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Algemene Ledenvergadering donderdag 7 maart 2019 
   
Je bent van harte uitgenodigd! 
	
Aan	de	leden,	
	
Het	bestuur	van	Manger	Cats	nodigt	je	van	harte	uit	voor	de	Algemene	
Ledenvergadering	op	donderdag	7	maart	2017	om	20:00	uur	in	het	clubhuis	van	Manger	
Cats.			
	
Voor	de	ALV	hopen	we	op	een	grote	opkomst	van	leden	omdat	wij	niet	alleen	zullen	
terugblikken	op	het	afgelopen	tennisseizoen	maar	ook	belangrijke	thema’s	voor	het	
nieuwe	seizoen	willen	benadrukken	waaronder	jeugdbeleid.	Bespreking	van	overige	
thema’s	(oa.	zomerbar,	digitaal	afhangen,	baankwaliteit)	zijn	afhankelijk	van	de	opkomst	
alsook	de	tijdsduur	van	terugblik	2018	en	het	jeugdbeleid.				
	
De	ALV	zal	bijzonder	zijn	omdat	we	afscheid	nemen	van	vier	bestuursleden	(Marije	
Holwerda	[evenementen],	Suus	Peeters	[barzaken],	Wiro	Niessen	[secretaris]	en	
Nicolette	Koper	[communicatie]).	Voor	Suus	en	Wiro	zoeken	we	opvolging.	In	de	
tussentijd	zal	Johan	Reurink	ad	interim	de	secretaris	functie	vervullen.	Marije	en	
Nicolette	worden	niet	vervangen,	het	bestuur	bestaat	hierdoor	voortaan	uit	5	in	plaats	
van	7	personen.			
	 	



 

 

 

 
 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING T.V. MANGER CATS 

d.d. do 7 maart 2019 in het clubhuis, 20:00 
 
  
Deel 1: 20:00 – 21:00  
 
1. Opening vergadering 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
3. Notulen ALV 8 maart 2018 (Stuk 1) 

 
4. Korte toelichting en goedkeuring jaarverslagen commissies (Stukken 2 t/m 7) 
 
5. Bespreking en goedkeuring financiële jaarverslag 2018 (Stukken 8 t/m10) 
 
6. Rapportage kascommissie 
 
7. Bestuurswissel 
 
8. Begroting 2018 en vaststelling contributie (Stuk 9) 
 
9. Benoeming nieuwe kascommissie 
 
10. Rondvraag en afsluiting zakelijke gedeelte 
 

 
Deel 2: 21:00 – (maximaal) 22:00: Jeugdbeleid en Plannen 2019 
 
 
Afsluiting gevolgd door borrel 
 
Stukken: 

1. Notulen ALV vergadering 8 maart 2017 
2. Jaarverslag facilitaire zaken 
3. Jaarverslag barzaken 
4. Jaarverslag sponsorcommissie 
5. Jaarverslag tenniszaken 
6. Jaarverslag evenementen 
7. Jaarverslag communicatie, vrijwilligers & nieuwe leden 
8. Jaarverslag penningmeester 
9. Financieel jaaroverzicht & begroting 
10. Balans 
 



 
 

 
 
 
 

DRAFT NOTULEN ALV T.V. MANGER CATS 
d.d. do 8 maart 2018 in het clubhuis, 20:00 

 
 
  
 
1. Monique opent de  vergadering om 20:10. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

Saskia Redeke, Jolt Oostra, Alex van Veenendaal, Mark Luinenberg, Nicole 
Lolkema hebben aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. Er zijn verder geen 
ingekomen stukken. 

 
3. Notulen vorige ALV 

 
De notulen van de ALV van 23 maart 2017 waren bij de stukken voor de ALB 
gevoegd. Er zijn vanuit de ALV geen op of aanmerkingen en de notulen worden 
goedgekeurd. 

 
4. Jaarverslagen 

 
De volgende jaarverslagen zijn met de stukken van de ALV meegestuurd: 
 

a. Jaarverslag facilitaire zaken 
b. Jaarverslag barzaken 
c. Jaarverslag sponsorcommissie 
d. Jaarverslag tenniszaken 
e. Jaarverslag evenementen 
f. Jaarverslag communicatie, vrijwilligers & nieuwe leden 

 
Monique vraagt of er nog vragen zijn over de verschillende jaarverslagen. Deze 
zijn er niet.  Erwin wil wel namens de trainers een korte toelichting geven op 
Tenniszaken n.a.v. de enquête die onder de trainende tennisleden is gedaan.  
 
Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de leden tevreden is over o.a. de 
trainingen en de communicatie/website. Ook is er nuttige informatie verkregen 
over o.a. wensen m.b.t. inhoud en intensiteit van trainingen. O.a. gaan de trainers 
kijken naar het gebruik van beeldmateriaal. 
 
 
Na de presentatie beantwoordt Edwin aantal vragen. Marije vraagt of het voor 
nieuwe leden niet moeilijk is om aan te haken bij een lesgroep. Edwin geeft aan 



dat daarvoor bijvoorbeeld de beginnerslessen zijn die bestaan uit 5 uren. Er 
wordt ook gevraagd of er nog mensen zijn teleurgesteld en niet geplaatst konden 
worden. Dit is inderdaad soms helaas het geval, zo uit het hoofd ging het 
afgelopen jaar om 5/6 mensen. Sta je dan volgend jaar automatisch boven aan 
de lijst? Nee, dat is niet zo, want er zijn verschillende factoren (beschikbaarheid 
qua tijd bijvoorbeeld, niveau van de groepen). Er is wel contact geweest met 
iedereen die niet geplaatst kon worden en het is niet leuk, maar ook niet altijd 
echt een probleem. We willen als vereniging dit overigens wel in de gaten 
houden, omdat we met name willen dat ook nieuwe leden les kunnen hebben. 
Edwin geeft aan dat het niet specifiek de nieuwe leden zijn die geen les hebben 
kunnen krijgen. 
 
Mariska vraagt waarom alleen bij mensen die les hebben gehad de enquête is 
afgenomen. Daarvoor is gekozen omdat dit het grootste deel van de doelgroep is. 
 
