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Jaarverslagen teams:

• Secretariaat (Kitty Tienstra) 

Geen bijzonderheden 



Technische commissie (Nathalie Bottelier): 

Daar het onmogelijk is om alle sponsoren bij naam te noemen wil ik 
graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen van adverteerders tot 
toernooisponsors en éénmalige sponsors voor de diverse activiteiten op ons park 
enorm te bedanken voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Ondanks de crisis zijn 
al onze sponsors de club blijven steunen, chapeau!!

De technische commissie bestond het afgelopen jaar uit Jordy en Nathalie 
Bottelier. 

Dit jaar door het coronavirus, de verplichte registratie en het gesloten clubhuis 
voor het eerst aan de slag gegaan met ‘online banen’ reserveren. Dit had wel wat 
voeten in aarde en niet iedereen was even enthousiast in het begin, maar het was 
de enige mogelijkheid om te kunnen en mogen tennissen. Zo langzamerhand 
beginnen onze leden eraan te wennen en is het online banen reserveren niet meer 
weg te denken.  Zowel de club app als de website worden hiervoor veelvuldig 
gebruikt en daar zijn we blij mee. 



Technische commissie: 

De club app heeft ook de mogelijkheid van een laddercompetitie, 
deze is door ons opgezet, iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Je kunt 
inschrijven voor DE,HE,DD,HD of GD. De laddercompetitie kun je helemaal zelf 
regelen, van uitdagen, afspraak maken,  tot uitslagen invoeren. Ook bij de jeugd is 
de laddercompetitie opgezet. Er wordt op dit moment nog weinig gebruik van 
gemaakt maar we hopen dat iedereen volgend jaar de laddercompetitie gaat 
ontdekken.

Helaas geen voorjaarscompetitie (dus ook geen kampioenen). De KNLTB besloot 
om de gehele voorjaarscompetitie te verplaatsen naar het najaar. Op moment van 
schrijven is deze nog in volle gang.  In het voorjaar hadden zich 27 seniorenteams 
opgegeven en 7 juniorenteams. Ten opzichte van ons ledenbestand zijn het echt 
heel veel leden die deel willen nemen aan de competitie. Teams konden aangeven 
of ze de KNLTB competitie in het najaar wilden spelen, slechts 4 teams wilden 
stoppen.  Vol goede moed ging de competitie van start maar wederom door het 
coronavirus moesten alle sportkantines/clubhuizen opnieuw dicht. Dit was voor 
een aantal teams reden genoeg om ermee te stoppen.



Technische commissie: 

Veel teams gaan voor de gezelligheid met een borreltje en een competitieschotel 
na afloop, maar die mogelijkheid bestond niet meer. Uiteindelijk zijn het nog 11 
teams en 3 juniorenteams die de KNLTB competitie afspelen mits het weer het 
toelaat.  De vrijdagavond is en blijft populair.  De zomeravondcompetitie op 
woensdag is, in verband met het virus, door de KNLTB dit jaar helemaal uit de 
competitie gehaald.  Zodra we het aanbod 2021 (verwachting half november) 
binnen hebben van de KNLTB gaan we alweer inventariseren voor volgend jaar. 

Voor een totaaloverzicht van alle competitie-uitslagen wordt verwezen naar onze 
site.



Jaarverslag TAT (Toernooi en Activiteiten Team) (Joyce Plomp)

