
Hans Wouters <hwouters66@gmail.com>

Nieuwsbrief TV De Goudhoek Februari 2022 - Jaarverslag 
2 berichten

De Goudhoek <clubinfo@knltb.email> 22 februari 2022 om 22:24
Aan: secretaris@goudhoek.nl

Verenigingsverslag 2021 TV de Goudhoek 14 januari 2022
Beste leden van TV de Goudhoek. Hieronder volgt een verslag van het afgelopen tennisjaar.

Het huidige aantal leden.

De Goudhoek heeft op 1 december 2021 172 tennisleden. Ten opzichte van 1 december 2020 is het aantal leden met 14 gestegen,
dit komt overeen met +8,86%. In de grafiek hieronder vind je een overzicht van de leeftijdsopbouw van jullie leden op 1 december
2021.

De actuele ledenlijst is terug te vinden op onze site (https://www.goudhoek.nl/ledenlijst/).

Op 13 januari 2022 is Margriet Bakx overleden.

Jeugdtennis

Het afgelopen jaar is er weer een start gemaakt met het jeugdtennis binnen de Goudhoek. Er zijn nu 2 jeugdgroepen actief met
lessen o.l.v. trainer Mo van Sport Events. De komende tijd moet uitwijzen of dit levensvatbaar blijft. Vanuit onze vereniging is hier
Rinus van Hoof actief bij betrokken en tevens het aanspreekpunt hiervoor.

Mededelingen van het bestuur

Door verschillende Corona gerelateerde maatregelen hebben we het tennissen ook het afgelopen jaar weer moeten inperken tot
soms alleen maar enkelspel. Het paviljoen is inmiddels al weer geruime tijd gesloten hierdoor. Alle informatie hieromtrent wordt via
de nieuwsbrief, berichten op de website en overige berichten via KNLTB clubapp aan de leden kenbaar gemaakt.

Alle huidige bestuursleden zijn op 25JAN2021 gestart met een nieuwe termijn van drie jaar. Rinus van Hoof heeft aangegeven te
willen stoppen met zijn bestuursfunctie. We hebben dus weer een vacature. Mocht er vanuit de leden interesse zijn voor invulling
van deze vacature, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door een mail aan secretaris@goudhoek.nl (voor eind maart 2022).

Vervolg Digitalisering
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De digitalisering die in 2019 is ingezet, heeft in 2021 een succesvol vervolg gekregen. Reserveringen van banen worden hiermee
geregeld, bardiensten worden hiermee ingepland en ook de nieuwsbrieven worden inmiddels via de KNLTB clubapp verspreid.
Verder worden de betalingen aan de bar ook voor het grootste gedeelte via pinnen gedaan.

Bestuursbesluiten In de het afgelopen jaar zijn we met het bestuur een 3-tal keren bij elkaar geweest. In deze
bestuursvergaderingen zijn o.a. de volgende bestuursbesluiten gevallen:

1. Door de huidige Corona situatie hebben we besloten de ALV van 2022 op te schorten naar 9 juni 2022.
2. Lichtmasten alle banen worden voorzien van LED- verlichting. De lichtmasten van alle banen zijn opnieuw gekeurd. Alle

lichtmasten zijn inmiddels vervangen door LED.
3. De statuten van onze vereniging zijn aangepast op basis van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Voor eventuele vragen hierover kun je terecht bij Hans van Wijk.

Tennislessen

Tennislessen worden nog steeds verzorgd door Tennisschool Sport Events. Lessen worden verzorgd op de maandagavond voor
senioren en op de vrijdagmiddag voor de jeugd. Ook in 2022 zullen de tennislessen door Tennisschool Sport Events worden
verzorgd. Tennislessen voor de jeugd worden verzorgd door trainer Mo van Sport Events.  

Deelname aan KNTB competities

De volgende teams hebben in 2021 deelgenomen aan de KNLTB competities:

Voorjaar:   Junioren Goudhoek 1    Zondag: Als 3e geëindigd  

Najaar: 8 teams  

Donderdagmiddag: DD Goudhoek 1 Chantal Bekkers   2e  

Vrijdagavond:

HD Goudhoek 1  35+      Ömer Zengin  ongeslagen     1e  Kampioen  

Mix Goudhoek 1  35+     Robert van de Wetering         4e  

Mix Goudhoek 1  17+     Matty Verkuilen                      4e  

Mix Goudhoek 2  35+     Ronald Wouters                      1e Kampioen  

Mix Goudhoek 3  35+     Femke Mol                              6e  

Mix Goudhoek 4  35+     Petrie van Erp                         6e  

Zondag: Jeugd Goudhoek 1          Elisanne Manders    onderaan  

Winter: Vrijdagavond 2 Mix teams die helaas niet gespeeld kunnen worden door Covid19    

Open toernooi en andere events

Het “JANSSEN KERRES GOUDHOEK OPEN 2021” heeft afgelopen jaar ondanks enige beperkingen weer doorgang kunnen
vinden. Het toernooi werd gespeeld van 9 t/m 17 oktober 2021. Op de finaledag was onder een stralende zon het terras volop
gevuld. Hulde aan het kleine clubje vrijwilligers dat de organisatie in 2021 weer op zich heeft genomen en heeft besloten ook in
2022 hier weer mee verder te gaan. Overige evenementen hebben over het algemeen wederom geen doorgang kunnen vinden.

