Jaarverslag Tennisvereniging Arkel (TVA) 2020
1. Bestuurszaken
Tot medio maart 2020 is het bestuur voornamelijk bezig geweest met de verzameling
van informatie en voorbereiding voor renovatie/vervanging tennisbanen. Na die tijd
heeft het bestuur niet op de reguliere manier kunnen en willen vergaderen. De
coronamaatregelen waren daar de oorzaak van. Wel is het bestuur, soms in een klein
comité, bijeen geweest om over bepaalde onderwerpen ( Covid
Covid-19,
19, (baan)onderhoud
etc. ) van gedachten te wisselen
wisselen.
Ook werd veel gebruik gemaakt van de ee-mail en bestuurs-app.
In het verenigingsjaar 2020 hebben wij een traditionele Algemene Ledenvergadering
(ALV) gehouden op 9 maart 2020 en een extra ALV op 15 juli 2020. In deze laatste
vergadering hebben de leden zich positief uitgesproken over het vervangen van de
Kushioncourtbanen naar Smashcourtbanen.
Het bestuur bestaat aan het einde van het verslagjaar uit:
Naam
Portefeuille

Aftredend

Bert Sterk

Voorzitter

2021

Krijn Kooijman

Penningmeester

2023

Nellie van Strien

Secretariaat

2022

Joke Bleijenberg

Secretariaat/TC

2022

2. Jubilea en onderscheidingen
Tijdens de ALV van 9 maart 2020 vierden de volgende leden een jubileum:
40-jarig jubileum: Corrie den Adel, Cicka Burggraaf, Gred van Empelen, Wieneke
van ‘t Hart, Corrie Jakobs, Nel de Jong, Johan van Loon, Stenny Meijer, Otto Netze,
Siem Sevenhuijzen, Gijsbert Sterk en Marja van der Voorn.
● 25-jarig jubileum: Arjo Bleijenberg, Marco Duijzer, Gerrit van Geffen, Corrie
Nieuwpoort en Tea Pellikaan.

●

De Eregalerij van TVA Arkel vindt u in bijlage 1.

3. Verenigingszaken
TVA had op op 1 januari 2020 een ledenaantal van 130 Op 1 januari 2021 hebben we
134 leden.
Vanaf medio maart kwamen bijna alle geplande activiteiten te vervallen als gevolg van
de maatregelen in verband met het Coronavirus.

In dit betreffende verenigingsjaar kregen wij helaas de droevige berichten van het
overlijden van onze leden Martien van de Bilt en (erelid) Dick Boon.
4. Onderhoud
De laatste jaren zijn er geen noemenswaardige verbouwingen aan de bestaande
gebouwen verricht.
Wel zijn onze banen veranderd. ! Dit vergt een andere soort onderhoud.
De onderhoudscommissie wordt aangestuurd door Cees Pellikaan( Bouwzaken,
Techniek), Jan Willems (Groenvoorziening) en Adri van der Giessen (Baanonderhoud))
Al geruime tijd wordt er elke woensdagmorgen onderhoud uitgevoerd op banen maar
ook rond de banen. Het is fijn om te zien dat er een “harde kern” werkers is die wordt
aangevuld met “af en toe-ers”.

Adri van der Giessen en Piet van Milligen houden zich voornamelijk bezig met het
prepareren, vegen, slepen en onderhouden van onze banen.

Adri zegt hier het volgende over:
In 2020 is er een onderhouds groep ontstaan die wekelijks op de woensdagochtend bij
elkaar komt om het nodige onderhoud te plegen. Deze bestaat uit twee mensen die
wekelijks de baan onderhouden en een aantal voor het overige onderhoud.
Speerpunt dit jaar was de aanleg van de nieuwe banen en zo veel mogelijk
werkzaamheden zelf te realiseren om de kosten te drukken.
* hoekprofielen op de 3 banen plaatsen.
* het bestraten van de strook langs baan 3.
* straatwerk bij de nieuwe ingang.
* na de oplevering het schoonmaken van het terrein met het nodige snoeiwerk.
Voor 2021 staan er nog een aantal werkzaamheden gepland zoals het
straatwerk ophalen, schilderwerk voor zowel binnen en buiten van het
clubhuis en het bestraten van de strook achter het clubhuis.
Genoeg te doen dus !
Adri van der Giessen
Onderhoudscommissie

