CLUBBLAD
Tennis Uit Louter Plezier

TENNISVERENIGING TULP
Sportcomplex Sint Maarten
Oeverzegge 3, 1724 TZ Oudkarspel
Tel. 0226-318808
IBAN: NL12 RABO 0160 4909 95
BESTUUR 2017
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Correspondentieadres:
Postbus 96
1723 ZH Noord-Scharwoude
e-mail: secretariaat@tvtulp.nl
www.tvtulp.nl

Rick Muileboom
Nigel Hale
Linda Koning
Irma van Stipriaan
Carola van Leest
Mark de Lange

voorzitter@tvtulp.nl
nigel@tvtulp.nl
secretariaat@tvtulp.nl
penningmeester@tvtulp.nl
carola@tvtulp.nl
mark@tvtulp.nl

LEDENADMINISTRATIE

Lia Biersteker

ledenadministratie@tvtulp.nl 06-37193389

PARKCOMMISSIE
(baan-bouw-groen)
WEDSTRIJDCOMMISSIE

Fred Stuijt
Mark Reijnders

parkcommissie@tvtulp.nl
0226-312836
wedstrijdcommissie@tvtulp.nl 06-54758748

(G)OUDEN TULP COMMISSIE Cees Biersteker

goudentulp@tvtulp.nl

06-27090147
0226-321082
0226-321307
0226-320997
0226-341549
06-38881325

06-15823217

SPONSORCOMMISSIE

Lida Hale

sponsorcommissie@tvtulp.nl 0226-321082

OPENTULPCOMMISSIE

Micha Baron

opentulp@tvtulp.nl

06-52652953

OPENTULPJECOMMISSIE

Katja Berkhout

opentulpje@tvtulp.nl

06-20367568

KANTINECOMMISSIE

Martijn Tromp

kantinecommissie@tvtulp.nl

06-18066977

REDACTIECOMMISSIE

Lea Perotti

redactiecommissie@tvtulp.nl 0226-317577

JEUGDCOMMISSIE

tijdelijk Carola van Leest jeugdcommissie@tvtulp.nl 0226-341549

TRAINER

Bastiaan Pos

VERENIGINGSCOMPETITIELEIDER
Winfried Kevenaar
WEBMASTER

Bert Jan Lubberts

bastiaan@tvtulp.nl

06-19602248

competitie@tvtulp.nl

0226-316583

webmaster@tvtulp.nl

0226-722916

Jaargang 28 - nr. 4 – november 2017

Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde

3
5
11
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
26
28

Van de bestuurstafel
Notulen ALV 2016
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Jaarverslag bestuur
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De redactie wenst u een fijne winter en feestdagen!
Nieuwe kopij voor het clubblad graag
aanleveren voor 27 februari 2018.
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Beste service
én persoonlijk
advies
Altijd bij u in de buurt!
En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Gratis parkeren voor de winkel
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Beste Tulpers,

02-11-2017

Dit is het laatste clubblad van dit seizoen.
Dit jaar is er veel gebeurd op de club. Op 16 januari werd een aantal jeugd- en seniorenleden
gevraagd mee te doen aan de KNLTB cursus “Thuis op de club”; tijdens deze avond werden een
aantal ideeën besproken om het clubgevoel en het park te verbeteren. Deze zijn dit jaar toegepast of
net deze maand van start gegaan. Zo wordt de entree momenteel opnieuw ingericht, waardoor we
o.a. extra fietsen kunnen plaatsen. Ook wordt de kantine qua inrichting verbeterd en aan het
meubilair wordt gewerkt, de bar is al gedaan.
Het Nieuwjaars- en openingstoernooi waren goed bezet, bij Gouden Tulp, Open Tulp en Open Tulpje
waren veel deelnemers! Ook de Sponsormiddag was een succes, er was o.a. een sponsorverkoop
waarbij de aanwezige plaatselijke ondernemers naamplaatjes konden kopen voor op de nieuw te
maken bankjes langs de banen. Pont Meyer heeft het hout voor de bankjes deels gesponsord; een
mooie actie. De bankjes worden in januari gemaakt door Cor Spekken en Jan Kos, daarvoor bedankt!
Helaas is op vrijdag 23 juni jl. onze geliefde trainer Bastiaan Pos verongelukt met zijn auto. Dit
vreselijke bericht heeft ons allemaal diep geraakt en ook buiten de vereniging was dit te merken.
Met een indrukwekkend afscheid bij de Tulp hebben wij Bastiaan een waardig afscheid kunnen
geven.
In de maanden juli en augustus zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe trainer; dat is niet makkelijk
kan ik u vertellen.
We hebben met verschillende mensen gesproken en kwamen bij Paul van der Knaap uit, Paul geeft
les op Cios Haarlem en werkte bij de KNLTB. Met Laurette en Roxan erbij hebben we 3 trainers die nu
al volop wintertraining geven. Kom gerust even bij ze langs om te kijken hoe zij het doen; tijdens de
ALV geven ze ook een korte presentatie.
Met de clubdubbel en de eindtombola is het zomerseizoen alweer voorbij en wordt er weer druk
getennist op onze kunstgrasbanen in de wintermaanden.
Wij als bestuur zijn al het hele jaar bezig om een nieuwe penningmeester te krijgen. Tot nu toe wil of
kan niemand van onze vereniging deze functie op zich nemen, Irma stopt echt. Het kan toch niet
waar zijn dat onze vereniging geen penningmeester heeft! Bij deze vraag ik aan één van jullie wie kan
dit op zich nemen a.u.b.??
Op dinsdag 28 november is onze Algemene Ledenvergadering in ons clubhuis om 20.30 uur. Kom
allemaal. Ik wens iedereen een sportief winterseizoen en tot ziens op de jaarvergadering.
Voorzitter Rick Muileboom.
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Kees en Anita Hink
Verhuur van:
Biertappen, tafeltaps, statafels, stoelen,
krukken, terrasverwarming, tenten,
glaswerk enz.
Kijk op de site.

Spoorstraat 84
1723 NE Noord-Scharwoude

Autoservice Bakker,
al 25 jaar uw vertrouwde adres voor uw auto
Autoservice - Autoverkoop - Autolease
Oostelijke Randweg 4
Noord-Scharwoude
Tel. 0226-312891

Dorpsstraat 598
1723 HJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226-317606
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Notulen algemene ledenvergadering TV Tulp. Dinsdag 29 november 2016 in de kantine van de club.
1. Opening
Voorzitter Adwin Goos opent de vergadering en heet iedereen welkom op de ALV wederom in onze
eigen kantine. Adwin loopt het jaar door aan de hand van foto’s van de activiteiten van het afgelopen
jaar.
2. Mededelingen bestuur
-

We hebben voor vanavond 15 afmeldingen ontvangen en er zijn 51 aanwezigen.
De agenda wordt aangepast met extra punten: Winfried over de competitie en Carola
over ledenbehoud.
De jaarlijkse vergadering met de commissie wordt vastgesteld op 23-02-2017

