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1. Notulen ALV 7 maart 2019 
 

• Jaarverslagen toegelicht. 
 

• Kascommissie (Jan de Leeuw/ Alex van Veenendaal) 
 

• Van de Penningmeester: 

• 1e keer zelf cijfers gedaan 

• Eric: begroting: jeugdleden iets afname. 

• Vorig jaar 600 leden/ nu 580 leden: inkomsten iets lager begroot 

• Sponsoren wat lager/nu contracten verlengd 

• Begroting kleine plus/contributie blijft hetzelfde. 

• Ondersteuning 1e team/2.000 Euro/ Peter: wintertrainingen in Doorn + nu aan het 
specificeren hoe we ze verder kunnen ondersteunen. 

 

• Kascommissie wordt opnieuw benoemd 
 

• Inspiratie avonden. 
 

• Andere opzet bestuur: Stap van 7 naar 5 wordt door Bas toegelicht// vrijwilligers vaak 
kortere taken// bestuur van 3// twee vacatures// vacature secretaris nog in te vullen// 
vacature barzaken// 

 

 

• Eric bedankt Suus// professionele barbezetting 
 

• Nicolette// ook voor bestuursfunctie veel werk gedaan. // samenwerking was korter 
dan we hadden gehoopt// dankbaar voor werk dat je hebt verzet// goede overdracht// 
veel succes met de hond. Hulphond voor jezelf opleiden// diabeet// 

 

 

• Rondvraag: Rob Hengel: af en toe banen dicht tot 12:00 en banen sproeien 
automatisch ingesteld. 

 

 

• Hele winter doorspelen? / na 1x vorst toch gespeeld kan worden? // Monique 
antwoordt: hoe vaak vriest het: best vaak: 5 dagen walsen// 3 dagen spelen. Dubbele 
onderhoudskosten: voor weinig extra spelplezier. Bas: onder regie baanonderhoud: 

 

• Intentie seizoen lang. 
 

• Yvette Dok: deal Risenborgh ook prima! 
 

• Kees: openingstoernooi gaat door: wat gevaarlijk is: te vroeg op nieuwe banen: 
banen kapotlopen: heidens werk om goede banen te houden. 

 

• Erik: we doen het alleen als de banen bespeelbaar zijn. 
 

• Jan: Wiro treedt af als secretaris; kan dit wel.  
 

 

• Wesley presenteerde over prestatief tennis  



 

 

2. Jaarverslag facilitaire zaken 
 
 

Banen speelklaar maken en baanonderhoud 

• Evenals andere jaren is het prepareren van de gravelbanen voor het nieuwe seizoen 
alsook het baanonderhoud door Wijnbergen verzorgd. Er zijn wel nieuwe afspraken 
gemaakt over aanpak onderhoud en frequentie van onderhoudsdagen, met name 
tijdens intensieve speeldagen. 

• In 2019 is groundsman Marcel daarvoor verantwoordelijk geweest, met regelmatige 
ondersteuning door voormalig groundsman Chris. 

• Het nieuwe rooster en de voortdurende bewaking van de kwaliteit van de banen door 
de Parkbeheer-groep van Rob van Hengel hebben zeker bijgedragen aan een betere 
conditie van de banen, ook tijdens competitie-weken en bij toernooien. 

• Bijtijds en ruim sproeien bij droog weer blijft een punt van aandacht. 

• Dit seizoen zijn er ook weer sleepnetten, lijnenvegers en diverse andere materialen 
vervangen ten behoeve van het onderhoud. En we hebben enkele sproeiers en 
haspels gerepareerd c.q. vervangen.  

• Het einde van het jaar was vooral nat en na twee korte vorstperiodes is besloten om 
de banen helemaal te sluiten omdat de lijnen loskwamen en om te voorkomen dat de 
toplaag van het gravel te veel beschadigd zou raken. 

 
De nieuwe led-verlichting op de banen is in het voorjaar geïnstalleerd en, na enkele 
correctieslagen en aanpassingen, in het najaar definitief goedgekeurd. De verlichting 
levert ca. 30% meer licht op per baan, maakt het mogelijk om lampen aan en uit te doen 
(zonder wachttijd bij aanzetten), is duurzamer, en bespaart energie.  
 
Park en clubhuis 
• Het seizoen- en winterklaarmaken door de vrijwilligers onder leiding van Nico Geerts 

was behalve heel efficiënt en gedisciplineerd ook weer bijzonder gezellig! 