Peter heeft een vraag over compact spelen en hoe dat bevallen is. Jurgen geeft 
aan dat het eigenlijk niet meer uitmaakt hoe het bevallen is want de KNLTB heeft 
besloten, na een eigen onderzoek, dat er vanaf dit jaar verkort zal worden 
gespeeld. Dit betekent dat er weer doorgespeeld wordt bij deuce, en dat er in de 
derde set een super tiebreak wordt gespeeld bij dubbels. Voor ons gaat dat toch 
weer problemen opleveren op de vrijdagavond. We vinden het jammer dat deze 
beslissing van de KNLTB “achter gesloten gordijnen” is genomen. Overigens zal 
in de 8/9 competitie op zondag en op de woensdagavond nog wel compact 
worden gespeeld. Nynke vraagt of deze informatie aan de captains wordt 
doorgegeven; dit is inmiddels gebeurd. 

 
5. Financiën en begroting 

 
• Eric licht kort de begroting toe. De financiële situatie van de club ziet er goed 

uit. De meeste kosten en baten liggen dicht bij wat begroot was.  
 

• De club heeft nu ongeveer 600 leden, en dat is voor onze club en aantal 
banen een  goed aantal; Mariska vraagt of we actief moeten werven voor 
nieuwe leden. Op dit moment baart het ledenaantal ons geen grote zorgen. 
Het bestuur heeft het aantal leden goed in de gaten gehouden, en de daling 
van de vorige seizoenen heeft het laatste seizoen niet doorgezet. Het nieuwe 
bestuur zal het ledenaantal goed in de gaten houden, maar het huidige 
ledenaantal van ongeveer 600 is prima 

 
• Eric maakt voor de financiën geen gebruik meer van het administratiekantoor; 

dit scheelt kosten. 
 

• Voor het innen van de contributie zullen we vanaf dit jaar KNLTB incasso 
gebruiken. 

 
• Er is een vraag over inkomsten van de bar: daar is een netto resultaat van 

ongeveer 15 kEuro geweest. 
 

• Charles geeft aan dat in het laatste overleg tussen de stichting en vereniging 
is gesproken over het feit dat zowel het eigen vermogen van de stichting (25 
kEuro) en van de club (100 kEuro) significant is. We hebben daarom de 
komende jaren de keuze om dit evt. te investeren (bv. nieuwe banen, led 
lampen) of extra af te lossen. Het huidige bestuur zal dit onderwerp 
doorgegeven aan het nieuwe bestuur.  



 
• Eric geeft aan dat de begroting van volgend jaar niet veel anders zal worden 

dan vorig jaar. Wel zijn er extra kosten opgenomen i.v.m. bepaalde 
ICT/website kosten omdat we niet zeker weten of de KNLTB apps, die we 
verplicht af moeten nemen, werken, en of op dat gebied niet extra 
inspanningen nodig zullen zijn. 

 
• Renske vraagt hoe het zit met de functionaliteit van de producten/apps van 

de KNLTB want het is ten slotte al 8 maart. En hoe zit dat bij andere 
verenigingen? Laury geeft aan dat wij als club t.o.v. veel andere clubs alles 
redelijk op orde hadden m.b.t bijvoorbeeld de website en communicatie.  We 
zijn de laatste jaren geconfronteerd met het feit dat bij de KNLTB de 
marketing van nieuwe producten voorliep op  de functionaliteit van die 
producten. Barplanningsprogramma is een voorbeeld; wij hadden al een goed 
programma 

 
• Het afhangbord wordt vervangen wat betekent dat zowel de hardware als de 

software worden vervangen. Er kom een geïntegreerd systeem. Alleen op dit 
moment werken de verschillende systemen en apps van de KNLTB nog niet 
zo goed samen; ze leveren wel stap voor stap dingen op. Maar is een ICT 
project met bijbehorende issues. De KNLTB is ook verander van provider; de 
software schrijver was LISA (ook bekend van de hockey), maar nu is er met 
een nieuwe partij in zee gegaan. 

 
6. Kascommissie  

 
Alexander van Veenendaal en Jolt Oostra zaten dit jaar in de kascommissie. Ze 
hebben afgelopen week de stukken met Eric doorgenomen. Ze konden beiden 
niet aanwezig zijn, maar hebben een verklaring ondertekend waarin ze aangeven 
dat de boeken van de vereniging in orde zijn en een getrouw beeld geven van de 
financiële situatie van de vereniging.  
 

7. Decharge bestuur 
 
De ALV stemt in met de decharge van het bestuur over het afgelopen boekjaar. 

 
8. Bestuurswissel  

 
Dit jaar gaan niet minder dan drie bestuursleden het bestuur verlaten. Monique, 
als voorzitter, vertelt eerst over haar bestuursstijl. Zij is 6 jaar geleden voorzitter 
geworden. Dat vond ze best wel een stap, want ze vond zich zelf niet zo’n 
voorzitterstype en het zou ook wel moeilijk zijn om haar voorganger, Jeroen van 
der Meer, te vervangen. Toen gingen ook vrij snel goede krachten als Nynke en 
iets later Mariska weg. Ze is toen met het nieuw bestuur eerst nieuwe plannen 
gaan maken. En als je dan terugkijkt is er toch wel heel veel bereikt. En dat was 
helemaal nog niet zo triviaal. We zaten in de situatie dat het ledenaantal afnam. 
En de sfeer op de club was goed, maar zou ook nog beter kunnen, meer inclusief. 
Ook de communicatie zou sneller en moderner kunnen. Door de jaren zijn er vele 
nieuwe leuke projecten geweest waar ze met veel mensen, en ze kan niet 
iedereen noemen, aan gewerkt heeft: de bouw met o.a. Charles en Martijn van 
Raaij en “buurman” Daan. Toch prachtig dat er zo’n mooi park en clubhuis zijn 
gekomen binnen het budget. Het harmonisatie traject, waar we veel met Nynke 
heeft gedaan, maar ook met Peter en Jan. Dat was een lang traject, maar wel 
met positieve uitkomst voor een financiële gezond MC op de lange termijn. Ook 
is de sponsorcommissie in die tijd opgezet door Bas Stroeken en Erik Smithuis 