3. Ingekomen stukken: Geen
4. Notulen ALV 2015: Geen opmerkingen
5. Jaarverslag bestuur
Dit verslag is terug te vinden in het laatste clubblad en kwam tevens terug in de presentatie.
6a. Financieel jaarverslag
Onze penningmeester Irma van Stipriaan heeft wederom een uitgebreid financieel verslag gemaakt.
Deze heeft zij nader toegelicht. Het jaar 2016 is met een positief resultaat afgesloten. Grote
meevaller was dat we dit jaar toch een subsidie van de gemeente hebben ontvangen. Vanaf 2016
geldt een nieuw subsidiebeleid gemeente Langedijk. In 2015 zijn er diverse informatiebijeenkomsten
van de gemeente bezocht. In september 2015 is de aanvraag ingediend. In februari 2016 werd een
zeer beknopte afwijzing ontvangen, waarop in maart bezwaar is ingediend. Begin juli 2016 werd TV
Tulp uitgenodigd voor een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften en half juli 2016 ontvingen
we toch een positief bericht.
De belangrijkste bron van inkomsten is echter de contributie. Het aantal leden is dus van belang.
Later hierover meer.
Het resultaat van de kantine is gestegen van € 17.678,01 naar € 26.140,82. Dit komt mede door:
Succesvol 1e (G)ouden Tulp toernooi begin juni 2016
25ste Open Tulp toernooi met poules en enkelcategorie
Gezellige clubkampioenschappen
Maaltijden tijdens toernooien, hapjes, verse sap
Kassasysteem Le Credit Sportif, dit is makkelijk te bedienen, er worden minder fouten
gemaakt en het is veiliger, ruim 1/3 is gepind.
6b. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Moniek Molenaar en Bert Baron. Moniek geeft aan dat het er
erg duidelijk en goed verzorgd uit ziet. De kascommissie stelt voor om het bestuur inclusief de
penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2016.
De aanwezige leden van de vergadering gaan akkoord.
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6c. Benoeming kascommissie
Moniek treed af en heeft een fles wijn ontvangen. Ed Ydo meldt zich aan en zal samen met Bert
volgend jaar de kascontrole uitvoeren.
7a. Begroting 2017
Irma neemt met ons de begroting door. Hier zijn verder geen vragen over.
7b. Vaststellen contributie 2017
-

Voorstel is om de contributie 2017 gelijk te houden aan 2016.
Voorstel is om de boete voor te laat afmelden lidmaatschap te verhogen naar € 25,- en
ook de boete voor het niet draaien van een kantinedienst te verhogen van € 35,- naar
€ 45,- per dienst.
De aanwezige leden van de vergadering gaan akkoord.
8. Jaarverslagen/samenstelling commissies
In het clubblad staan diverse jaarverslagen. Adwin verwijst hiernaar.
We nemen dit jaar afscheid van de volgende commissieleden:
Wedstrijd: Kim Frantsen, Kim Horseling en Christian Dekker.
Jeugd: Arne Siewertsen, Eugenie van Orden en Arno Koster. Claudia Jong stapt over naar
de Wedstrijdcommissie en Micha Baron stapt over naar OpenTulp commissie
Open Tulp: Marian Alkema, Eleanor Beentjes, Sharon Beentjes, Dax Kuiper, Angel
Vennink, Marit Alkema en Herman Pieter Kroon.
Park: Rolf van Alphen, Jack Koomen en Jan van der Woude.
Open Tulpje: Sjoerd Spaansen, Rina de Kraker, Sharon Ruiter, Nienke Alkema en Nicolle
Schuyt.
Sponsor: Miranda Keppel
Kantine: Irma Hink
Iedereen ontzettend bedankt voor alle inzet!
We verwelkomen gelukkig ook nieuwe commissieleden:
-

Wedstrijd: Claudia Jong, Mariska Hoebe en Chris van der Stoop.
Open Tulp: Coby Moerman, Annemiek Schuffelen, Ed Jonker, Gaby de Kraker, Gert
Coenraads, Ilona Kistemaker, Marielle Siewertsen, Micha Baron en Mirjam Delis.
Open Tulpje: Dennis Mul en Katja Berkhout
Kantine: Jan Kos, Ineke Schilstra en Agnes Schuit

9. Samenstelling bestuur
Adwin Goos is aftredend en niet herkiesbaar.
Nigel Hale is aftredend en herkiesbaar
Carola van Leest is aftredend en herkiesbaar
Linda Koning is aftredend en herkiesbaar
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Nigel, Carola en Linda worden herkozen en blijven deel uitmaken van het bestuur. Irma van Stipriaan
was vorig jaar al aftredend en wilde zich nog herkiesbaar stellen voor 1 jaar. Helaas is het ons niet
gelukt om een vervangende penningmeester te vinden, waardoor Irma nogmaals bereid is gevonden
een jaar haar taak te vervullen. Hier is geen bezwaar tegen en Irma zal nog 1 jaartje haar taken
voortzetten. Wel moeten we dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester, zodat Irma
hem/haar alvast wat kan inwerken.
Het bestuur stelt Rick Muileboom voor als nieuwe voorzitter en Mark de Lange als nieuw bestuurslid.
Dit wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.
10. Ledenwerving en behoud
Carola legt aan alle aanwezigen uit hoe we als bestuur bezig zijn met ledenwerving en behoud.
Net als bijna alle tennisclubs in Nederland hebben ook wij te maken met dalende ledenaantallen. Op
dit moment hebben we 492 leden en 8 aanmeldingen voor het nieuwe seizoen. Dat is zorgwekkend!
Ledenwerving en -behoud verdienen volop onze aandacht.
Voor het aantrekken van nieuwe leden is het van groot belang om persoonlijk in contact te komen
met potentiële leden. Onze trainer Bastiaan heeft de afgelopen jaren het contact met kinderen van
de basisschool gezocht door hun gymles op de tennisbaan te houden. Hierdoor hebben we er elke
keer nieuwe jeugdleden bij gekregen. Het introductietoernooi biedt de mogelijkheid voor leden om
vrienden/buren/kennissen die nog niet tennissen mee te nemen en hun sport te laten zien. Deze en
soortgelijke acties zullen we ondersteunen door doelgerichte advertenties en flyeracties bv in nieuwe
woonwijken in de buurt. We zullen een manier bedenken om nieuwe leden bij hun eerste stappen in
onze club goed te begeleiden ook weer met name door persoonlijk contact. Wisten jullie, dat
gemiddeld 50% (!!!!!!!) van alle nieuwe leden binnen de eerste drie jaar weer afhaakt?
Net zo belangrijk als de ledenwerving is het behoud van bestaande leden. Er zijn veel verschillende
redenen voor het opzeggen van het lidmaatschap. Een deel zegt op vanwege
ziekte/blessures/ouderdom/verhuizing. Hier kan de club niet zo veel aan doen. Wij willen ons gaan
richten op de groep die opzegt met als reden tijdgebrek, te weinig gespeeld enz.
Het idee is: Als je plezier hebt tijdens het tennissen, dan kom je vaker. Als je vaak komt tennissen dan
raak je makkelijker betrokken. Betrokken en actieve leden zeggen niet zo snel op en willen zich soms
zelfs ook inzetten voor de club. => win-win-situatie.
Hoe kunnen we bereiken dat de mensen vaak naar de club komen? Ze moeten zich THUIS voelen op
de club! Er zijn heel veel verschillende redenen waardoor mensen zich "thuis" of misschien breder
gezegd "prettig" voelen in een vereniging.
Bij de KNLTB volgen wij een cursus, die precies hierop inhaakt. Onder andere hoort er de enquête bij,
die de KNLTB heeft ontwikkeld en die we onze leden onlangs toegestuurd hebben. Een GROOT aantal
leden heeft hier op gereageerd. Volgens de KNLTB komt het niet vaak voor, dat zo veel leden een
enquête invullen!! Hier zijn we heel erg blij mee!!! We hebben vele betrokken leden én ze hebben
goede ideeën.
De enquête behandelt 4 aspecten, die met een thuisgevoel te maken kunnen hebben:
1. Visueel (hoe ziet het er bij ons op de club uit?)
2. Facilitair (welke faciliteiten zijn er?)
3. Interactief (hoe gaan we met elkaar om?)
4. Vrijheid (mag ik mezelf zijn, is er ruimte voor mijn ontwikkeling en voor eigenheid en diversiteit.)