• Het team Groenvoorziening van Jan-joop Treffers heeft ook het afgelopen jaar weer 
zorggedragen voor de beplanting rondom het park en het bestrijden van onkruid en 
zwerfafval. 

• In 2019 waren er enkele technische issues die de aandacht vroegen van o.a. Norbert, 
René en Hajo; zo waren er reparaties aan kranen, bewegingsmelders en klep 
vloerverwarming. En er waren (zijn nog steeds) hardnekkige problemen met de web 
cams. Naar verwachting zullen die wel voor de start van nieuwe seizoen opgelost 
zijn. 

• Elektriciteitsverbruik is al jaren aan het dalen, en nu door LED verlichting heeft die 
trend zich voorgezet:  

o 2016: 15.827 kWh 
o 2017: 13.040 
o 2018: 13.813 
o 2019: 12.806 

 

• Daarentegen schommelt het gasverbruik, en is in 2019 tov 2018 behoorlijk omhoog 
gegaan. Een specifieke oorzaak is niet gevonden, en wordt niet verder onderzocht 
gezien de geringen financiele impact (kosten in 2019 ca. 200 euro meer dan in 2018): 

o 2016: 1.607 m3 
o 2017: 1.781 
o 2018: 1.376 
o 2019: 2.121 

 
  



 

 

• De dagen worden langer en het seizoen komt er nu echt binnenkort aan! Tijd dus 
voor het prepareren van de banen. De grote voorjaarsbeurt wordt door Wijnbergen 
Sportbouw gedaan, waarbij Rob van Hengel coördineert vanuit de club en Marcel van 
den Nieuwenhove vanuit Wijnbergen onze vaste groundsman is. Uiteraard kan Rob 
dit niet alleen, ook Pim Kragtwijk, Hajo van Hasselt, Eduard Sartorius, Jos Pot, Mark 
Luinenburg, en Brand van den Berg zijn hierin betrokken.  
 

• Het winterklaar maken van het park werd wederom door Nico Geerts georganiseerd, 
en zoals in de ClubApp beschreven, het ging weer met de snelheid van een 
wervelwind. Een aantal banen (5-7) blijven wel open, en zijn bespeelbaar zolang de 
netten niet laag hangen. 

 
 

3. Jaarverslag barzaken 
 

• Ook in maart: ca. 85% van leden reageren snel en adequaat op verzoek om zelf in te 
schrijven voor de bardiensten, wat een belangrijk sociaal aspect is binnen ons 
verenigingsleven. De overige 15% kregen een "en op deze datum ben jij aan de 
beurt" email, wat soms tot wat gedoe leidt (dus beter is om zelf – op tijd – in te 
schrijven!). 
 

• In de vakantieperiode was het fijn om rustig te kunnen spelen, minder snel 
afgehangen te worden, en toch af en toe een drankje te doen. De proef met het 
openstellen van de bar (normaal gesproken zijn we 6 weken dicht) viel in de smaak 
en regelmatig werd het concept “self-serve” toegepast met fijne ondersteuning van 
Corry van Erp.  

 

• In augustus zijn we overgestapt van Heineken/Vrumona naar de Mol drankenhandel. 
Met dank aan het sponsorteam (Geert van der Lande) alsook baradviseur Dik Vlug 
voor het helpen bij deze switch, ingegeven door het willen promoten van lokale 
middenstand, de wens om duurzamer te worden (PET weg, glas – met afbreekbaar 
rietje – terug), en een nieuwe tap met ruimte voor drie bieren!  

 
 

4. Jaarverslag sponsorcommissie 
 
 

• Jumbo als nieuwe sponsor: Heeft het mogelijk maakt voor ons om een speciaal 
watertappunt te maken (waterconsumptie is belangrijk speerpunt in campagne van 
Team:Fit). (Red: het tappunt is per medio februari 2020 gerealiseerd). 

 

• Alex Bak kwam het sponsorteam (Geert van der Lande en Steffen de Wolff) 
versterken, waardoor het team op stoom komt en met vertrouwen de relaties met 
bestaande en nieuwe sponsors gaat managen. 

 

• We namen dit jaar afscheid van Sauter Wijnen, Stip Grafisch Ontwerp, Rabobank, en 
van der Vliert, en kregen er Jumbo, The Look, en natuurlijk de Mol Drankhandel voor 
terug. Een mooi resultaat van de sponsorcommissie! 
 