We hadden er zin in dit jaar! We gingen aan de slag met de 
toiletten. Na een paar weken zagen de toiletten er weer fris & 
fruitig uit…het seizoen kon beginnen!
Zoals ieder jaar stonden er weer meerdere activiteiten en 
toernooien op het programma. Maar het liep helaas anders dan 
anders…het coronavirus was de grote spelbreker. Het kabinet 
moest verregaande maatregelen nemen in de strijd tegen het virus 
en daarom werden alle activiteiten gestaakt. 
De voorjaarscompetitie werd verschoven naar het najaar en de 
geplande toernooien konden helaas niet worden georganiseerd.  
In mei kwam alles weer een beetje op gang en durfden we weer 
wat activiteiten te plannen. Tijd voor iets nieuws: de 1-dags 
toernooien. Leuke wedstrijdjes met een lekker hapje en 
drankje…zeer geslaagd. 
En toen nog een primeur…Bingo & Bites! We hebben weken heel 
veel ondernemers gestalkt…excuses daarvoor maar volgend jaar 
graag weer…
De geweldige prijzen, de lekkere bites en de enthousiaste 
deelnemers op het volle terras maakten dit evenement tot een 
succes.



Jaarverslag TAT (Toernooi en Activiteiten Team)

En ook het dubbeltoernooi in september was druk bezet en we 
hebben met z’n allen een heerlijke week gehad. 

De competitie ging van start en de 1ste ‘coronaproof’ kaartavond 
was een feit.
Het voelde even als normaal maar helaas was dat van korte duur. 
Nathalie, Conny, Rob, Mirjam, Pascal, Ivor, Marjan, Barbara, Ed, 
Sylvia, Carla, Debby, Rob, Lida, Reina, Magda, Erik, Inge, Willem, 
Gladys, Mariska, Rolf en Henk…hopelijk kunnen we volgend 
seizoen weer knallen! 

Doe allemaal voorzichtig en hou nog even vol…samen kunnen we 
dit!
Namens de TAT
Joyce Plomp 



Jeugd commissie (Fatima Menssouri)

Afscheid
Patricia Goossens, Ghislaine von Mauw, Corine Glazer en 
Valerie van Weenen gaan stoppen Dank jullie wel!

Welkom
Debby Kusters komt Willemijn en Fatima versterken

Maar dat is niet genoeg om in de toekomst de jeugdactiviteiten te kunnen blijven 
organiseren. Aanmelden kan via jeugdcommissie@tvluckystrike.nl 



Jeugd commissie (Fatima Menssouri)

Vrijwilligersbeleid

2021 jaar van de waarheid. Zonder vrijwilligers geen 
activiteiten en toernooien voor de kinderen. 
Dringende oproep aan iedereen die de kinderen een warm 
hart toedraagt en met name de ouders om je alsjeblieft aan 
te melden dan wel mee te helpen op de momenten dat het 
nodig is



Materiaal Team (Ton Hut)

- Tussentijds heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Willem 
Camfferman heeft vanwege gezondheidsredenen een stap terug gedaan en 
Ton Hut is bereid gevonden om deze plek in te vullen.

- We gaan in het nieuwe seizoen gepast afscheid nemen van Willem en 

Ton zal tijdens de ALV van 2020 (die zal worden gehouden in april 2021)        

verslag  doen wat er zoal speelt bij het oh zo belangrijke materiaal team                   



Financieel verslag 2020 - 2021
penningmeester Bob Graal

Het seizoen 2019-2020 gaat de boeken in als het Corona seizoen. Niemand had 
kunnen voorspellen dat het Corona virus deze impact op onze samenleving zou 
hebben. Zover bekend is een aantal leden getroffen door dit virus en (nog) 
herstellend hiervan. Namens het bestuur van Lucky Strike veel sterkte.

Het bestuur heeft met een grote groep vrijwilligers alle Corona maatregelen 
kunnen realiseren om toch te kunnen blijven tennissen. Het was soms ad-hoc en 
improvisatie om de richtlijnen te realiseren. Maar het is gelukt en wij zijn hier 
trots op. Onze dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

Ook Rob en Karin hebben dit jaar last gehad van de Corona maatregelen. 
Beperkt open, 4 personen aan één tafel, niet aan de bar hangen, voldoende 
afstand en noem het maar wat er allemaal op hun af kwam. Een bewogen jaar 
en namens het bestuur dank voor de improvisatie, meedenken en meewerken. 