7

TV Tulp scoort vrijwel hoog, dat betekend dat een groot deel van onze leden best tevreden is en toch
is er ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld bij de koffie, het meubilair van de kantine, de entree van
het park en de begroeiing. Er is echt de tijd en moeite genomen om de enquête in te vullen en er zijn
veel bruikbare suggesties voor verbeteringen gekomen om een nog beter thuisgevoel voor nog meer
leden te creëren. Deze zullen we zeer zeker meenemen en in het verloop van de cursus bij de KNLTB,
die nog tot februari doorgaat, in ons actieplan opnemen. We zullen ons ervoor inzetten, dat de
resultaten hiervan volgend jaar voor iedereen zichtbaar zijn.
Op de vraag in de enquête wat nou precies dat thuisgevoel veroorzaakt geven jullie als antwoord
vriendschappen, gezelligheid, samen zijn én geven onze leden BASTIAAN heel veel complimenten
voor zijn enthousiasmerende manier van les geven!! Wat kunnen we toch blij zijn met onze trainer
Bastiaan. Dat is een applausje waard!!!
De enquête was een mooie gelegenheid om ideeën te uiten. Als je nog meer ideeën hebt, hoef je
natuurlijk niet op een nieuwe enquête te wachten. Je kan altijd een van ons aanspreken!
Meer dan 75 vrijwilligers - velen vanavond aanwezig -zetten zich in voor onze club. In allerlei
commissies zorgen zij voor het bestaan van de vereniging. Dat waarderen we enorm en bedanken
iedereen hiervoor nadrukkelijk.

11. Competitie
Winfried Kevenaar geeft een presentatie over de wijzigingen van en aanvullingen op de
voorjaarscompetitie.
Bij de bestaande competitie wordt het mogelijk om de opstelling van de dubbels pas na afloop van
de enkels bekend te maken en op het wedstrijdformulier in te vullen.
De VLC van de thuisspelende vereniging krijgt de mogelijkheid om te kiezen voor verkort spelen. Dit
zal met name voorkomen in het weekend, als er een tekort aan banen ontstaat. Indien dit van
toepassing is bij onze vereniging zal Winfried dit aan de teams kenbaar maken.
Tevens zijn er 3 nieuwe competitievormen opgezet.
Instapcompetitie voor beginnende competitiespelers (speelsterkte 8/9) van 17 jaar en
ouder
Jongvolwassenen, voor de tennissers van 17-35 jaar
Zomeravondcompetitie
Meer informatie over deze vormen is te vinden op de site van de KNLTB.
Arne Siewertsen is bang dat de instapcompetitie er toe leid dat mensen langer blijven hangen in de
categorie 8-9 zoals een tombola. Dat kunnen we nu nog niet voorzien. Deze vorm is er voor bedoeld
mensen die er tegen op zien om competitie te spelen toch over de drempel te helpen.
Irma van Stipriaan vraagt waarom er bij de jong volwassenen gekozen is voor alleen dubbels? Dit
heeft met de tijd te maken, enkels duren veel langer.
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12. Rondvraag
Bert Baron geeft aan dat er een enorme lijst met commissies is maar vraagt waarom er geen
commissieleden in het bestuur zitten. Bert geeft aan dat dit bij bijvoorbeeld DTS heel anders is
geregeld.
Er wordt geantwoord dat elke commissie een bestuursafgevaardigde heeft die aanwezig is bij de
vergaderingen van de commissies. In het najaar van 2015 is een commissievergadering met alle
commissies geweest en o.a. besproken of deze opzet wellicht anders zou moeten. Daar zijn toen
geen opmerkingen over gekomen en de opzet is dus hetzelfde gebleven. Eventuele zaken kunnen
altijd worden ingebracht door de voorzitters van de commissies bij het bestuur.
Bert Baron vraagt of er onderzoek gedaan zou kunnen worden hoe e.e.a. bij andere verenigingen
georganiseerd is.
Bert vraagt ook naar het ledenaantal van de club en wat het moment is dat je gaat nadenken over de
toekomst. Beaamt wordt dat dit inderdaad een punt van aandacht is.
Carola heeft al aangegeven dat we daar mee bezig zijn. Winfried wil ook dat we inzetten op
ledenwerving en behoud m.b.v. de KNLTB cursus Thuis op de club.
Elly Nolten geeft aan dat er klachten over de koffie zijn en vraagt wat daar mee gaat gebeuren. Dit
wordt opgepakt, gekeken wordt of het aan de machine ligt of dat andere koffie beter is.
Fred Stuijt vraagt of we meedoen met de sportweek. Helaas is dit gelijk met ons Open Tulp toernooi,
waardoor dat lastig is. Wellicht volgend jaar.
Menno Boon vraagt of Rick Muileboom zich even wil voorstellen als nieuwe voorzitter. Niet iedereen
kent hem. Dit doet Rick vervolgens.
John Boersen vraagt of we als club een wintercompetitie kunnen organiseren op bijvoorbeeld de
vrijdagavond en eventueel samen met bijvoorbeeld Sint Pancras.
Dit is wel eerder georganiseerd, er zal aan de wedstrijdcommissie gevraagd worden om hierover te
brainstormen. Dit kan alleen als er genoeg plek is op de winterbanen.
13. Sluiting
Om 22.10 sluit Adwin de vergadering en bedankt voor de laatste keer als voorzitter alle aanwezigen
voor hun aandacht en nodigt iedereen uit om nog een drankje te nemen.
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Fysiotherapie Muda
Sportblessure, revalidatie na een
operatie, trainen gedurende en na
de chemokuren, stuitpijn,
schouderbeperkingen, een rug die
stijf en pijnlijk blijft, etc.?

Bij een droomkavel hoort een droomhuis!
Wij bouwen uw droomhuis al vanaf 135.000,- incl. BTW

Daar hebben onze therapeuten de
passende behandeling voor.

