 Sponsorgelden 100 100 100 100
8070 Overige  opbrengsten 324 175 914 200

Totaal inkomsten 39.143 37.950 38.022 37.250

Kosten lopend boekjaar
 
40 Bestuur

4000 Vergoedingen 1.050 1.050 1.050 1.050
4010 Vergaderkosten 272 250 117 250
4020 Representatie 678 600 413 500
4030 Lief en Leed 117 100 0 100
4050 Onvoorzien 0 65 0 70

Sub totaal 2.117 2.065 1.580 1.970

42 Administratie
4200 Drukwerk 164 150 164 150
4210 Porti 174 175 182 175
4220 Kantoorkosten 295 250 176 250
4221 Ledenadministratie software 407 400 390 400
4230 Verzekeringen 1.367 1.350 1.375 1.375
4250 Telefoon/internetkosten 659 650 661 675
4260 Bankkosten 486 475 481 500
4270 Alg.Kosten/Abonnementen 218 225 243 225

Sub totaal 3.770 3.675 3.672 3.750

43 KNLTB, Competitie, Activiteiten 
4310 Clubkampioenschappen /Clubdag 710 1.000 2.314 2.000
4330 KNLTB lidmaatschappen 5.467 5.500 5.539 5.500
4331 KNLTB competitiebijdragen 1.299 1.000 361 900
4340 ITA 60 100 40 50
4350 Toernooi Commissie - alg. kosten 417 425 419 425
4360 Jeugd:  competitie 846 750 446 650

            algemene kosten 314 400 297 350
            activiteiten 559 750 132 500
            subsidie lesgeld 1.246 1.250 1.206 1.250
            kleding 179 0 0 0
            tenniskids 0 50 0 50

4370 Diversen 159 200 100 150
4380 Activiteitencommissie 329 300 0 250

Sub totaal 11.585 11.725 10.853 12.075
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                      RESULTATENREKENING TV METGENSBLEEK 2020
Omschrijving Actueel Begroot Actueel Begroot

2019 2020 2020 2021
45 Materialen  Accomodatie

4500 Onderhoud 307 550 242 400
4510 Afschrijving materialen 672 535 705 680
4520 Afschrijving accommodatie 740 740 740 740
4530 Afschrijving oefenwand 1.800 0 0 0

Sub totaal 3.519 1.825 1.687 1.820

46 Algemene kosten
4600 Algemene ledenvergaderingen 223 200 142 200
4610 Incidentele lasten: AED cursus 380 400 0 400
4620 Ledenwerving 93 250 60 150

Sub totaal 696 850 202 750

47 Tennispark
4710 Wijnbergen onderhoud banen 1.174 1.200 1.166 1.200
4711 Eigen onderhoud banen 896 1.000 605 850
4712 Park - groenvoorziening 260 400 1.561 400
4713 Park - materialen/reparaties 202 250 2.116 250
4714 Park - algemeen 84 75 0 75
4720 Afschrijving tennispark 6.050 6.050 6.050 6.050
4730 Onderhoud baanverlichting 268 250 1.031 500
4740 Afschrijving led verlichting 1.110 1.110 1.110 1.110
4750 Electriciteit baanverlichting 1.980 2.000 2.160 2.000
4760 Bijdrage SK'93 overige energie 600 600 600 600
4770 Huur grond/kleedkamers 2.985 3.025 2.266 3.000
4780 Schoonmaak 458 550 1.031 550
4785 Kosten vrijwilligers 1.081 1.100 881 1.100
4790 Overige/incidenteel 318 200 0 200

Sub totaal 17.466 17.810 20.576 17.885

Totaal kosten 39.153 37.950 38.570 38.250

Totaal resultaat -10 0 -548 -1.000

Geldstroom Actueel Begroot Actueel Begroot
2019 2020 2020 2021

 Totaal   resultaat -10 0 -548 0
Afschrijving (+) 10.372 8.435 8.605 8.580
Investering (-) -202 p.m. -699 p.m.
Subsidie Rijk 0 0 0 0
Toernooifonds -856 -200 -247 -200
Reservering 0 0 959 0
Ovr. non-cash items -91 p.m. -3.062 p.m.
Totaal geldstroom  9.213 8.235 5.009 8.380

Liquide middelen 192.481 200.716 197.490 205.870
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FINANCIEEL VERSLAG TV METGENSBLEEK 2020

VASTE ACTIVA
Debet Credit

                                          
Investering Afschrijving

Tennispark                                                       
Ultimo 2019 123.500 102.350
Afschrijving 2020  6.050
Totaal afschrijvingen per 31-12-2020 108.400
  
Boekwaarde per 31-12-2020 15.100  

Ledverlichting
Ultimo 2019 22.189 3.879
Afschrijving 2020 1.110
Totaal afschrijvingen per 31-12-2020 4.989

Boekwaarde per 31-12-2020 17.200

Materialen
Ultimo 2019 24.206 23.191
Afschrijving 2020  705
Totaal 24.206 23.896
Nieuwe investeringen:   

179
A1 Stoepbord met watertank 190
Accu heggenschaar 330
Uitboekingen:   
-

24.905  
Totaal afschrijvingen per 31-12-2020 23.896

Boekwaarde per 31-12-2020 1.009

Accommodatie
Ultimo 2019 19.851 15.411
Afschrijving 2020  740
Totaal afschrijvingen per 31-12-2020 16.151
  
Boekwaarde per 31-12-2020 3.700  

Oefenwand
Ultimo 2019 18.195 18.195
Afschrijving 2020 0

Totaal afschrijvingen per 31-12-2020 18.195

Boekwaarde per 31-12-2020 0

Muziek speaker
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