 
  



 

 

5. Jaarverslag tenniszaken 
 

Terugblik 2019 en vooruitblik 2020 
De portefeuille “ tenniszaken” bevat het jeugdbeleid, competities en de samenwerking 
met de tennisschool. Hieronder vallen de Technische Commissie, de competitie 
coördinatoren voor de jeugd en de organisatie van het familietoernooi, het 
basisscholentoernooi en de Jeugd Club Kampioenschappen.  
 
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 vormen zij de Technische Commissie. Deze commissie zal in 2020 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. 
Om verdere invulling te geven aan het jeugdbeleid en de plannen die er al zijn uit te 
rollen zijn we nog op zoek naar een enthousiaste vrijwilligers. Om de verschillende 
evenementen voor de jeugd beter te coördineren willen we een jeugdcommissie 
samenstellen. Ook komt er een rol vrij als coördinator voor de jeugdcompetitie rood/ 
oranje. Er is nog een aantal openstaande vacatures om voor de rol “ Coordinator Rood”.  
Het basisscholentoernooi, waaraan 185(!) kinderen deelnamen werd dit jaar 
georganiseerd door Nicole Lolkema, Annemie van Veenendaal en Aranka Staijen. Zij 
zullen dit jaar het stokje overdragen aan Emily Gijsman en Marleen Nommensen. 
Het familietoernooi (Annelien de Ruiter en Imke van Gasselt) is afgelopen jaar helaas 
niet doorgegaan wegens weersomstandigheden. We hopen in het voorjaar van 2020 
weer op een gezellig ouder/ kind toernooi! 
 
Competitie 
Ook in 2019 heeft een groot aantal leden, circa de helft van alle leden, competitie 
gespeeld. Dit is een goed teken, want competitie spelen zorgt voor binding met de club. 
We hebben het afgelopen jaar gelukkig weer een aantal kampioenschappen mogen 
vieren. 
Kampioenen voorjaarcompetitie (in totaal 39 teams deelgenomen): 

• MC1 dames dames dubbel zondag 

• MC1 dames dubbel 35+ vrijdag 

• MC2 dames dubbel 17+ zaterdag 

• MC3 dames dubbel donderdag 

• MC1 heren dubbel 17+ vrijdag 

• MC3 heren dubbel 17+ vrijdag 

• MC1 heren 35+ zaterdag 

• MC1 heren 35+ zondag 

  



 

 

 
Kampioenen najaarscompetitie (in totaal 31 teams deelgenomen): 

• MC1 groen zondag 

• MC1 jongens 10 t/m 14 zondag 

• MC1 heren 17+ zaterdag 

• MC2 heren dubbel 17+ vrijdag 

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. Voor de 
vrijdagavond competitie geldt een maximum van 12 teams. 
 
Jeugdbeleid 
In 2019 hebben we een aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Helaas is het 
aantal uitstromers ook nog groot, waardoor het aantal jeugdleden langzaam terugloopt. 
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 ideeen en acties opgesteld waar 
we het komende jaar verder mee aan de slag gaan. Enkele acties zijn al uitgevoerd, 
zoals de laddercompetitie voor de jeugd en het maken van een plan voor potentiele 
wedstrijdspelers. 
De lijst met acties/ ideeen is zeer uiteenlopend, van het stimuleren van spelen van 
wedstrijdjes tot het organiseren van leuke jeugd evenementen. Om deze ideeen ten 
uitvoer te brengen is het prioriteit om een jeugdcommissie op te richten, die de 
verschillen activiteiten en evenementen voor de jeugd kan coördineren. 
 
Tennisschool Driebergen 
In 2019 heeft een groot aantal leden trainingen gevolgd van Linda, Wesley, Michael of 
Wesley. Circa de helft van de Manger Catsleden volgt een training bij Tennis Driebergen. 
Om de tevredenheid onder de leden te peilen heeft Tennis Driebergen een enquete 
gehouden. Hierop hebben 54 leden gereageerd. Van deze leden is 90% ruim tevreden of 
zeer tevreden. De overige 10% is tevreden. Ook blijkt dat de trainingen bij bijna iedereen 
heeft bijgedragen aan meer spelvreugde en dat de meeste leden volgend jaar ook weer 
mee zullen doen aan de training. 
Voor de jeugd voert de tennisschool gedurende het jaar een aantal activiteiten uit, gericht 
op werving van nieuwe jeugdleden en het stimuleren en begeleiden van het spelen van 
wedstrijdjes. Een hoogtepunt ieder jaar is het bezoek aan het ABN AMRO tennistoernooi 
in de Ahoy met kinderen en ouders. 