en hebben we maar liefst 25 sponsors nu. Ten behoeve van de sfeer zijn er heel 
veel nieuwe initiatieven gestart: ladderen, DDR, Mixed night: veel meer mensen 
stappen uit hun groepje en leren andere mensen kennen. De nieuwe leden 
commissie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Jurgen heeft met zijn team 
heel veel werk verzet om voor de jeugd, in “concurrentie met hockey” een goed 
programma te ontwikkelingen. Met betrekking tot communicatie is er ook heel 
veel gebeurd in 6 jaar. Vergelijk de papieren krabbel van destijds met de social 
media en digitale krabbel van nu. Al met al is het een ontzettend leuke tijd 
geweest en heeft ze met ontzettend veel mensen leuk samen gewerkt. Aan het 
eind wil ze graag nog de speciale groep senioren bedanken die op de 
achtergrond ontzettend veel doen voor de club en eigenlijk nog belangrijker dan 
het bestuur zijn. Dat alles maar werkt, van verwarming, tot lampen, en dat de 
banen er steeds mooi bij liggen gaat niet vanzelf. Vandaar een groot  applaus 
voor deze groep leden.  
 
Naast Monique nemen ook Jurgen en Laury afscheid, maar gelukkig zijn er drie 
goede opvolgers. Voor die worden voorgesteld bedankt Mariska, namens de hele 
vereniging, de drie vertrekkende bestuursleden. Erwin en Michael bedanken de 
vertrekkende bestuursleden ook namens Tennis Driebergen. Er is veel applaus 
vanuit de ALV. 
 
Hierna stellen de nieuwe kandidaat bestuursleden zich voor: 
 
Nicolette Koper, die communicatie gaat doen. Ze heeft eerder getennist bij 
andere vereniging en ook actief geweest in het bestuur daar. Ze is 3.5 jaar 
geleden lid geworden.  Toen ze in Driebergen kwam is ze een kopje koffie gaan 
drinken op verschillende verenigingen en de sfeer was gewoon beste bij Manger 
Cats. Ze is ook heel warm opgevangen toen ze het even heel erg nodig had en 
nu wil ze dat voor anderen doen: meehelpen er een mooie gezellige club van te 
maken. 
 
Johan Reurink, die Tenniszaken en Jeugd gaat doen, is 3 jaar geleden naar de 
Manger Catslaan verhuisd, en is meteen lid geworden en bij een competitie team 
aangesloten. Leuke tijd gehad tot dusver. Afgelopen jaar in de TC gezeten met 
Jurgen. Eer en mooie uitdaging om stokje van Jurgen over te nemen. Alles staat 
al op hoog niveau: voor 600 leden veel leden die training en competitie spelen: 
uitdaging om dit goede werk voor te zetten. 
 
Bas Stroeken, de nieuwe voorzitter, geeft aan dat hij Manger Cats een hele 
warme club vindt. Hij is 16 jaar geleden lid geworden. Hij kwam toen net uit het 
buitenland en wilde graag weer tennissen. Corry en Theo gaven aan dat hij 
natuurlijk mee kon doen en hadden zo zijn oude KNLTB nummer gevonden. Dat 
was al een mooie start. Nu vindt hij het een mooie eer om in de grote schoenen 
van Monique te stappen. Er is door haar en Jeroen een hoge lat gelegd. Het zit 
wel een beetje in de familie want zijn vader was ook twee keer voorzitter van een 
tennisclub: toch mooie familie traditie. Verder is Manger Cats belangrijk in mijn 
leven. Ik houd van gravel banen en mijn sociale leven is voor een belangrijk deel 
gekoppeld aan de tennisclub. Ik koester wat we samen hebben bereikt. Negen 
van de tien de tennisclubs hebben het op dit moment toch minder leuk / gezellig / 
zwaarder. Dat betekent niet dat we niet onze ogen open moeten houden voor 
dingen die we kunnen verbeteren.  

 
De ALV wordt gevraagd of ze instemmen met Nicolette, John en Bas als nieuwe  
bestuursleden. Daar gaat de ALV unaniem mee akkoord en het nieuwe bestuur  
 



Het nieuwe bestuur bedankt de afgetreden bestuursleden voor het geweldige 
werk dat ze gedaan hebben. Wiro spreekt Laury en Jurgen toe, voor het 
geweldige werk dat zij gedaan hebben. Door Laury is de communicatie echt op 
een veel professioneler plan gekomen. Ze is van enorme waarde voor de club en 
het bestuur geweest door haar toegankelijkheid, positieve insteek en no-nonsens 
mentaliteit. Jurgen heeft ontzettend veel gedaan, en zijn inspanningen op 
jeugdbeleid zullen nog jaren vruchten afwerpen van Manger Cats. Bas bedankt 
Monique voor al die jaren dat ze de club heeft geleid. Ze heeft ontzetten veel tijd 
in de club gestoken, goede mensen om zich heen verzameld, een goede koers 
uitgezet, en altijd draagvlak gecreëerd voor beslissingen. 

 
Dan neemt Bas de voorzittershamer over en is de bestuurswissel voltooid. 

 
7.  Vaststellen contributie Eric Feiter. 
 

De begroting voor volgend jaar was al kort toegelicht bij financiën. De contributie 
blijft ongewijzigd. De ALV keurt de begroting unaniem goed. 

 
8. Benoeming nieuwe kascommissie:  

 
Alex van Veenendaal is bereid nog een jaar in de kascommissie te zitten. Jolt 
stapt er uit. Jan van Leeuwen is bereid de opengevallen plek in te nemen. 

 
 
9. Rondvraag: 

 
- Er is een vraag  van Erwin over het gecombineerd lidmaatschap bij jeugdleden. 

Dit lidmaatschap gaat volgend seizoen verplicht in.  
- Mariska vraagt of er niet beleid gemaakt moet worden m.b.t. roken. Je mag niet 

roken in clubhuis, maar het zou ook fijn zijn als dat onder de veranda ook zo is. 
Het huidige bestuur heeft hier geen expliciet beleid van gemaakt. Het nieuwe 
bestuur zal dit bespreken. 

- Monique geeft aan dat er volgens KNLTB dit jaar betere LED verlichting zou 
komen. Ze vindt de huidige verlichting niet zo super; zou het bestuur willen 
adviseren naar deze nieuwe led-verlichting te kijken. 

