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Wat een mooi en een heel bijzonder jubileum jaar had moeten worden veranderde in februari en 

maart helaas in een onzeker en vervelend jaar. Activiteiten werden afgelast en competities 

stilgelegd. Het Open Toernooi werd geannuleerd en toen we net weer een beetje begonnen werd 

alles weer door elkaar geschud en halverwege stilgelegd. Het enige wat we hebben kunnen beginnen 

en eindigen zijn de Clubkampioenschappen. 

Wat een heftig jaar voor iedereen maar zeker ook voor alle vrijwilligers. Vrijwilligers die met 

voorbereidingen bezig waren en alles in de ijskast moesten zetten, maar ook voor de vrijwilligers die 

ondanks alles gewoon door moesten gaan met bijvoorbeeld het onderhoud van de banen. Groot 

respect voor de mensen van het onderhoud die, met mondkapje en 1,5 meter afstand, ‘gewoon’ 

meerdere keren per week het onderhoud van de banen deden. Of de kantinecommissie die continue 

in onzekerheid zaten of de kantine nou open of dicht zou zijn de komende week. 

Niet in de laatste plaats uiteraard ook de bestuursleden. Je kunt veel bedenken en op veel dingen 

voorbereid zijn maar een draaiboek voor een pandemie was er niet echt.. 

Met enorm veel trots kan ik dan ook laten zien dat we als club echt ontzettend goed bezig zijn 

geweest in 2020. Door velen bestempeld als een rampjaar en met verwachte rode cijfers.. 

Niets is minder waar! 2020 was niet ons beste jaar maar we hebben het overleefd en zijn er 

financieel niet slechter van geworden (ook niet heel veel beter). 

Het is te danken aan alle vrijwilligers die ontzettend op de kosten hebben gelet.  
Het is te danken aan alle leden die hun contributie zonder morren hebben betaald.   
Het is te danken aan alle sponsoren die allemaal hun bijdrage  hebben gedaan zoals afgesproken. 
 
Uiteraard zijn de kantine inkomsten ver achter gebleven en zijn er ook geen inkomsten gegenereerd 
vanuit het Open Toernooi.  
Facebook, Twitter, Linkedin en andere social media berichten in de gaten houdend zijn er in totaal 4 
Covid gerelateerde subsidies en vergoedingen aangevraagd en toegekend. 3 zijn geboekt als diverse 
inkomsten en de laatste is toegevoegd aan de voorziening jubileum. Deze subsidies zijn aangevraagd 
en toegewezen op basis van realiteit en niet op aannames. De kans is klein dat hier een 
terugvordering op komt en dus zijn ze opgenomen in het resultaat. We hebben ook weer 
deelgenomen aan de RaboClubSupport (voorheen Raboledenactie), het opgegeven doel was 
‘opknappen terras’. We hebben dit nog niet gedaan en daarom is de opbrengst (€ 698,12) als 
voorziening onderhoud geboekt (dit verklaard het bedrag € 8.698 als totale toevoeging). Bij de COOP 
statiegeldactie was het opgegeven doel het jubileum en de opbrengst hiervan (€ 572,90) is 
toegevoegd aan de voorziening jubileum. 
 
Al vrij snel hadden we in de gaten dat het wel eens een moeilijk jaar zou kunnen worden en hebben 
we besloten een aantal geplande kleine investeringen niet te doen. We hebben geen computer en 
geen webcam aangeschaft. Veiligheid gaat voor alles en dus hebben we wel de AED naar buiten 
gehaald en in een kast opgeborgen en ook het perkje, langs de herenkleedkamer, is aangelegd net 
voordat de banen dicht moesten. 
Als er niet veel getennist mag worden gaat het onderhoud wel gewoon door. Sterker nog, door het 
mooie weer in het voorjaar heeft de onderhoudsploeg nog extra tijd gevonden om alles weer in de 
beits te zetten. Dit zorgt wel voor wat extra uitgaven maar het is er van opgeknapt en we kunnen er 
nu langer plezier van hebben. 
 



De gestegen belasting-, gemeente- & reinigingsrechten worden veroorzaakt komt door een 

verhoogde WOZ aanslag. Hier hebben we wel bezwaar tegen aangetekend, maar van andere 

verenigingen hebben we begrepen dat die bezwaren zijn afgewezen, dus hebben wij hem ook als 

volledige kostenpost opgenomen in de winst en verlies rekening. 

Alle overige kosten die lager uitgevallen zijn hebben betrekking op het niet kunnen tennissen, 
waardoor de baanverlichting minder aan geweest is en er geen toernooien en competities gespeeld 
zijn en de kantine die niet open mocht zijn. 
 
Op de balans zien we één afwijkende post terug, namelijk voorraad. Standaard nemen we hier € 300 
voor op in de balans. Dit jaar hebben we echte de kantine moeten sluiten terwijl er voor de najaar 
competitie al inkopen gedaan waren. Dit is helaas niet verkocht maar nog wel verkoopbaar (mits we 
de kantine weer op 1 april mogen openen). Het niet opvoeren van de werkelijk voorraad zou een 
zeer vertekenend beeld hebben gegeven. 
 
We gaan er vooralsnog vanuit dat we in 2021 ons jubileumjaar kunnen oppakken. In welke vorm 
weten we nog niet en dat hangt af van de maatregelen en beperkingen omtrent Covid. Ondanks dat 
we als club geen toevoeging meer gedaan hebben aan de voorziening jubileum zijn de bedragen wel 
gewijzigd. Dit komt door reeds gemaakte kosten en door sponsoren. Het totaal te besteden bedrag 
voor het jubileum is gestegen van € 8.577 naar € 10.671.  
Kortom een mooi vooruitzicht! 
 
 
 