 
  



 

 

6. Jaarverslag evenementen 
 

• Met dank aan Erik Veldhuizen en Marjolein Kortbeek die het Openingstoernooi 
flexibel en creatief omtoverden in een “Manger Cats is weer open” borrel!  
 

• Vanaf 1 april zaten we meteen in de volle flow van de senioren voorjaarscompetitie 
(Assa Brakenburg en Dirk-Jan van Barneveld coördineren 39 (!) teams), 
jeugdcompetitie (Sabine Verbiest, Irene van Heijningen, Dione van Uden, Marte van 
der Horst), Van de KLNTB kregen we door dat precies 50% van onze leden 
competitie spelen, wat een zeer hoog percentage is en de reden waarom het 
gedurende de voorjaar- en najaarscompetitie gezellig druk is op het park. Zeker op 
de vrijdagavond en de zondag is het vaak passen en meten. In mei gaat de strijd in 
de competitie pas echt helemaal los, en het gaat goed met de Manger Cats teams! 
Dit leidt tot een ongekend hoog aantal van acht (8!) teams die kampioen worden! Wat 
een feest!  
 

• Bijzonder dit jaar was natuurlijk het 1e team wat vorig jaar promoveerde naar de 1e 
klasse. Dit jaar, o.l.v. teammanager Dirk-Jan van Barneveld, en speciaal gesponsord 
door van den Berg Sport 2000, werd er in de winter getraind bij Natasja Sutorius in 
Doorn. Tom Schultz vertrok helaas naar Bilthoven, maar deze toppers bleven voor 
Manger Cats strijden: Koen van de Horst, Wesley Nieuwendijk, Boudewijn de Jongh, 
Robbin Beijnhem, en Bart Gijsbertsen. Leuk waren de Happy Hours tijdens de 
thuiswedstrijden en ook de wedstrijdverslagen van captain Koen en de uitwedstrijden 
waar de Manger Cats supportersgroep soms groter was in aantal dan het 
thuispubliek. Helaas valt het doek voor het 1e team in de super tiebreak van de 
allerlaatste dubbel in de uitwedstrijd bij HLTC Hoogerheide in Hilversum. Gestreden 
als leeuwen, in een klasse waar sommige tegenstanders met vier tweetjes binnen 
kwam wandelen, hebben onze jongens het gewoon heel goed gedaan. En deze 
situatie is echt uniek voor Manger Cats, dus we gaan ervan genieten zolang het kan! 
Door twee sterke jongens aan te trekken voor de voorjaarscompetitie in 2020 blijft het 
team verder intact en hopen we alsnog in de 1e klasse te blijven spelen. Fingers 
crossed!  

 

• De clubladder ging steady van gang met >90 deelnemers en werd afgerond na 13 
speelrondes met winnaars Peter Brandsma en Yvette van Dok. Gefeliciteerd!  

 

• De DDR swingt weer (o.l.v. Esther Vogelenzang) 
 

• Nieuwe leden labelen (o.l.v. Jan-joop Treffers) en normaal labelen (Marijke 
Wispelwey), en woensdagochtend labelen (o.l.v. Corry van Erp)! Een hele gezellige 
drukte, en dan is het fijn dat de eerdergenoemde baan- en bardienstplanning in de 
meeste gevallen gewoon helemaal klopt! 

 

• Het Van der Sluijs Auto’s Stratentoernooi was weer een groot succes, georganiseerd 
door Akke van der Weij, Liesbeth Berghout, en Marjolein Reijntjes. Misschien niet 
voor iedereen bekend, maar die evenement is een prachtige manier om nieuwe leden 
aan ons te binden, in de meeste jaren krijgen we er hierdoor wel 5-10 nieuwe leden 
bij. Denk hier svp aan als je met de teamsamenstelling van 2020 bezig bent straat 
coördinatoren! De afsluiting van het Stratentoernooi werd muzikaal opgeluisterd door 
de rockers o.l.v. Jan van Rutte, altijd een feest!  
 