Tot zover het verslag over 2021,

Hans Wouters 

Verslag kascontrole TV de Goudhoek 9 februari 2022
Op woensdag 9 februari 2022 heeft de kascontrolecommissie de cijfers van TV de Goudhoek gecontroleerd. Deze commissie
bestond uit Bart van Lierop en Johan van den Boomen. De volgende zaken zijn er besproken:   

De balans- en resultatenrekening 2021 en de begroting 2022 zijn uitgebreid besproken en gecontroleerd. Waar nodig heb ik
de benodigde onderbouwing gegeven. De bankstanden van alle bankrekeningen zijn gecontroleerd op juistheid. De
conclusie van de kascontrolecommissie is dat de cijfers in orde zijn. Zij hebben dit bevestigd met een handtekening op de
cijfers. Zij willen de leden vragen om decharge te verlenen.
De contributiebedragen blijven in 2022 gelijk en zijn:                

Van 0 tot en met 6 jaar                                gratis
Van 7 tot en met 12 jaar                              25% van het volwassentarief
Van 13 tot en met 18 jaar                            50% van het volwassentarief                
Van 19 tot en met 24 jaar                            € 105,- (75%)                 
Vanaf 25 jaar                                                € 140,-                
Met studentenkorting t/m 24 jaar           € 70,-(50%)

Verduurzaming: in 2021 heeft de investering plaatsgevonden inzake de vervanging van de lichtmasten in LED-verlichting op
de vier banen. Dit heeft in 2021 wel gezorgd dat de liquide middelen afgenomen zijn. De vervanging zal in de toekomst
financieel een voordeel opleveren. Per direct hebben we ook een voordeel naar de omgeving toe. Er is minder verstrooiing
van licht, waardoor de buurt minder licht overlast zal hebben.



Baropbrengst: het paviljoen is maar 20 weken open geweest in 2021, waarin de rustige zomerperiode inbegrepen zit.
Gelukkig is het open toernooi wel doorgegaan, waardoor we nog wat omzet gerealiseerd hebben. In die ene week is bijna de
helft van de jaaromzet gerealiseerd.
Kascontrolecommissie: Bart van Lierop wil ik bedanken voor de controle en zijn inbreng de afgelopen twee jaar. Johan van
den Boomen bedank ik uiteraard ook en zie ik volgend jaar nog terug. Verder wil ik de leden verzoeken of iemand zich wil
aanbieden om Johan te assisteren begin 2023 bij de kascontrole. Graag ontvang ik een mail of een app van een van de
leden. Dank alvast voor de medewerking.
Als laatste nog over de cijfers: De cijfers worden niet gepubliceerd op de website of rondgemaild naar de leden, maar tijdens
de jaarvergadering zijn de cijfers ter inzake beschikbaar.  Voor diegene die hierop niet kan wachten stel ik de cijfers
beschikbaar en sta ik uiteraard open voor vragen, hiervoor graag een mail sturen naar penningmeester@goudhoek.nl.

Groeten,   Robert van de Wetering

ALV 9 juni
Normaal gesproken wordt de Algemene Leden Vergadering in het begin van het jaar gehouden. Gezien de omstandigheden van
afgelopen periode en omdat we ook in 2021 geen fysieke ALV hebben gehad, hebben we besloten de ALV voor dit jaar te
verplaatsen. De ALV zal dit jaar worden gehouden op donderdag 9 juni. Agenda volgt tzt. 

Snert Toss
 Hij komt er weer aan! 

Onze snerttoss! En wel op woensdag 9 maart van 9.30 tot 13.00 uur. We beginnen met een partijtje tennis. En daarna is er koffie
met iets lekkers. Om 12.00 uur gaan we lunchen. We sluiten als vanouds af met een advocaatje met slagroom.   

Kosten €5,-.  

Geef je op en doe mee! Zet je naam op het inschrijfformulier in het paviljoen of geef een belletje.  

Nelly de Louw 040-2836651 

Nieuws van de ledenadministratie 
Mutaties ledenlijst (Afmeldingen)

Guy van Dael
Mieke van de Griendt
Paulien der Kinderen (slapend lid)
Claartje Leenders
Femke Mol
Benjamin Nicholson
Rik Nijssen
Bert Rienks (slapend lid)
Martin van Rooij
Marijke van de Sande-Dekkers
Titus Schütz
Leo van de Vondervoort

   Mutaties kunnen doorgegeven worden aan:  ledenadministratie@goudhoek.nl
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Antwoorden op: bestuur@goudhoek.nl
Aan: hwouters66@gmail.com

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]