- Peter: de KNLTB voert zwalkend beleid: is het misschien een goed idee om dit 
aan te kaarten, bijvoorbeeld d.m.v. een formele  brief waarin we kenbaar maken 
welke problemen we hebben gehad met KNLTB. Tennis heeft het als sport 
landelijk moeilijk, en je kan door vernieuwend te zijn best wel wat bereiken, maar 
dan moet je wel naar de leden luisteren. Laury geeft aan dat er al heel veel 
contact geweest is met de “werkvloer” maar dat het misschien inderdaad een 
goed idee is dit een keer hoger in te steken.  
 
 

10. Monique sluit de vergadering af rond 22:00 
 
 
 
 

 
 
	



Jaarverslag facilitaire zaken (Stichting Exploitatie en Beheer Tennispark Manger Cats) 

Baanbeheer  

Voor het speelklaar maken van de banen schakelt de stichting externe krachten in, via 
Wijnbergen Sportbouw. Wekelijks onderhoud wordt eveneens door een groundsman van 
Wijnbergen uitgevoerd.  

Daarnaast heeft de groep baanbeheer onder leiding van Rob van Hengel bij toerbeurt 
toezicht gehouden op het onderhoud van de banen en ervoor gezorgd dat er voldoende 
gesproeid werd. Mede hierdoor waren de banen over het algemeen in een prima conditie. 
Toch zijn er ondanks alle goede zorgen wel perioden, vooral in het drukke voorjaar wanneer 
het erg droog is, dat de baanconditie achteruitgaat. Wij hebben daarom advies ingeschakeld 
van een externe, objectieve deskundige die ons enkele tips aan de hand gedaan heeft. In 
2019 willen wij in samenwerking met een nieuwe groundsman van Wijnbergen deze 
adviezen gaan opvolgen. Het betreft onder meer het opvullen van kuilen met een fijnere 
korrel gravel die beter hecht. In de drukke perioden zal de groundsman ook wat meer uren 
ter beschikking krijgen om de banen in goede conditie te houden. 

Het was wederom de bedoeling om in het afgelopen jaar het speelseizoen weer te 
verlengen. Helaas kwam de eerste vorstperiode vroeg, waardoor de banen al in december 
niet meer bespeelbaar waren. 

Park en clubhuis  

Jan-joop Treffers was met een aantal vrijwilligers verantwoordelijk voor het onderhoud van 
de rest van het park en het zwerfafvalvrij houden van de parkeerplaats bij de Bosrand. 
Norbert Piet voerde met zijn vrijwilligers de technische klussen op het park uit. Nico Geerts 
nam traditiegetrouw de coördinatie van het zomer- en winterklaar voor zijn rekening. Al vele 
jaren maken we inmiddels dankbaar gebruik van Jan-joop, Norbert, Nico en de andere 
trouwe facilitaire vrijwilligers! 

Vanwege slechte staat van het buitenmeubilair wordt een deel (loungebanken en tafels) 
vervangen. 

In het najaar zijn de bomen langs het water flink gesnoeid. Dit zal de opbrengst van de 
zonnepanelen, de spreiding van de baanverlichting en de hoeveelheid werk om de banen 
bladvrij te houden absoluut ten goede komen. 

De baanverlichting is vernieuwd; wij zijn nu in het bezit van LED-verlichting. Deze lampen 
zijn niet alleen energiezuiniger, maar geven ook een betere lichtopbrengst. De stichting heeft 
voor de aanschaf gebruik kunnen maken van een subsidieregeling. Ook de verlichting op het 
terras is verbeterd. Niet alleen het zicht is beter, maar het terras is ook een stuk gezelliger 
geworden door de extra verlichting en de plaatsing van bamboe in de plantenbakken. 

2018 was een goed jaar voor zonne-energie. Er is bijna 7900 kWh opgewekt door onze 
panelen. Dat is ca. 10% meer dan in 2017. 

Voor 2019 staan geen bijzondere investeringen door de stichting op het programma.  

Mark Luinenburg heeft de coördinatie van facilitaire zaken van Monique de Jonge 
overgenomen. Hij is nu aanspreekpunt voor de facilitaire vrijwilligers en verantwoordelijk voor 
de bewaking van het facilitaire budget. Hij legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur. 



Jaarverslag Barcommissie 2018 
 
Waar zouden we zijn zonder de vaste barcommissie ploeg? We regelen op de club de bar 
zelf en hebben dus geen vaste barbeheerder. Dat betekent dus dat dit gedaan wordt door 
vrijwilligers en actieve Manger Cats leden en iedereen die wel eens bardiensten doet. Dank 
voor ieders inzet en fijn dat we dit samen kunnen doen.  
 
Graag wil ik een aantal mensen nog even noemen dus een speciaal bedankje aan: 
Corry: altijd bereid om te helpen, regelt de sleutel bij de bardiensten, belt als je wat later mag 
komen, de plantjes, staat altijd klaar, helpt ook bij Parkbeheer, en verder nog héél véél meer 
bij Manger Cats. We zijn erg blij met deze jarenlange inzet.  
Cees en Tiny: zijn onze steun en toeverlaat en regelen de “achterkant” van het clubhuis. 
Voorraadbeheer, orders, bestellingen, drank, alle food producten, barbeheer en zorgen dat 
het er allemaal netjes uit blijft zien (ook als er weer eens vrijwilligers zonder “horeca gevoel” 
bardienst hebben gedaan �) en ze zij onze extra ervaren krachten achter de bar op drukke 
dagen. Barbeheer is hiermee goed geregeld en Cees en Tiny zijn het vaste team die weten 
wat er belangrijk is voor de club. 
Marjolein Kortbeek: samen doen we de bardienstplanning al aardig wat jaartjes. Altijd 
betrokken en bereid om van alles te doen, tegenwoordig doet Marjolein ook de 
ledenadministratie en Marjolein is dus al jaren een heel actieve en betrokken vrijwilliger.  
Barbara Dekhuijzen: coördineert het schoonmaken door Manger Cats vrijwilligers en zorgt 
ervoor dat het Clubhuis een aantal keer per jaar goed onder handen wordt genomen. 
René Emmelot en Norbert Piët: als er iets moeten gebeuren in het clubhuis wat een beetje 
technisch is dan komt of René of Norbert dit regelen. Dit is van problemen met Wifi, 
installeren van nieuwe kassa, of andere dingen die gerepareerd moeten worden. De 
technische ondersteuning is hiermee goed geregeld. 
 