  



 

 

• Snel daarna het Van den Berg Sport 2000 Manger Cats Open toernooi van Bob 
Rietbergen en team (Maurice Albrecht, Assa Brakenburg, Sabine Verbiest, ..) met 
een record aantal deelnemers van Manger Cats zelf. Opnieuw een perfecte 
organisatie in een week met vooral veel warmte, droogte, en super support door Rob 
van Hengel en team om de banen in optimale conditie te houden.  
 

• De jeugdweek (met jeugdclubkampioenschappen) werd gesponsord door nieuwe 
sponsor Jumbo, die present was met fruit, water, en ijsjes! Ook op de 
woensdagmiddag (o.l.v. Emilie Gijsman en Marleen Nommensen) toen alle 
basisscholen present waren met ca. 180 kids. Het programma wat zij voorgeschoteld 
kregen (dank trainers!) resulteerde in ca. 45 aanmeldingen voor proeflessen.  
 

• Snel na terugkomst van vakantie even oefenen, want de clubkampioenschappen 
beginnen! Esther Kolb voert de regie, met sterke support van Maurice Albrecht, 
Saskia Redeke, Wilma Kieft, en Angelique van de Bouwhuijsen. Mooi weer, prachtige 
wedstrijden, waardige kampioenen, met in de buitencategorie Boudewijn de Jongh 
die in de finale Koen van der Horst verslaat! En met een uniek muzikaal optreden van 
Douwe de Vries en Steffen de Wolff!  
 

• Ondertussen was de najaar competitie begonnen en zijn vele team (de meesten op 
de vrijdagavond) druk om Manger Cats goed te vertegenwoordigen. De droogte van 
het voorjaar is echter omgeslagen in een continue, never-ending stroom regen, 
waardoor veel partijen niet door kunnen gaan, herpland moeten worden, en soms 
opnieuw herpland worden. Vele leden hebben uren op de baan staan …. dweilen, 
ook belangrijk! En geen acht teams kampioen dit keer, maar wel een uit de jeugd: 
jongens 10 t/m 14!  
 

• Het DOJ (Driebergen Open Jeugd), in de herfstvakantie, wat jaarlijks samen met 
Risenborgh (Hoenderdaal) wordt georganiseerd vond plaats op ons park. Jolt Oostra 
regelde het goed, onder strakke regie van de dame(s) van Risenborgh.  

 

• Deze maand begon met de populaire Mixed Night, georganiseerd door Edu Dorland, 
Anne Struijs, en Jose van Beek. Koud, maar wel gezellig!  

 

• Helaas ging het familietoernooi niet door (o.l.v. Annelien de Ruijter en Imke van 
Gasselt), dat kwam eigenlijk door verkeerde planning, volgend jaar veel eerder in het 
seizoen! 

 

• De rust keert bijna terug, en dan is er de Men’s Night, georganiseerd door Dirk-Jan 
van Barneveld met hulp van Ellis van Doorn, met creatieve bijdrage door huisdichter 
Ruud Staaijen, en mooie prijsuitreiking/speech door Peter Noomen! Er zijn dan ook 
echte mannen nodig om ervoor te zorgen dat al die fusten leeg teruggaan naar de 
Mol!   
 

• Het winterklaar maken van het park werd wederom door Nico Geerts georganiseerd, 
en zoals in de ClubApp beschreven, het ging weer met de snelheid van een 
wervelwind. Een aantal banen (5-7) blijven wel open, en zijn bespeelbaar zolang de 
netten niet laag hangen. 
 
 

  



 

 

7. Jaarverslag communicatie, vrijwilligers & nieuwe leden 
 
 

• De vrijwilligersborrel is altijd een belangrijk moment in het jaar. Gezellig was het 
samen met ca. 30 vrijwilligers, Rob van Hengel werd geëerd als vrijwilliger van het 
jaar, vooral dankzij de passie en het enthousiasme waarmee hij zijn rol als 
opperhoofd baankwaliteit uitvoert! Echt super! Heel veel dank Rob! Rob kreeg de 
prijs trouwens kort nadat we hadden vastgesteld dat eigenlijk Corry deze trofee elk 
jaar verdient … misschien moeten we daar eens iets op verzinnen. En op dezelfde 
borrel kwam Monika Knottnerus met het idee om de Ladies Night nieuw leven in te 
willen blazen in 2020, goed nieuws!  
 
 

  



 

 

8. Jaarverslag penningmeester 
 

 
  



 

 

9. Begroting 
 

 
  



 

 

10. Balans 
 

 
 

 