5. Sponsoring
Ontwikkelingen sponsoring

Paul van Dillen heeft een eerste aanzet gegeven hoe sponsoring bij TVA vorm kon
krijgen. Helaas kan Paul o.a. in verband met gewijzigde werkzaamheden de
spreekwoordelijke kar niet verder meer trekken.
Voorlopig pakt Krijn dit even over en naar een permanente invulling van de
sponsorcommissie wordt gezocht.
Indeling sponsorinkomsten is grofweg:
-

Sponsordoeken groot (1x Büller)
Sponsordoeken normaal (100 x 300 cm)
Sponsoring site
Sponsoring Open toernooi
Diverse sponsoring in goederen/diensten

6. Technische Commissie/Jeugdcommissie/Tenniszaken
2020 was een bijzonder jaar met helaas door de Corona weinig activiteiten. De
winterdubbelcompetitie en de KNLTB-competitie 2020 zijn bij de senioren uiteindelijk
de enige evenementen van 2020 geweest.
In de winterdubbelcompetitie 2019-2020 hebben we nog alle 51 wedstrijden
kunnen spelen. Er deden 6 HD, 6 DD en 9 GD koppels mee. Uiteindelijk bleek
vrijdagavond 6 maart de laatste speeldag. De slotavond op 13 maart ging vanwege
de corona uitbraak niet meer door.
De winterkampioenen van 2020 zijn : GD: Elise en René
DD: Corrina en Corrie
HD: Adri en Cees
Ook het 4-dorpentoernooi dat eind maart in Arkel gepland stond kwam te vervallen.
De voorjaarscompetitie 2020 werd verschoven naar het najaar. Met goede moed
begonnen we met 6 teams aan de competitie. 1 team op de donderdagavond 8&9 ,
4 teams op de vrijdagavond en 1 juniorenteam op de zondag. Maar helaas kwam
daar op 14 oktober, na 5 speelrondes abrupt een einde aan vanwege de strengere
coronamaatregelen. Einde competitie dus.
Jeugd
Zaterdag 8 februari is Corrie met Yannick en Guus ( helaas waren er niet meer
kinderen in de gelegenheid om mee te gaan) naar het ABNAmro Tennistoernooi in
Ahoy geweest. We hebben toppers als Robin Haase en Medvedev zien trainen en
enkele wedstrijden gezien. We hebben er een gezellige dag van gemaakt.

Ook voor de jeugd bleef de regiocompetitie het afgelopen jaar helaas beperkt tot
4 speelrondes in het najaar.
Voor de jeugd hebben we regelmatig een bal- en slagvaardigheid georganiseerd op
de vrijdagmiddag. Door Corona en een mindere belangstelling vanuit de kids zijn we
daar eind oktober voorlopig even mee gestopt..
Onze technische en jeugdcommissie bestaat op dit moment uit vier leden, n.l.
Monique, Joke, Bert-Jan en Corrie.
Wij bedanken Janno voor zijn inzet de afgelopen jaren in onze commissie.
Ondanks dat er in deze periode nog weinig activiteiten plaats kunnen vinden zijn we
op zoek naar verdere versterking van onze technische/jeugd commissie!
Waar het aantal leden bij de senioren weer wat toeneemt mede door onze prachtige
nieuwe banen, loopt het aantal jeugdleden helaas terug. Dus hier ligt een enorme
uitdaging voor onze vereniging om daar iets in te veranderen!!
Heb je interesse en tijd, kom eens informeren en wie weet wordt dat je nieuwe
uitdaging voor 2021 en 2022 !!