Algemeen 
! Bardienst en Invalpoule: er is een invalpoule voor de bardiensten maar het blijkt soms 

toch lastig te zijn om vervanging te regelen; het slimste is het natuurlijk om zelf in te 
schrijven voor je bardienst: de kans dat de dag en tijd dan schikt is dan het grootste. We 
hebben in 2018 de invalpoule verder uitgebreid met meer “invalpoulers” op de lijst + de 
vermelding van de beschikbaarheid van de invaller. Het blijft een aandachtspunt om 
voldoende deelnemers te hebben die op de invalpoule staan. We gaan hier verder aan 
werken in 2019. 

! Bardienst en inschrijven voor bardiensten: dit blijft een terugkerend onderwerp. Als leden 
niet zelf inschrijven dan worden ze door de barcommissie ie ingedeeld voor bardiensten. 
Dat is niet ideaal want dat kan zomaar niet goed uitkomen in je agenda met alle gevolgen 
van dien. We gaan hier verder aandacht aan besteden om zelf in te schrijven voor 
bardiensten te stimuleren. 

! Boete voor no show bardienst: helaas komt het soms voor dat vrijwilligers niet komen 
opdagen voor een bardienst. We sturen dan een factuur van €50,-  en we geven hiermee 
een signaal af: we hopen hiermee te stimuleren dat ze de volgende keer vooral wel gaan 
komen of andere keuzes gaan maken zoals bijvoorbeeld bardiensten afkopen. De 
afgelopen jaren werd  er eerst contact opgenomen met de “no show” van de betreffende 
bardienst, maar dit kost andere vrijwilligers weer veel tijd en moeite. In 2018 hebben we 
ingezet dat we gewoon standaard “een no show factuur” sturen en dat we als club hier 
zelf niet meer gaan navragen wat er aan de hand was.  

 

 



Jaarverslag sponsorcommissie 
 
Ook dit jaar hebben we een mooi resultaat bereikt dankzij de bijdragen van sponsoren; ruim 
€ 18.000,-. We mogen ons gelukkig prijzen met een groot aantal trouwe sponsoren. Dankzij 
upgrading van sponsor Brocante naar zilveren sponsor, zijn nu alle banen voorzien van 
winddoeken met uitingen van sponsoren. 
 
De contacten met sponsoren werden dit jaar bij gebrek aan een sponsorcommissie tijdelijk 
onderhouden door Laury Jongsma en Monique de Jonge met ondersteuning van Monika 
Knottnerus. Wij zijn verheugd dat Geert van der Lande als nieuwe coördinator sponsoring 
het stokje van ze heeft overgenomen. 
 
Alle sponsoren worden vermeld op het sponsordoek op het terras, op de website en in de 
Kattebelletjes. Monika Knottnerus besteedt regelmatig aandacht aan onze partners via social 
media. Zilveren sponsoren krijgen eveneens een winddoek en in bepaalde gevallen ook 
naamkoppeling aan een evenement. In november jl. is een walking dinner aan de sponsoren 
aangeboden in restaurant Brocante. Sponsor Erik Smithuis hield daarbij een inspirerend 
verhaal over ondernemerschap. 
 
Een aantal contracten met sponsoren verloopt dit jaar en het is op dit moment nog 
onduidelijk of deze voortgezet zullen worden. De inkomsten uit sponsoring 2019 zijn daarom 
wat voorzichtig begroot. 



Jaarverslag tenniszaken 2019 

 

Terugblik 2018 en vooruitblik 2019 

De portefeuille “ tenniszaken” bevat het jeugdbeleid, competities en de samenwerking met de 
tennisschool. Hieronder vallen de Technische Commissie en de Jeugdcommissie. In 2019 zal 
ook de organisatie van het Driebergen Open Jeugdtoernooi binnen deze portefeuille vallen. 

 

Commissies 

De competities worden georganiseerd door Assa Braakenburg en Dirk-Jan van Barneveld. 
Samen met Yvette van Dok, die de samenwerking met de Tennisschool coördineert, en 
Angelique van den Bouwhuisen (verenigings VCL) vormen zij de Technische Commissie. Deze 
commissie zal in 2019 in dezelfde samenstelling verder gaan. 

De jeugd evenementen en jeugdcompetities worden georganiseerd door de afzonderlijke 
evenementen commissies en de competitie coördinatoren Dione van Uden, Sabine Verbiest en 
Irene van Heijningen. 

Er is nog een vacature voor de rol “ Coordinator Rood”. Verder is het noodzaak en ambitie om 
de organisatie van de verschillende evenementen te verdelen tussen meer personen. Ook hier 
zijn we dus op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! 

 

Competitie 

Ook in 2018 heeft een groot aantal leden (>50%) competitie gespeeld. Dit is een goed teken, 
want competitie spelen zorgt voor binding met de club.  

Het heren 1 team op zondag is kampioen geworden en gepromoveerd naar de eerste klasse. 
Dit is iets om trots op te zijn. Als club hebben we daarom een budget van EUR 2.000,- 
beschikbaar gesteld voor deze toppers, met als doel om het team bij elkaar te houden en de 
spelers verder te ontwikkelen. 

Het grote aantal competitieteams zorgt voor een hoge baanbezetting. Met name op 
vrijdagavond en zondag ligt er een uitdaging om alle wedstrijden in  te plannen. Tot nu toe gaat 
dit goed. Wel is ervoor gekozen, met het oog op het aantal beschikbare banen voor vrij spelen, 
om de woensdagavond competitie niet meer aan te bieden. 

 

Jeugdbeleid 

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een jeugdbeleid, met als doel om het aantal jeugdleden te 
stabiliseren of verder te vergroten en daarnaast de binding van jeugdleden met de club te 
versterken. 

Na gesprekken met ouders en trainers is een lijst met acties opgesteld waar we het komende 
jaar mee aan de slag gaan. 



De lijst met acties/ ideeën is zeer uiteenlopend, gericht op binding versterken, instroom 
vergroten, wedstrijdjes spelen en passend aanbod bieden. 