Financieel verslag 2020 - 2021
penningmeester Bob Graal

Het bestuur gaat er van uit dat ook het seizoen 2021-2022 nog in het teken van 
beperkende tennis mogelijkheden zal staan. Over het spelen van toernooien, 
competitie, opening bar e.d. valt ook nog niets te zeggen.

In het afgelopen seizoen zijn de toiletgroepen geschilderd en voorzien van nieuw 
interieur. Op baan 7 zijn 2 mini tennisbanen gerealiseerd en blijven deze 
minimaal 2 jaar liggen conform afspraak met het (jeugd)bestuur. 
Dit jaar zijn door Tennis op Maat (ToM) en E. Donker  weer de tennislessen voor 
de jeugd en senioren gerealiseerd. 

Het COVID-virus heeft ook financieel invloed gehad op ons huishoudboekje van 
2020. Het resultaat over 2020 is € -3.987. Bij het opstellen van de Begroting 2020 
was een positief resultaat van € 300 verwacht.
Hieronder een korte toelichting op de verschillen tussen Begroting en werkelijke 
kosten per kostensoort. Verschillen kleiner dan € 250 worden niet toegelicht.



Financieel verslag 2020 - 2021
penningmeester Bob Graal

Diverse Baten
Dit jaar is in het kader van het Corona virus een subsidie van € 4.000 gevraagd en 
ontvangen.

Kantine resultaten
Door de Corona maatregelen is de kantine een aantal maanden niet open 
geweest en hierdoor ook minder huur ontvangen. 

Winddoeken
Er is één winddoek sponsor vervallen en hebben drie sponsors nieuwe 
winddoeken op ons tennispark geplaatst. 

Sponsors
Van enkele sponsors is dit seizoen geen sponsorbijdrage ontvangen. 



Financieel verslag 2020 - 2021
penningmeester Bob Graal

Onderhoud banen
Om het gravel onderhoud goed te kunnen uitvoeren is nachtvorst noodzakelijk. 
Helaas ontbrak het hieraan en waren wij genoodzaakt om de banen door een 
externe partij te laten omploegen. De extra kosten hiervan waren € 1.700. Er was 
extra onderhoud nodig aan de tractor en moesten er ook nieuwe messen 
worden gekocht, totaal een bedrag van € 1.300 
De materialen voor de aanleg van de 2 mini-banen waren € 600. Verder is € 500 
besteed aan vervanging van zijn er diverse slangen en koppelingen.

Onderhoud Clubhuis
Zoals vermeld zijn de toiletten geschilderd, voorzien van schilderijen, nieuwe 
toilet accessoires en verlichting, totaal € 650. Er zijn 2 pompstoringen geweest, 
dit heeft € 400 gekost.



Financieel verslag 2020 - 2021
penningmeester Bob Graal

Jeugdtrainer(lessen)
De lessen voor onze jeugd zijn ook dit jaar weer door Tennis op Maat en E. 
Donker gerealiseerd. Er is meer uitgegeven dan begroot en komt dit door de 
kleinere groepen die zijn gepland. Volgend jaar gaan wij dit aanpassen zodat wij 
weer binnen de begroting blijven. Voorbeeld:

Bij 60 kinderen, 6 kinderen per groep en 16 lessen is dit (10x16) 160 lesuur.
Bij 60 kinderen, 4 kinderen per groep en 16 lessen is dit  (15x16) 240 lesuur.

Er wordt per lesuur betaald.

Toernooi Activiteiten (TAT)
Omdat er minder (club)toernooien en activiteiten zijn georganiseerd zijn de 
opbrengsten en kosten minder. De openlucht ‘wind’ Bingo was overig een groot 
succes. Op de zondagen zijn wel diverse interne toernooien geregeld die 
succesvol waren (patat, oliebol, bitterbal, soepstengel).