Vraag de gratis uitgebreide brochure aan of
maak een vrijblijvende afspraak en laat u
deskundig voorlichten en adviseren uit een
ruime keuze van woningen.

www.fysiotherapiemuda.nl
Like ons op facebook Fysiotherapie Muda

Bouwbedrijf Theo Kruijer
Kokkel 2A - 1723 HX Noord-Scharwoude - T: 0226-316046
www.theokruijer.nl - info@theokruijer.nl

Get the Picture voor:

Fotografie
Huwelijk
Producten
Kinderfeestje
Zwangerschap
Studio Fotoshoot

CV Storing of geen warm water?
Bel: (072) 576 07 30 24 uur storingsdienst
KANTOOR:
Flemingstraat 37, 1704 SL HEERHUGOWAARD
Tel. 072-5760730 Fax 072-5760739

Vormgeving

Posters
Brochures
Advertenties
Geboortekaartjes

www.getthepicture.nu
Adres Studio:
Dorpsstraat 726 | Oudkarspel
1e verd. Kaijer Colors@Home
06.20553257
ilona@getthepicture.nu

Aanleg - advies - reparatie - onderhoud
CENTRALE VERWARMING, WARM WATERTOESTELLEN,
AIRCONDITIONING, SANITAIR, VENTILATIE.
HEEFT U EEN STORING, BELT U MAAR
WE STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR U KLAAR!

Verzekeringen - Hypotheken - Financieel Advies

Al meer dan 25 jaar betrokken,
onafhankelijk en deskundig.

www.bbassurantieservice.nl

0226-315092
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UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging TULP op
dinsdag 28 november 2017, aanvang 20.30 uur.
De vergadering vindt plaats in de kantine van de Tulp.
AGENDA
1.

Opening

2.

Mededelingen van het bestuur

3.

Ingekomen stukken
Gelieve berichten van verhindering door te geven via secretariaat@tvtulp.nl

4.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2016

5.

Jaarverslag van het bestuur

6.

A.
B.
C.

Jaarverslag van de penningmeester:
Balans en Financieel verslag boekjaar 31-10-2017, Begroting 2018
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie 2018

7.

Vaststellen contributie voor het jaar 2018

8 .

Jaarverslagen en samenstelling van de diverse commissies

9.

Samenstelling bestuur:
Irma van Stipriaan is aftredend en niet herkiesbaar.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een
daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de
gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.

10.

Voorstellen Trainers Team Tulp

11.

Rondvraag

12.

Sluiting
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communicatie &
persoonlijke ontwikkeling

www.margretswager.nl

5% TULPKORTING
OP AUTOLESSEN
Edwin Ooijevaar
Looptrainer

Vragen of direct aanmelden?
Bel. 06-44974710. Tot snel!
06 - 10 500 653
info@loopschoolstapvoorstap.nl
www.loopschoolstapvoorstap.nl