Enkele acties zijn al in gang gezet, zoals de laddercompetitie voor de jeugd en het maken van 
de plan voor potentiele wedstrijdspelers. 

 

Samenwerking met Tennisschool Driebergen 

Afgelopen jaar is een vernieuwde samenwerking aangegaan met Tennisschool Driebergen voor 
de komende drie jaar. Dit is een belangrijke mijlpaal voor beide partijen en geeft vertrouwen om 
de samenwerking met de trainers Edwin, Michael, Wesley en Linda nog verder te versterken. 

 

Terugblik door tennisschool Driebergen 

Junioren 

Ruim 20 nieuwe kinderen zijn lid geworden van Manger Cats, in totaal hebben we 145 kinderen 
training gegeven tussen april en november. Het belangrijkste dat we dit jaar gerealiseerd 
hebben is dat we jeugdtennis op de kaart hebben gezet. Zo hebben we samen met Technische 
Commissie een jeugdplan opgesteld. Dit plan betekent o.a. dat er voor een groep van circa 30 
enthousiaste tennissers standaard een langere training (1.5 uur) zal zijn in kleinere groepen. 
Daarnaast is er extra aandacht voor hun fysieke ontwikkeling. Voor 2019 ligt er de uitdaging om 
in overleg met bestuur MC een jeugdcommissie te vormen. De aftrap hiervoor was een 
bijeenkomst met enthousiaste ouders in november. 

Een andere positieve ontwikkeling is de opzet van de jeugdladder mbv een app. Na de 
clubkampioenschappen zijn we gestart en ruim 30 kinderen hebben wedstrijden gespeeld. Ook 
de clubkampioenschappen voor de jeugd in juni waren een succes; zo’n 90 kinderen hebben 
singels gespeeld. In diezelfde week ontvingen we maar liefst 180 kinderen die enthousiast 
meededen aan de scholenclinic. 

In februari hebben we onze traditionele bezoek aan het ABN AMRO toernooi in Ahoy gebracht. 
Met bijna 30 mensen zijn we per auto naar Rotterdam afgereisd. 

Er liggen ook een aantal uitdagingen voor ons. Aan het einde van het seizoen zijn er 44 
afmeldingen bij de ledenadminstratie binnen gekomen. Het totale ledenaantal is nu rond 130. 
Door in te zetten op schooltennis en deelname aan het project Sjors Sportief hopen we weer 
nieuwe jeugdleden aan te trekken. Deelnemers aan dit project betalen 15 euro en krijgen dan 3 
trainingen.  

Onze Tennis Driedaagse, het tenniskamp krijgt een nieuwe vorm. Het is nu twee maal niet 
doorgegaan en voor 2019 maken we een nieuwe opzet.  

 

Senioren 

165 mensen hebben zich aangemeld voor onze seniorentrainingen. Ruim 20 meer dan vorig 
jaar. We hebben onze cyclus aangepast van 22 naar 18 trainingen.  



Ieder jaar hebben we een gezellige clinic in februari. Met circa 50 mensen was dat ook dit jaar 
een succes! Zeker voor degenen die een leuke prijs wonnen, bijvoorbeeld een waardebon voor 
een racket naar keuze of clinic van 100 minuten. In het voorjaar hebben we extra aandacht 
besteed aan onze nieuwe seniorleden, ze konden kiezen voor een starterscursus van 5 
trainingen op maandagavond.  

En we hebben gemerkt dat het enthousiasme voor tennis, voor wedstrijden groeit. De app blijkt 
een goede katalysator voor stimuleren van wedstrijden. Iets dat wij natuurlijk alleen maar 
toejuichen. 

Op een schitterende zaterdagavond in oktober hebben we ruim 30 deelnemers op ons eerste 
leerlingentoernooi ontvangen. Dit initiatief is met groot enthousiasme ontvangen. Voor het 
komend jaar bezinnen we ons op een herhaling hiervan. 

	

	

	



Terugblik evenementen 2018 
 
Wat waren de evenementen van Manger Cats in 2018? 
 

• Openingstoernooi 
• Dames Dubbel Roulette 
• Labelen op woensdagochtend 
• Labelen op woensdagavond 
• Van den Berg Open Toernooi 
• Van der Sluis Stratentoernooi 
• Afsluiting voorjaarscompetitie 
• Vierhouten Van Wonderen Senioren Clubkampioenschappen 
• Sauter Mixed Night 
• Ladderen 

 
Openingstoernooi 
Het openingstoernooi voor de senioren werd (haast traditiegetrouw) georganiseerd door 
Saskia Redeke en Rob van Hengel. Helaas ging het ochtendprogramma niet door; er waren 
te weinig aanmeldingen voor het ouder-kind toernooi. 
 
 
Dames Dubbel Roulette 
Al 5 jaar op rij heeft Kitty Vreeswijk de Dames Dubbel Roulette op woensdagochtend 
georganiseerd. Een druk bezocht wekelijks evenement waar veel vrouwen van Manger Cats 
van allerlei niveau aan mee doen. Kitty heeft aangegeven dat dit het laatste jaar was dat ze 
de organisatie op zich heeft genomen. Vanaf 2019 is er iemand anders die dit gaat doen.  
 
Labelen 
Op maandagavond en woensdagochtend kunnen alle leden aansluiten bij het labelen. Beide 
momenten werden goed bezocht. Op maandagavond vond de eerste weken van het seizoen 
ook het nieuwe leden labelen plaats. Een toegankelijke manier voor nieuwe leden om te 
tennissen en kennis te maken met leden van Manger Cats. Op maandagavond waren de 
coördinatoren: Marijke Wispelwey, Marjan van Ham, Leen Murre en Jan joop Treffers. Op 
woensdagochtend zijn dat Klaas Berghout en Henk Wijnholt 
 
 
Van den Berg Open Toernooi 
In de 4e week van juni is het Van den Berg Open Toernooi weer gespeeld. In bijna alle 
categorieën werd er in poules gespeeld. Dit wordt door deelnemers zeer gewaardeerd en er 
is dan ook een enthousiaste groep die elk jaar weer mee doet. Het was prachtig weer! Dit 
zorgde wel voor extra druk voor de heren van het baanonderhoud en voor de organisatie. Er 
moest veel tussendoor gesproeid worden. De toernooicommissie bestaande uit Bob 
Rietbergen,  Sabine Verbiest,  Saskia Redeke, Maurice Albrecht, Assa Braakenburg en 
Nicolette Koper heeft in 2018 wederom een fantastisch toernooi neergezet. 
 