Technische Commissie
De kosten zijn behoorlijk minder dan gepland, maar weer overeenkomstig met 
het jaar daarvoor. De oorzaak moet nog worden uitgezocht.



Financieel verslag 2020 - 2021
penningmeester Bob Graal

KNLTB
Aan de KNLTB hebben wij minder betaald, dit heeft te maken met aantal leden, 
toernooien en competities. 

Heffingen
Door de gemeente zijn de velden, clubhuizen, oppervlakte e.d. opnieuw 
getaxeerd. Deze taxatie heeft geleid tot meer OZB voor onze club. Samen met 
andere tennisverenigingen hebben wij hier officieel bezwaar tegen gemaakt, 
maar helaas. 

Electra
Het verbruik was dit jaar minder dan vorig jaar.

Diverse lasten
Op de balans van 2019 was een betaling gereserveerd, deze factuur is niet 
gekomen en wordt ook niet meer verwacht.



ACTIVA 2017 2018 2019 2020

Kas/Bank/Giro 2.649 10.352 5.419 6.680

ING Spaarrekening 137.545 138.707 125.765 131.802

Clubhuis 44.881 40.822 32.713 24.595

Inventaris 4.298 2.100 916 458

Inrichting 2.000 1.000 0 0

Terrein 5.005 5.116 12.662 10.002

Voorraad 600 600 600 600

Te Vorderen 0 90 90 90

Kommissies 1.920 2.811 2.526 2.023

Totaal Activa 198.898 201.598 180.691 176.250

PASSIVA 2.017 2018 2019 2020

Cum. Saldo 63.676 58.043 65.604 51.176

Saldo Boekjaar -5.633 7.561 -14.428 -3.947

Eigen Vermogen 58.043 65.604 51.176 47.229

Bestemmingsreserve 131.100 131.100 125.112 126.665

Leningen 0 0 0 0

Vooruit Ontvangen 0 0 1.000 0

Te Betalen 9.755 4.894 3.403 2.356

Voorziening 0 0 0 0

Totaal Passiva 198.898 201.598 180.691 176.250



Resultatenrekening 2020 Werkelijk Begroting

BATEN 2019 2020 2020 2021

Contributies 76.411 72.482 72.400 71.000

Ontvangen Rente 57 38 30 10

Diverse Baten 118 4.060 120 8.100

Kantine Resultaten 4.300 2.163 4.400 4.400

Winddoeken 2.475 2.200 2.500 2.200

Website 500 500 500 500

Sponsors 3.450 1.200 3.450 2.250

Totaal  Baten 87.311 82.643 83.400 88.460

LASTEN 2019 2020 2020 2021

Onderhoud Banen 18.892 19.770 14.000 19.000

Onderhoud Clubhuis 4.438 3.203 2.000 2.500

Onderhoud Terrein 5.851 2.286 2.500 2.200

Onderhoud Overig 1.305 982 1.000 1.000

Afschrijvingen 14.028 12.142 12.000 12.200

Bestemmingsreserve 0 0 0 0

Jeugdtrainer 17.221 15.252 12.500 13.000

Jeugdcommissie 1.267 1.121 1.250 1.250

Toernooi activiteiten 3.145 547 2.500 2.500

Technische Commissie 1.250 673 1.300 700

Bestuur 3.704 1.505 3.650 3.500

Administratie Leden 951 701 950 750

KNLTB 10.170 9.327 9.700 9.500

Verzekeringen 3.068 3.140 3.100 3.200

Heffingen 3.591 3.845 3.200 3.900

Beveiliging 758 773 780 780

Gas 2.711 2.892 2.900 2.900

Water 492 386 520 420

Elektra 7.597 7.068 7.900 7.200

Telefoon 975 1.027 1.000 1.100

Bankkosten 325 250 350 250

Rente Lasten 0 0 0 0

Diverse Lasten 0 -300 0 0

Totaal lasten 101.739 86.590 83.100 87.850

Saldo Boekjaar -14.428 -3.947 300 610