www.verkeersschoolroad.nl

SMP SportsCare
sponsor van TV Tulp
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Jaarverslag van het bestuur Seizoen 2017
Het bestuur bestond in 2017 uit 6 leden:
Voorzitter: Rick Muileboom, Vice voorzitter: Nigel Hale, Penningmeester: Irma van Stipriaan,
Secretaris: Linda Koning en bestuursleden Carola van Leest en Mark de Lange.
Ieder bestuurslid is ook afgevaardigde in enkele commissies en zorgt ervoor dat communicatie vanuit
de commissies op de bestuurstafel ter sprake komen en andersom. Daarnaast houden wij ons
natuurlijk ook bezig met de grote lijnen die belangrijk zijn bij het besturen van een vereniging. Dit jaar
zijn we veel bezig geweest met het traject “thuis op de club”. Hoe zien de leden de vereniging, wat zijn
de pluspunten, wat kan er worden verbeterd? Vooral deze verbeterpunten gaan we de komende tijd
oppakken. De inrichting van de kantine wordt gemoderniseerd, het park wordt deze winter grondig
aangepakt en er worden nieuwe banken voor de toeschouwers gemaakt.
Het jaar 2017 begon in januari met het nieuwjaarstoernooi. Daarna gingen we bezig met de planning
voor het zomerseizoen. In overleg met o.a. de wedstrijdcommissie, kantinecommissie en
baancommissie werd de agenda gemaakt. Het gravelseizoen zijn we ook dit jaar gestart met een
openingstombola. De voorjaarscompetitie is weer gezellig verlopen, het (G)ouden Tulptoernooi moest
het eerste jaar overtreffen en de bijna geheel nieuwe Open Tulp commissie stond voor een uitdagende
week. Dat die week heel anders zou eindigen had niemand voorzien en niemand van ons gewild.
In het finaleweekend is onze trainer Bastiaan door een noodlottig ongeval overleden. Direct viel de
verbondenheid op de club op. Iedereen hielp waar nodig, steunde elkaar en kon samen verdrietig zijn.
Het was ons een eer om zo dicht bij het afscheid van Bastiaan betrokken te zijn door een
afscheidsdienst te organiseren op ons park.
In de zomermaanden is er druk gewerkt om vervanging voor de lessen te regelen. Menno en Jeffrey
hebben een aantal weken de jeugdlessen op zich genomen en vanaf het winterseizoen zijn de nieuwe
trainers begonnen.
Natuurlijk hebben we weer veel te danken aan het grote aantal enthousiaste vrijwilligers dat onze
vereniging rijk is. In alle commissies werd heel veel werk verzet om alle evenementen zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Een woord van dank voor al diegenen die, ook dit jaar weer, vele uren van
hun vrije tijd hebben gestoken in onze vereniging!
Het afgelopen jaar, maar zeker ook de plannen voor de toekomst, zullen uitgebreid besproken worden
op de Algemene Ledenvergadering in onze eigen kantine, op dinsdag 28 november om 20.30 uur.
De uitnodiging hiervoor vindt u elders in dit blad. Een belangrijke bijeenkomst want op deze avond
kunt u meepraten over de toekomst van uw vereniging.
Ook als u vragen heeft aan het bestuur is de ALV dé gelegenheid om deze te stellen.
Omdat niet iedereen het prettig vindt om voor een groot gezelschap te spreken is er ook dit jaar weer
de gelegenheid om vooraf uw vraag te stellen per e-mail via secretariaat@tvtulp.nl.
Doe dit dan voor 21 november. De vragen, voor zover niet al behandeld bij de eerdere agendapunten,
zullen dan meegenomen worden in de rondvraag. U dient dan natuurlijk wel aanwezig te zijn!
Graag tot dan, hartelijke groeten,
Namens het bestuur, Linda Koning, secretaris.
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Jaarverslag wedstrijdcommissie 2017
Nieuwjaarstoernooi.
Op 7 januari heeft het nieuwjaarstoernooi, volgens jarenlange traditie, weer plaatsgevonden. Net als
andere jaren werd dit een succes. Het weer was ons goed gezind en na afloop van de wedstrijden
werd het nieuwe jaar ingeluid met champagne/prosecco.
Winterkampioenschappen:
Nieuw dit jaar waren de winterkampioenschappen welke werden gehouden op 11, 12, 18 en 19
maart. Twee weekenden achter elkaar is hard gestreden om deze felbegeerde titel. Op verschillende
niveaus en met mix- en dubbelkoppels (ingedeeld op speelsterkte) door elkaar, was de 1ste editie
goed bevallen. We gaan het daarom aankomende winter wederom organiseren in maart.
Even kort de (spel)regels: iedereen mag zich hiervoor opgeven, wel of geen winterlid en of je een
mix-, of een dubbelkoppel vormt maakt niet uit. Je zult op speelsterkte worden ingedeeld. Dit is
tevens een prima voorbereiding op het zomerseizoen als je in de winter niet gespeeld hebt. Wij
hopen dat er volgend jaar meer koppels mee zullen doen. Houdt de website, mail of het clubblad in
de gaten voor meer informatie hierover.
Openingstoernooi
1 april was het openingstoernooi. Het traditionele begin van het zomerseizoen. De wedstrijden
werden op speelsterkte ingedeeld waardoor er veel mooie partijen ontstonden en iedereen genoot
van een leuke middag.
Junior-seniortoernooi:
Op Hemelvaartsdag (25 mei) was het junior-seniortoernooi. Een unieke kans om jong en oud samen
een balletje te laten slaan. Ging er soms fanatiek aan toe maar er is ook veel gelachen gelukkig. De
afsluiting bestond uit een prijsuitreiking waarbij alle kinderen uiteindelijk met een kleinigheidje naar
huis gingen.
Clubkampioenschappen mix
Van 8 t/m 16 juli vond de 1ste clubkampioenschap van het seizoen plaats, de mix-dubbel. Het eerste
weekend viel samen met het Open Tulpje waardoor het even lastig was om voldoende banen
beschikbaar te hebben maar in goed overleg met de organisatie van het Open Tulpje is dit
uiteindelijk prima gelukt. Het weer was ook super die week waardoor er geen wedstrijden verplaatst
hoefden te worden. Helaas zijn de finales gespeeld zonder een scheidsrechter op de stoel, we hopen
dat we dit volgend jaar wel weer kunnen regelen.
Clubkampioenschappen enkel
Na de vakantieperiode (2 t/m 10 sept) was het de beurt aan de enkelaars onder ons om te laten zien
wie zich de beste van de club mocht noemen. Het ging er fanatiek aan toe en de nodige
zweetdruppels waren nodig om als winnaar uit de bus te komen in het finaleweekend. Het weer was
in het finaleweekend helaas een stuk minder dan tijdens de vorige kampioenschappen maar dit
mocht de pret niet drukken. Ook tijdens dit toernooi hebben we helaas geen gebruik kunnen maken
van scheidsrechters. Op de finalezondag is er door ons nieuwe trainerstrio een clinic voor de jeugd
georganiseerd. Dit heeft tot veel enthousiaste reacties geleid, waarbij de trainers een goede indruk
hebben achtergelaten.
Clubkampioenschappen dubbel
De laatste van de 3 clubkampioenschappen, de Clubkampioenschappen dubbel werden gehouden
van 23 sept t/m 1 oktober. De eerste dagen verliepen prima doordat het weer meezat, echter ging
het halverwege het toernooi veel en regelmatig keihard regenen. Hierdoor moesten wij als
commissie veel wedstrijden verplaatsen, of ontstonden er langere wachttijden tussen de
wedstrijden. Helaas zijn wij afhankelijk van het weer en kunnen we dit niet beïnvloeden, echter is
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alles uiteindelijk toch nog goed gekomen. Op de finalezondag was het weer gelukkig een stuk beter
waardoor alle finales gewoon volgens schema door konden gaan. Zelfs de clinic van onze nieuwe
trainers heeft doorgang kunnen vinden, waarbij ze wederom hebben laten zien dat ze uitstekende
trainers zijn waar wij als club nog veel plezier aan gaan beleven.
Eindtombola:
Traditioneel hebben we het zomerseizoen afgesloten met de Eindtombola, gevolgd door een diner.
Het aantal inschrijvingen was niet echt hoog maar het was al met al wel een gezellige dag en avond.
Als voorzitter ben ik supertrots op alle leden van de wedstrijdcommissie. Wederom met veel
enthousiasme en plezier hebben wij gezamenlijk alle toernooien in goede banen geleid.
Alexander Kos, Chantal Kos, Chris vd Stoop, Dick Oudhuis, Claudia Jong, Mariska Hoebe, Arjen
Lubberts, Mark de Lange (bestuurafgevaardigde) en Carola van Leest (jeugdcommissie) ontzettend
bedankt voor al jullie inzet het afgelopen seizoen. Ik hoop dat we nog vele jaren met elkaar de
wedstrijdcommissie kunnen vormen, eventueel met een enkele welkome aanvulling.
Namens de wedstrijdcommissie, Mark Reijnders

Jaarverslag (G)ouden Tulp 2017
Ook dit jaar hebben we weer een mooi en gezellig veteranentoernooi neergezet bij onze vereniging
en zijn er vele mooie en sportieve wedstrijden gespeeld. Ook werden er nu halve finales gespeeld, dit
in tegenstelling tot vorig jaar. Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor
Kaijer Colors @ Home.
Tijdens het toernooi werden er alle dagen de nodige heerlijke maaltijden gereserveerd en het aantal
maaltijden die zijn verstrekt was hoger dan het jaar daarvoor. De eetcommissie heeft ook
aangegeven dat de maaltijden tot volle tevredenheid zijn genuttigd.
Op de eerste zondag en op de feestavond van vrijdag werd de muzikale omlijsting verzorgd door Gert
Kruijer en hij wist er de feeststemming behoorlijk in te brengen.
Ook in 2018 wordt er gespeeld in de volgenden onderdelen HD; DD en GD en alleen voor spelers van
40 jaar en ouder in de categorieën 5; 6; 7 en 8. Daarnaast wordt er een verdeling gemaakt naar
leeftijd 40+; 50+ en 60+.
Het aantal inschrijvingen was nagenoeg gelijk aan het vorige jaar. Voor de toernooicommissie viel dat
wel een beetje tegen, omdat we op meer inschrijvingen hadden gerekend. Een mogelijke oorzaak
was dat de start van het toernooi werd gehouden tijdens het Pinksterweekeind en dit betekende dat
er veel senioren op vakantie waren.
Voor volgend jaar gaan wij er dan ook van uit dat er meer inschrijvingen zullen volgen. De start van
het (G)ouden Tulp toernooi is dan ook weer in week 23 ( 9 juni) en het Pinksterweekeind is dan op 20
en 21 mei. Ook dan is Kaijer Colors @ Home onze hoofdsponsor.
Naast onze hoofdsponsor willen wij ook alle andere sponsoren bedanken voor hun giften en overige
bijdragen en mede dankzij hen is het toernooi en de daarbij behorende verloting een groot succes
geworden.
Namens de (G)ouden Tulp commissie, Cees Biersteker.
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Werkzaamheden verbeteren Tulp-entree
Zaterdag 28 oktober om 8 uur stond de koffie klaar voor de vrijwilligers die kwamen helpen met
werkzaamheden om de entree te verbeteren (meer plaats voor fietsen + herindeling/opknappen).
Het weer was gelukkig goed en er is heel wat afgezweet door de mannen!
Wil je ook nog komen helpen: alle hulp is welkom. Alle zaterdagen t/m 16 december staat de koffie om 8
uur klaar! Ook wordt er gezorgd voor broodje/soep voor lunch.