Van der Sluis Stratentoernooi 
Ook in 2018 weer traditiegetrouw één van de drukst bezochte evenementen van Manger 
Cats. Verschillende wijken/straten van Driebergen streden tegen elkaar onder de bezielende 
leiding van Merlijn Izarin en Saskia Redeke. 
 
 
Vierhouten Van Wonderen Seniorenclubkampioenschappen 
Esther Kolb en haar team (oa Maurice Albrecht, Monique Logger, Saskia Redeke en 
Angelique van den Bouwhuijsen) hebben ook het afgelopen jaar weer een fantastisch 



sportief evenement neergezet. Hoewel de weergoden af en toe roet in het eten gooiden was 
het overall een zeer geslaagd toernooi. 
 
 
Sauter Mixed Night 
Meer dan 30 deelnemers streden sportief tegen elkaar tijdens de Sauter Mixed Night. De 
organisatie lag dit jaar in handen van Dione van Uden, Angèle Bakker, Els Greydanus en 
Rob Heij. 
 
Ladderen 
De populariteit van de ladder blijft groeien. In 2018 hebben we een nieuwe mijlpaal van 80 
deelnemers bereikt; leden die tenminste 1 singelwedstrijd per ronde van 2 weken 
meespelen. In de “Hall of Fame” van 2018 stond Paul Anton Hoogendoorn op 1 bij de 
mannen en Yvette van Dok op dezelfde positie bij de vrouwen. De 1e ronde van 2019 start 
op 1 april en aanmelden blijft gedurende het hele seizoen mogelijk via 
www.clubladder.nl/mangercats.  
 



Jaarverslag Communicatie 2018 

De Communicatiecommissie bestond bij aanvang van het seizoen uit Saskia Redeke, 
Monika Knottnerus, Aranka Staaijen, Nicole Lolkema en nieuw vanuit het bestuur Nicolette 
Koper. In de loop 2018 is Nicole na een groot aantal jaren gestopt met haar werkzaamheden 
evenals Aranka. De werkzaamheden van Aranka vwb de website van Manger Cats zijn door 
Marjolein Kortbeek overgenomen. Nicole is nog contactpersoon voor het nieuwe leden 
labelen, en de werkzaamheden die zij uitvoerde voor het maken van de Kattebelletjes heeft 
Nicolette deze van haar overgenomen.  

Kattenbelletjes 

In 2018 zijn er 12 Kattenbelletjes verschenen. De regelmaat van verschijnen is aangepast 
aan de noodzaak van informatie voor bijvoorbeeld de competitie of de jaarlijkse toernooien 
van Manger Cats. De Kattenbelletjes worden door ongeveer 45% van de leden geopend. 

Copy wordt verzameld door Nicolette, die de Kattebelletjes maakt. Dit is af en toe een 
moeizaam proces. De copy komt soms van de leden maar meestal wordt het aangeleverd 
door de bestuursleden of iemand uit een van de commissies.  

De Kattebelletjes worden evenals voorgaande jaren verstuurd vanuit Mailchimp, wat naar 
behoren werkt. Het ledenbestand is in 2018 gekoppeld aan Mailchimp zodat er geen fouten 
in de mailadressen kunnen voorkomen, mits in eerste instantie goed ingevoerd. Na de 
koppelen van het ledenbestand aan Mailchimp, door Marjolein Kortbeek, zijn er geen 
klachten binnengekomen.  

De AVG is dit jaar doorgevoerd en mede hierdoor wordt er bij het fotograferen van mensen 
op de club, vooraf toestemming aan de betreffende personen gevraagd om de foto te maken. 
Hiermee voorkomen we eventuele problemen met fotomateriaal in de Kattebelletjes.   

Nieuwe leden 

Een aandachtspunt voor volgend jaar is dat bij aanvang van het nieuwe jaar 2019, zijn alle 
data op januari 2019 gezet en kunnen we uit KNLTB Club niet meer achterhalen wanneer 
iemand lid is geworden. 
 
Met betrekking tot communicatie rondom aantallen leden het volgende: 
- februari 2018 hadden we 593 leden (waarvan 159 jeugdleden); 
- Middenin het seizoen hadden we 650 betalende leden; 
- Op dit moment hebben we 572 leden (waarvan 126 jeugdleden). 
 
We zien met name een afname van het aantal jeugdleden. Het aantal senioren leden blijft 
nagenoeg gelijk. 

Er is dit jaar een extra persoonlijke mail uitgegaan naar de leden om hen eraan te helpen 
herinneren dat de datum waarvoor moet worden opgezegd 30 november was. Hiervan 
hebben een aantal leden gebruik gemaakt.  

Nieuwe leden labelen 

Door de week wordt er evenals voorgaande jaren voor de nieuwe leden in de eerste helft van 
het tennisseizoen gezorgd voor ‘nieuwe leden labelen’. Dit wordt goed bezocht en bevalt de 
nieuwe leden uitstekend. Hiermee kunnen de nieuwe leden andere mensen leren kennen en 
zich thuis gaan voelen bij Manger Cats.  

 



Club App 

Dit jaar is massaal door de leden van Manger Cats, mede door een ruime communicatie in 
het Kattebelletje, de nieuwe ClubApp gedownload. Hierin kan je zaken vinden als competitie 
uitslagen en data, maar ook toernooien. Het idee is om deze ClubApp in 2019 meer te gaan 
gebruiken voor communicatie, eventueel met  gebruikmaking van pushberichten.  

Facebook en de website van Manger Cats 

Monika Knottnerus heeft zich ook dit jaar weer over o.a. facebook en twitter ontfermd en met 
regelmaat belangrijke informatie over de club gedeeld. Men moet dan denken aan informatie 
over de bespeelbaarheid van de banen, informatie vooraf over toernooien en achteraf mooie 
foto’s over evenementen of prestaties van Manger Cats.  