Tot slot wensen wij alle leden veel tennisplezier op onze prachtige banen en
wachten we geduldig op een vrijere samenleving.

De Technisch en Jeugd Commissie,
Monique, Joke, Bert-Jan en Corrie.

7. Open Toernooi
Verslag open toernooi 2020
Afgelopen jaar hebben we ondanks corona toch een een succesvol Open Toernooi
kunnen organiseren. Vooraf was het de vraag of we het toernooi mochten
organiseren en of er animo voor was. Echter hadden we het geluk dat het toernooi

doorgang kon vinden en dat er volop werd ingeschreven, waardoor we 122 (circa
20% meer dan in 2019) deelnemers mochten verwelkomen. Hierdoor was het echter
wel een flinke puzzel om alles in te plannen en hebben we het een en ander moeten
schuiven in de planning.
De inschrijvingen hebben in totaal € 1.116,-- opgebracht. Naast het inschrijfgeld
heeft de bar ook nog omzet gedraaid. We hebben geen sponsorgeld ontvangen omdat het
lange tijd onzeker was of het toernooi door zou gaan.
Het positieve resultaat van het Arkel Open 2020 was € 462,-Tijdens het toernooi hebben we heerlijk zonnig weer gehad, waardoor het speelschema
goed verliep. In het finaleweekend hebben we heerlijk naar de wedstrijden kunnen kijken op
het terras in de zon en prachtige wedstrijden gezien. Al met al een hebben we een zeer
succesvolle editie gehad met minimale aanpassingen. Hopelijk lukt het om dit jaar weer zo’n
leuk en druk toernooi te organiseren. We zijn heel benieuwd hoeveel sportievelingen zich
gaan inschrijven voor het Buller Arkel open 2021 op de nieuwe banen!

Peter Blokland ( OT-commissielid)

8. Kantine
Verslag kantine 2020

Vanuit de kantine is er over afgelopen seizoen door Corona en de in samenhang
daarmee geldende maatregelen en beperkingen en daardoor het wegvallen van
activiteiten weinig te melden.

Op de ALV van 9 maart 2020 hebben we aangekondigd dat met ingang van het
komende seizoen, je op uitnodiging zelf digitaal via de website mijn.knltb.nl je
kantinedienst zou kunnen gaan plannen. En dan is het 15 maart 2020. Daar was
ineens Corona, geen tennis, park gesloten en gebruik van kantine tot 1 juli verboden.
Uiteindelijk hebben we begin september, op het moment dat vaststond dat ons Open
Toernooi en de najaarscompetitie doorgang zouden vinden, een rooster gemaakt en
de uitnodiging naar de betreffende leden gestuurd om zich in te plannen. Goed om
te zien en daarom willen we het hierbij ook niet onvermeld laten, dat er al leden zich
ingepland hadden voordat ze de uitnodiging ontvingen. Verder is het
vermeldenswaardig dat eigenlijk het hele rooster van september tot eind oktober in
korte tijd zo goed als gevuld was en wij maar een enkele dienst hebben moeten
toewijzen. Chapeau!!!
Helaas gooide Corona, na een onder deze omstandigheden ook voor de kantine
zeer geslaagd Open Toernooi, opnieuw roet in het eten. Per 29 september worden
sportkantines opnieuw gesloten, de najaarscompetitie is inmiddels ook van start
gegaan en komt daarmee onder druk te staan, om uiteindelijk half oktober te worden
beëindigd.
Daarnaast hebben we door de Corona extra hygiënische maatregelen getroffen, met
name wat betreft schoonmaak en onderhoud wasbak en toiletgroep.
Tja en wat omzet betreft geen topseizoen uiteraard, alhoewel het Open Toernooi
daarin nog wel wat goed maakte.
Tot slot hebben we vanuit onze voorraad i.v.m. aanstaande overschrijding t.h.tdatum een aantal donaties gedaan aan de voedselbank in Arkel.
Gijsbert Sterk
Kantinecommissie