Contact: Nigel 0620213940 als je wilt helpen om te checken of het doorgaat voor zekerheid.
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Jaarverslag Parkcommissie 2017
Als Parkcommissie zijn we het seizoen tevreden begonnen. Het prepareren van de banen liep
voorspoedig en mede door het mooie weer hadden we er licht werk van. De baankwaliteit zelf pakte
goed uit en de banen hadden in korte tijd hun hardheid gevonden.
Alles liep op rolletjes. Het onderhoud was gedaan, het clubhuis stond er netjes bij en het park oogde
verzorgt. Tot de finale weekend van de Open Tulp…
Als door een mokerslag werden we getroffen door het vreselijke bericht van Bastiaan. Een pracht
mens, het gezicht van de Tulp is ons ontvallen. Ongelofelijk veel verdriet en telkens de vraag,
waarom? In deze periode zag ik saamhorigheid ontstaan en veel leden vonden troost bij elkaar.
Het afscheid op ons park was indrukwekkend en het verdriet gaf verbondenheid. Met respect zag ik
hoe het bestuur en de verschillende commissies met deze ongelofelijke moeilijke periode zijn
omgegaan.
Dan wil ik toch ook de mannen van het Parkcommissie benoemen en bedanken hoe zij in de korte
tijd die er was, het park gereed hebben gekregen. Daarbij niet te vergeten het in goede banen leiden
van het afscheidmoment van Bastiaan. Op één rij allemaal gouwe kerels waar we ook hierin op
kunnen bouwen!
Ook wil ik stil staan bij het overlijden van ons gewaardeerde commissielid Co Oudhuis. Co heeft zich
jaren lang ingezet voor de vereniging in verschillende commissies. Ik herinner hem als een betrokken,
begaand en vooral lieve man. Dit seizoen is ons dubbel zwaar gevallen.
Als laatste wil ik de aandacht vestigen op de herinrichting van ons park. Na een lange voorbereiding
door met name Jan Maijer is er nu al veel zichtbaar werk verzet. De komende maanden zal er bij de
entree nog veel overhoop liggen. Het zal
enigszins voor overlast zorgen maar we proberen
de banen en kantine zo goed mogelijk bereikbaar
te houden. Deze zijn via de hoofdingang te
bereiken langs het tegelpad van baan 9 en 10.
Ik vertrouw op jullie begrip voor het ongemak en
kan jullie beloven dat met het nieuwe seizoen de
Tulp over een keurig en verzorgt entree zal
beschikken. We hopen dat dan een ieder zich
welkom en prettig zal voelen op ons park!
Succes en geniet van de komende wintertennis
periode.
Fred Stuijt
Parkcommissie
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Goede Voet Maaike
Pedicure / Diabetische / Reumatische voet
Voetreflex therapeute
ik werk vanuit mijn praktijk of bij u aan huis
Regthuisstraat 9
1724 SK Oudkarspel
Telefoon: 06-55822215
Website: www.goedevoet.nl
E-Mail: maaike@goedevoet.nl

Openingstijden: dinsdag-vrijdag 10-17 uur,
zaterdag 10-16 uur. Dorpsstraat 691,
Noord-Scharwoude. Tel. 06-11180071

Gediplomeerd lid van ProVoet
Landelijke organisatie voor de Voetverzorger / Pedicure

Als je de essentie kent, heb je de klacht niet meer nodig
Nicolle Leijen
Zwanebloem 23
1724 XX Oudkarspel

T : 06- 54974904
E : praktijk@deschakel.info
W : www.deschakel.info

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH. Consulten van
NVKH-geregistreerde homeopaten worden door zorgverzekeraars
geheel of gedeeltelijk vergoed via uw aanvullende verzekering.

Interieurbetimmering

Cor Spekken
• handgemaakte keukens
• meubelen en interieurs
Newtonstraat 23
Tel: 072-5347367

Heerhugowaard
Mobiel 06-53620353

www.corspekken.nl

Casper Dierenspeciaalzaak

Bij ons kunt u terecht Handelskade
voor halsbanden3en tuigen van nylon en leer
voor deMX
kleinste
tot de grootste honden.
Ook voor
mooie & stevige
1723
Noord-Scharwoude
- Tel.
0226-318614
manden en kussens
bent
u
bij
ons
aan
het
juiste
adres.
www.casperdierenwinkel.nl
www.facebook.com/dierenspeciaalzaakcasper
Voor hondenjasjes & truitjes hoeft u niet verder te zoeken, ook
hiervan hebben we een ruim assortiment voor alle maten honden.
Van simpel regenjasje tot mooie warme winterjas!
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Maar ook voor de alledaagse boodschappen voor uw huisdier hebben wij een ruim assortiment. Denk hierbij aan kattenbakvulling,