Ook Marjolein Kortbeek is met communicatie behept. Zij zorgt voor de invulling, updaten en 
bijhouden van de website van Manger Cats samen met Monika. Waarbij Monika vooral de 
‘voorkant’ van de website up to date houdt, je kan dan denken aan het plaatsen van 
berichten en nieuwe informatie. En Marjolein zich meer met de ‘achterkant’ van de website 
bezighoudt. De website wordt technisch ondersteund door Bureau Stip. Zij stellen tevens een 
aantal uren beschikbaar als sponsor.  

Vrijwilligers 

Er is dit jaar een informatieavond georganiseerd voor vrijwilligers. Deze avond heeft in eerste 
instantie geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Echter een 2de informatie-ochtend 
(zaterdagochtend) heeft wel een aantal (4) vrijwilligers bijeen gebracht die in het seizoen van 
2019 ingezet zouden kunnen worden.  

Het aantal vrijwilligers is nog steeds aan de krappe kant.  

 

 



Beste Manger Catsers, 

 

Bijgevoegd ontvangen jullie het financieel jaarverslag over 2018. De vereniging sluit het jaar 2018 

met een mooi positief resultaat van ca. € 18.000. 

In 2018 is het ledenaantal afgenomen met ca. 10%. Deze daling zit vooral bij de jeugdleden. Op dit 

moment hebben we een ledenbestand van ca. 560 betalende leden. De verwachting is dat dit aantal 

de komende paar maanden weer groeit met enkele tientallen leden. In de begroting voor 2019 

hebben we daarom rekening gehouden met een lichte daling van de contributie opbrengsten. 

Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst de contributie geïncasseerd via KNLTB Collect. Als 

penningmeester ben ik hier tevreden over. Het systeem werkt goed en de ondersteuning van de 

KNLTB bij het invoeren hiervan was prima. Bijkomend voordeel is dat we de kwaliteit van de 

ledenadministratie hebben verbeterd, doordat veel leden gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid om hun gegevens te actualiseren. 

Ook onze sponsoren hebben afgelopen jaar meer dan begroot bijgedragen aan de opbrengsten van 

de verenging. Aangezien de komende periode de contracten van een aantal grotere sponsoren 

aflopen gaan we met een nieuwe sponsorcommissie hard aan de slag om nieuwe toezeggingen 

binnen te halen voor de komende jaren. 

En last but not least, het was een lange hete zomer, waarin veel getennist is en de baromzet dan ook 

ca. 10% hoger was dan in 2017. 

In de begroting voor 2019 is rekening gehouden met extra budget voor financiële ondersteuning van 

het eerste team, onder andere in de vorm trainingen, zodat we tijdens de competitie kunnen blijven 

genieten van mooi tennis bij Manger Cats. Daarnaast gaan we in 2019 over naar het volledige KNLTB 

Clubapp abonnement. Dit betekent bijvoorbeeld dat we ook de communicatie gaan verzorgen via de 

app.  

Halverwege afgelopen seizoen heeft Lucy Treffers de ledenadministratie overgedragen aan Marjolein 

Kortbeek.  Ik wil Lucie bij deze nogmaals danken voor de tijd en energie die ze de afgelopen 12 jaar 

gestoken heeft in het op orde houden van de ledenadministratie. 

 

Eric Feiter 

Penningmeester Manger Cats 



Resultatenrekening TV Manger Cats

Resultatenrekening
Begroting 

2017

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Realisatie 

2018

Begroting 

2019
Toelichting

Baten Kontributie 90000 92115 90000 93335 87500 Afame leden, op dit moment 560, voor nieuwe seizoen nog 30 leden nodig

Sponsors 12500 18556 15000 18130 12500 Nog geen zekerheid over verlenging van een aantal sponsoren

Competitie 7500 8910 8000 9025 9000

Open toernooien 2181 0 2514 0

Rente 8000 9266 9000 9420 9500

Diversen 750 0 500 0 500

Horeca omzet 30000 31635 30000 34455 30000

Afkoop bardienst 2000 1790 1750 3410 2500

Incidentele bate 0 0 0 0

Totaal 150.750        164.453        154.250        170.289        151.500        -                                                                                                                       

Lasten Parkhuur/gebruikersvergoeding 95000 97594 95000 97061 92500 Minder afdracht aan Stichting verwacht agv gewijzigde BTW regelgeving

Sponsors + MC-vrienden 2500 0 2500 0 500

Jeugd/TC kosten 5000 1794 3500 1572 6000 Extra ondersteuning eerste team en taakuren Tennis Driebergen

Evenementen 1000 268 1000 597 1000

KNLTB 12500 12796 12500 11676 12500

Competitie 6000 8263 8000 9104 8500

Club toernooien 1000 214 1000 75 500

Open toernooien 1151 1746 1000 Investering in open toernooi 2019

Communicatiecommissie 1500 491 4000 688 2500 Hogere abonnementskosten KLTB Club voorzien (incl. communicatie, etc.)

Organisatie en bestuurskosten 2000 1278 2000 1339 1500

Administratiekosten 2000 6823 3000 4865 4500 Vorderingskosten KNLTB collect hoger dan begroot

Klein onderhoud en kleine aanschaffingen 1000 688 1000 1152 1000

Horeca  

Inkoop 15500 16221 15500 19656 16000

Ondersteuning bar 3000 2717 3000 2627 3000

Kosten bar 600 0 500 0 0

Totaal 148.600 150.298 152.500 152.158 151.000

Saldo Winst/verlies 2.150 14.155 1.750 18.131 500

V&W 2018



Balans TV Manger Cats

Balans per jaarultimo
Realisatie 

2016

Realisatie 

2017

Realisatie 

2018

Activa Voorraden bar 250 572 662

Voorraad ballen 310 780 1330

Voorraad Doppers 320 80 120

Debiteuren 685              0

Vooruitbetaalde bedragen Huur park 24.844 0 0

Geldmiddelen: Bank 62.858 93.204 102.839

Lening Aan Stichting 225.314 234.327 243.700

Totaal 313.896 329.648 348.651

Passiva Eigen vermogen: Begin seizoen 323.605 310.589 324.744

Resultaat Boekjaar -13.016 14.155 18.131

Eind seizoen 310.589 324.744 342.875

Uitsaand saldo pasjes 1.957 2.162 2.018

Crediteuren/nog te betalen: 1.350 2.742 3.758

Totaal 313.896 329.648 348.651


