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Beste leden van TV de Goudhoek. Hieronder volgt een verslag van het afgelopen tennisjaar. 

Het huidige aantal leden.  

De Goudhoek heeft op 1 december 2022 162 tennisleden. Ten opzichte van 1 december 2021 is het 

aantal leden met 10 gedaald, dit komt overeen met -5,81%. In de grafiek hieronder vind je een overzicht 

van de leeftijdsopbouw van onze leden op 1 december 2022. 

 

 

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

Jeugdtennis 

Het jeugdtennis lijkt blijkt na diverse inspanningen van o.a. Rinus van Hoof niet levensvatbaar voor TV de 

Goudhoek. Ook na diverse oproepen kon hier geen opvolger voor worden gevonden, ook niet vanuit de 

ouders van de jeugdleden zelf. Wij gaan dus vanuit de Goudhoek niet meer actief ondersteunen. Het 

blijft natuurlijk wel gewoon mogelijk om lid te blijven van onze vereniging. 
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Mededelingen van het bestuur 

• Alle huidige bestuursleden zijn op 25JAN2021 gestart met een nieuwe termijn van drie jaar. 

Rinus van Hoof is het afgelopen jaar gestopt met zijn bestuursfunctie. Momenteel hebben we 

dus 6 actieve bestuursleden. Mocht er vanuit de leden interesse zijn voor invulling van deze 

vacature of om een tijdje mee te lopen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door een mail aan 

secretaris@goudhoek.nl (voor eind februari 2023). 

• Door coronaperikelen is in 2022 een aantal activiteiten niet door gegaan, zoals de snerttoss en 

de men's-evening. 

• Afgelopen jaar is van 8 t/m 16 oktober weer het jaarlijkse open toernooi (Janssen Kerres 

Goudhoek Open) gehouden. Marion van Lierop heeft te kennen gegeven dat dit haar laatste jaar 

was als toernooileider. Wij doen een oproep aan onze leden om deze functie van Marion over te 

gaan nemen met ingang van dit jaar. Je kunt je ook als groep aanmelden als je met een groep de 

organisatie van het Open Toernooi op wil gaan pakken. Dus laat je horen! Het zou zonde zijn als 

het Open Toernooi vanaf 2023 geen vervolg meer zou krijgen. 

• Het hekwerk rond de tennisvelden is op 16 januari 2023 vervangen zoals u wellicht inmiddels 

heeft kunnen zien.  

• Rinus Hazenberg is afgelopen jaar op 90e jarige leeftijd gestopt met zijn onderhoudsactiviteiten.  

Hij is inmiddels opgevolgd door Tum van Noorden.  

• Dank aan Miranda Wouters voor het jarenlang schoonhouden van het paviljoen. Zij heeft haar 

opvolgster, Chensia Rosenberg, ingewerkt. Chensia is met groot enthousiasme aan de slag 

gegaan. 

• De digitalisering die in 2019 is ingezet, heeft in 2022 een succesvol vervolg gekregen. 

Reserveringen van banen worden hiermee geregeld, bardiensten worden hiermee ingepland en 

ook de nieuwsbrieven worden 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 4-tal keren bij elkaar geweest. In deze 

bestuursvergaderingen zijn o.a. de volgende bestuursbesluiten gevallen: 

1. Per 1-1-2023 kan er nier meer contant worden afgerekend in het paviljoen. Alleen pinnen is nu 

nog mogelijk. Op de eerste plaats is he veiliger en het is ook makkelijker voor de bardienst 

medewerkers 

2. Onze verenigingsstatuten zijn aangepast. Belangrijkste wijzigingen zijn het opnemen van de 

continuiteitscommissie en minimum aantal bestuursleden van 7 naar 3 (voorzitter, 

penningmeester en secretaris). Voor het goedkeuren van de wijziging moet 2/3 van de leden 

aanwezig zijn. Omdat hier bij de eerste vergadering niet aan voldaan werd, is een nieuwe 

vergadering nodig geweest om op 27 juni om deze statuten alsnog goed te keuren. 

3. De huidige defibrillator (12 jaar oud) wordt vervangen door een nieuwe. Kosten worden gedeeld 

met RKGSV, deze is inmiddels vervangen. 

4. Het eerder genomen besluit dat de bar in oktober zal worden geschilderd en dat er nieuwe 

barkrukken zullen worden gekocht en dat oude barkkrukken door de leden worden kunnen 

worden opgehaald is inmiddels teruggedraaid, door andere priorisering van uitgaven. 

  

mailto:secretaris@goudhoek.nl


Tennislessen 

Afgelopen voorjaar hebben er 4 groepen een lespakket gevolgd van 10 lessen. Helaas hebben we hier 

geen vervolg aan kunnen geven omdat  er geen leraar meer beschikbaar is vanuit Sport Events. Een 

belangrijke reden hiervoor is dat we als Goudhoek te weinig lesaanbod hebben voor een leraar om zich 

te committeren aan de Goudhoek. We doen ons best om in het voorjaar weer een leraar te zoeken, maar 

wij zien het eerlijk gezegd somber in. Dit is natuurlijk zeer spijtig, want we willen graag als club lessen 

aanbieden aan onze leden.  

Deelname KNLTB competitie 2022 

 

Voorjaarscompetitie 8 teams 

 
Donderdagmiddag DD     KAMPIOEN 

Vrijdagavond DD    6de 

Vrijdagavond HD    6de 

Vrijdagavond Mix: 

Goudhoek 1  17+ Captain Matty Verkuilen 3de 

Goudhoek 1  35+ Captain Robert v/d Wetering 2de 

Goudhoek 2          Captain Ronald Wouters 5de 

Goudhoek 3    Captain Petrie v Erp  4de 

Goudhoek 4    Captain Carla v Vroenhoven 6de 

 

Najaarscompetitie 8 teams 

 
Donderdagmiddag DD    3de 

Vrijdagavond DD    3de 

Vrijdagavond HD    5de 

Vrijdagavond Mix: 

Goudhoek 1  17+ Captain Matty Verkuilen 4de 

Goudhoek 2  35+ Captain Robert v/d Wetering  KAMPIOEN 

Goudhoek 3          Captain Petrie v Erp  3de 

Goudhoek 4    Captain Carla v Vroenhoven 4de 

 

Tot zover het verslag over 2022. 

Hans Wouters 