Jaarverslag kantinecommissie 2017
Allereerst willen wij iedereen weer bedanken voor het draaien van de kantinediensten zodat iedereen weer
kon genieten, zijn/haar verdriet verdrinken of nagenieten na een wedstrijd.
Het seizoen begon voorspoedig met de competitie en (G)ouden Tulp dat een goede tweede editie beleefde.
Ook de eerste Open Tulp voor de nieuwe commissie ging sprankelend van start met nieuwe ideeën op vele
gebieden tot de vreselijke vrijdagavond die zaterdag langzaam doordrong. Hierdoor is een zwarte waas
over het toernooi komen te liggen. Het eerbetoon voor Bastiaan was door de massale aanwezigheid van
(ex)leden en andere belangstellenden erg indrukwekkend.
Ook overleed dit seizoen onze zeer gewaardeerde oud-kantinecommissievoorzitter en onze (ook na zijn
afscheid van de kantinecommissie) handyman Co Oudhuis.
De clubkampioenschappen waren dit jaar wederom aan het einde van het jaar. Het weer zat redelijk mee
en er werd hard gestreden wat weer spannende potten opleverde en enkele verrassende winnaars.
Tenslotte was er nog de eindtombola. Het weer was top, enthousiaste deelnemers en spannende potjes,
afgewisseld met de mooiste ballen en missers.
Na afloop was er gelegenheid voor de commissie- en andere leden om, als dank vanuit het bestuur,
Italiaans van Mamamieppie Hapjesservice te eten. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.
Inmiddels hebben we de kantine ook weer als traditionele afsluiter van het seizoen schoongemaakt en de
laatste vergadering gehad.
Hierbij willen we iedereen bedanken voor de gedraaide kantinediensten en andere (last minute)hulp die
verleend is!
Het inschrijven voor kantinediensten zal volgend jaar anders gaan verlopen aangezien we noodgedwongen
met een ander systeem moeten gaan werken. Meer informatie volgt later aangezien er nog geen
definitieve keuze voor een nieuw systeem gemaakt is.
Karin Schuit neemt na dit seizoen afscheid van de kantinecommissie. Via deze gelegenheid willen wij Karin
ontzettend bedanken voor de jaren dat ze zich voor de kantine-commissie heeft ingezet!
Richard Muileboom komt “stage” lopen bij onze commissie.
Namens de kantinecommissie wensen wij iedereen een fantastisch 2018! Tot volgend jaar!
Sjaak Dekker, Agnes Schuit, Ineke Schilstra, Jan Kos, Elly Nolten, Ans Oudhuis, Martijn Tromp, Karin Schuit
en Karin Kos.
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JAARVERSLAG COMPETITIE 2016-2017
REGIONALE WINTER BUITEN COMPETITIE 2016-2017
De eerste competitie in het jaar is de RWBC. Deze wordt in de maanden november t/m maart op kunstgras
gespeeld. Aan deze competitie hebben 4 teams meegedaan, één team op zaterdag, twee teams op
zaterdagavond en één team op zondag.
Eén team is kampioen geworden:
1115 Zondag
4e klasse
H17+
TULP 1
Onno Scherpenzeel
VOORJAARSCOMPETITIE 2017
De grootste van de 3 competities is de voorjaarscompetitie.
TULP heeft met in totaal 31 teams (3 Jeugd en 28 senioren) deelgenomen, dit was er één minder dan een jaar
eerder. Alle teams speelden in de Districts-/Regiocompetitie, er waren geen inschrijvingen voor de KNLTB
Landelijke Voorjaarscompetitie. De wedstrijden zijn gespeeld op de woensdagmorgen, donderdagmorgen,
vrijdagmorgen, vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag, zaterdagavond en de zondag.
Er zijn vier teams kampioen geworden.
4073 Zaterdag
4e klasse
HD35+
TULP 1
Winfried Kevenaar
4424 Zaterdagavond
4e klasse
GD30+
TULP 5
Sandy Boersen
e
4552 Zondag
2 klasse
H17+
TULP 1
Rick Muileboom
9099 Zaterdag
5e klasse
H17+
TULP 2
Onno Scherpenzeel
Dit jaar werd Competitie Nieuwe Stijl geïntroduceerd. De KNLTB wil het succes van de competitie graag
uitbreiden en ervoor zorgen dat het overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie
speelt. Mensen die competitie spelen, blijven langer lid van de tennisvereniging. De competitie biedt
tennisleden immers uitdaging, spelen in teamverband geeft de sport een extra dimensie. Competitie spelen
zorgt naast deze sterkere binding met de club ook voor een hoop gezelligheid. In dit kader werd er in het
voorjaar van 2017 gestart met twee nieuwe competitievormen (8/9-competitie en zomeravondcompetitie) en
werd er voor het eerst Compact Spelen gehanteerd. TULP heeft voor zijn thuiswedstrijden geen Compact
Spelen ingevoerd en ook waren er geen aanmeldingen voor de nieuwe competitievormen.
NAJAARSCOMPETITIE 2017
In de maanden september en oktober wordt er door de KNLTB de Landelijke Najaarscompetitie georganiseerd.
Deze competitie is sterk groeiend en kan al op heel veel deelnemende teams rekenen. Dit jaar is er één team
die aan deze competitie heeft meegedaan. Het team van Theo Hoppen speelt zijn wedstrijden op de
vrijdagavond.
De wedstrijden konden ook tijdens de clubkampioenschappen gewoon doorgaan.
Er stonden vier thuis- en drie uitwedstrijden gepland, maar het team heeft door omstandigheden dit jaar zes
keer thuis gespeeld. De uitwedstrijd bij Langedijk is verplaatst vanwege het Ientje Toe toernooi en de
uitwedstrijd bij Middenmeer is vanwege de regen bij ons gespeeld; de enige uitwedstrijd is bij Warmenhuizen
gespeeld!
REGIONALE WINTER BUITEN COMPETITIE 2017-2018
Op 11 november worden de eerste wedstrijden gespeeld in de RWBC 2017-2018.
Ook dit jaar staan er vier teams ingeschreven, drie op zaterdagavond en één op zondag.
AANPASSINGEN M.I.V. 2018
De nieuwe competitievormen, de 8&9 competitie en de Zomeravondcompetitie, waren succesvol en worden
dan ook voortgezet in 2018. Dat geldt ook voor Compact Spelen, maar daar worden na bruikbare feedback en
evaluaties wel een aantal dingen in gewijzigd. Bovendien wordt het competitiereglement op een aantal punten
versoepeld.
Compact Spelen
Compact Spelen, bestaande uit een wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten en een winnend punt bij 40-40,
levert in meerdere opzichten voordelen op. Voor een grote groep tennissers die nu geen competitie speelt,
wordt competitietennis hierdoor weer aantrekkelijk. Door deze wijze van verkort spelen worden de
wedstrijden immers minder lang, zijn de wedstrijddagen korter en wordt deelname aan de competitie
uiteindelijk makkelijker te plannen in de drukke agenda.
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Vanaf 2018 wordt Compact Spelen vervangen door Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen. Het winnend
punt bij 40-40 komt hierbij te vervallen, alleen de wedstrijdtiebreak wordt ingevoerd. Dit betekent dat de
derde set wordt vervangen door een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil). In de
8&9- en Zomeravondcompetitie blijft compact spelen wel gehandhaafd.
Dispensatie/Invalregel
Tot op heden was het zo dat wanneer een speler vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, hij
of zij daar via de VCL dispensatie voor moest aanvragen. In 2018 is die beperking er niet langer en mag
iemand een onbeperkt aantal keren spelen voor de vereniging. Dit geldt uitsluitend voor het spelen bij één
vereniging. De huidige regeling omtrent het spelen voor twee verenigingen blijft hetzelfde.
Verder blijft het zo dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld,
zonder dispensatie niet meer lager mag spelen, maar wordt het minimale verschil om te kunnen spreken
van een hogere of lagere klasse, verhoogd van 0,5 naar 2,0. De klassenvolgorde is terug te vinden in de
wedstrijdbulletins. Hierdoor is een dispensatieaanvraag in de regel veel minder vaak nodig, wordt het
makkelijker vervangers te regelen in competitieteam en is het dus ook veel minder vaak nodig
competitieduels of wedstrijden op te geven omdat er te weinig spelers zijn.
DANKWOORD
Ik wil graag alle deelnemers bedanken voor hun sportieve bijdrage; zonder hen geen competitie.
Voor aanmeldingen, vragen en opmerkingen, kan je mij mailen of bellen.
VCL TV TULP
Winfried Kevenaar
competitie@tvtulp.nl
06-15-908685

Jaarverslag 2017 van de redactiecommissie
Net zoals voorgaande jaren bestaat onze redactiecommissie uit: Lida Hale, Dini Maassen, Petra Oord en
Lea Perotti. We hebben dit jaar weer 4 clubbladen samengesteld, de bladen worden gedrukt maar ook op
de Tulpsite geplaatst.
Een week voor de kopijdatum vraag ik aan de commissies of ze nog iets willen aanleveren, zoals ik dat ook
altijd aan Bastiaan vroeg en die vervolgens een Tip aanleverde dat door de meesten onder ons aandachtig
werd gelezen.
Na het overlijden van Bastiaan hebben we het derde blad van dit jaar zorgvuldig en met veel respect naar
Bastiaan toe samengesteld.
Dit blad (het vierde blad van het seizoen) staat in teken van de jaarverslagen met het oog op de
jaarvergadering die wordt gehouden op 28 november in ons clubgebouw.
Wij bespreken wat er in het blad moet komen en corrigeren de kopij waar nodig is.
Volgend jaar februari komen wij in dezelfde samenstelling weer bij elkaar om voor het nieuwe
verenigingsjaar weer een mooi blad te maken.
Alle kopij en wijzigingen in de advertenties is vanaf nu al van harte welkom! (redactiecommissie@tvtulp.nl)
Onze dank gaat uit naar onze sponsoren die mogelijk maken om ons blad te maken en de leden die voor
ons de bladen verspreiden.
Namens de redactiecommissie,
Lea Perotti
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Dorpsstraat 565 - Noord Scharwoude
Tel. 0226-316763
www.yvonsbodyfashion.nl

STUDIEBEGELEIDING

Studiebegeleiding voor leerlingen in alle leeftijden door professionele
leraren uit voortgezet- en basisonderwijs in Broek op Langedijk en
Oudkarspel.
Bijles in alle vakken;
Studiebegeleiding en hulp bij plannen en leren;
Examen- en citotraining;
Hulp bij dyslexie en dyscalculie;
Begeleiding van l.l. met autisme e.d.;
Begeleiding v l.l. in het basisonderwijs;
Tel: 0642183993
E-mail: info.studiecentraal.nl
Website: www.studiecentraal.nl

Dorpsstraat 714, 1724 NR Oudkarspel - tel. 0226-314218
Openingstijden Oudkarspel:
Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.
Voorburggracht 204a, 1722 GV Zuid-Scharwoude - tel. 0226-314218
Openingstijden Zuid-Scharwoude:
Maandag vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.

www.spaansenbloemen.info
bestellen@spaansenbloemen.info

22

Jaarverslag Open Tulpje 2017
We startten ons toernooi zaterdag 1 juli met het oranje event. Na overleg met het bestuur besloten
we dit juist door te laten gaan vooraf aan de herdenkingsbijeenkomst voor Bastiaan.
Hij was immers degene die alle jeugdleden had aangemoedigd met ons toernooi mee te doen en hielp
bij de indelingen van rood en oranje. Dankzij de samenwerking met bestuur, baancommissie,
kantinecommissie en vele vrijwilligers hebben we dit mogelijk gemaakt.
Zondag gingen de overige onderdelen van start. Het vooraf bedachte themafeest i.v.m. het 15-jarig
bestaan van het toernooi verdween vanwege de omstandigheden naar de achtergrond.
Alle deelnemers ontvingen een mooi welkomstcadeau, een bonnenboekje mogelijk gemaakt door
sponsoring van verschillende producten zoals aardbeien, broodjes, hotdog, appels, chips en ijs.
Elke speler ging overigens met een prijs naar huis na ons toernooi.
Want als je je laatste wedstrijd had gespeeld mocht je via een lot een prijs meenemen van de
prijzentafel. Ook deze prijzen werden grotendeels beschikbaar gesteld door lokale ondernemers.
Woensdag waren onze jongste sterren aan de beurt tijdens het rood event. Bij beide events kregen wij
hulp van senior- en jeugdleden bij de begeleiding van de wedstrijden waardoor ouders echt konden
genieten van hun kinderen en zich niet met het spel hoefden te bemoeien.
De slotdag van het toernooi werd extra feestelijk dankzij de heerlijke kampioenstaart van
bakkerij Jonker.
Naast de onderstaande prijzen werden nog twee prijzen uitgereikt: de Atie de Lange
aanmoedigingsprijs voor Max Mettes en Niek Goos won een tennisracket als de winnaar van de
challenge.
Gedurende de hele week mochten alle deelnemers proberen zoveel mogelijk keren de bal hoog te
houden op de zijkant van het racket. Niek lukte dit maar liefst 40x.
Voor 3 van onze commissieleden was dit de eerste keer als commissielid. We hebben veel geleerd en
zullen volgend jaar weer vol enthousiasme voor de jeugdleden klaar staan. Wij zijn blij dat een aantal
leden zich hebben gemeld om onze commissie te versterken.
Tot ziens tijdens SMP Open Tulpje 2018!!
Namens Open Tulpje commissie, Katja Berkhout
De volgende winnaars hebben zich vereeuwigd als winnaar van het SMP Open Tulpje 2017:
Enkel Groen
Dubbel Groen
JE 12
JE14
ME 14
JD 14
MD 14
JE 17
ME 17
JD 17
MD 17
GD 17

1 Pepijn Vader
1 Yannick Hegeman en Jorn van het Kaar
1 Kevin Perton
1 Stijn Rietveld
1 Shira Gietel
1 Olle Dubbeling en Luuk Tuijnman
1 Shira Gietel en Jet Kramer
1 Sep Wiersma
1 Dena Groen
1 Mats Kos en Daan Tuijnman
1 Cleo Kuiper en Noortje van Schagen
1 Laurens Hale en Noortje van Schagen
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2 Roos Berkhout
2 Nynke Entes en Renske Ooijevaar
2 Luuk Tuijnman
2 Niek Goos
2 Jet Kramer
2 Niek Goos en Lucas van Leest
2 Manon Mettes en Roos de Wit
2 Mike Kramer
2 Tessa van Leest
2 Mike Kramer en Robin van Loo
2 Sanne Kersten en Marjes Kistemaker
2 Thomas Kooy en Cleo Kuiper

Hartelijke groeten van het Open Tulpteam
Annemiek, Bart, Coby, Ed, Gaby, Ilona,
Mariëlle, Margret, Micha, Mirjam

Tot onze klantenkring behoren zowel particuliere als zakelijke klanten uit het
Midden- en Klein Bedrijf. Wij zijn o.a. gespecialiseerd in:
• Het voeren van administraties en aangiften BTW
• Het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse financiële rapportages
• Het maken van een (meerjarige) begroting
• Het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting
• Volledige loonadministratie

Administratiekantoor Winkelaar
De Helling 2 C, 1834 DA Sint Pancras 072 - 56 283 05
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JAARVERSLAG EXPERT WOLDHUIS OPEN TULP TOERNOOI 2017
Het was super spannend, het eerste Open Tulp toernooi voor ons als nieuwe commissie.
We hadden er enorm veel zin in om er met z’n allen een heel mooi toernooi van te maken.
Het was wel duidelijk dat het plezier voorop moest staan en dat genieten, gezelligheid en lekker eten
belangrijk waren.
Om het aantal inschrijvingen te stimuleren hebben we op Facebook veel berichten geplaatst en ook
tijdens het toernooi hielden we iedereen via Social Media op de hoogte.
Met uiteindelijk ruim 350 inschrijvingen zaten we iets boven het aantal van 2016. De hele week
waren de banen vol gepland en waren in de avonden vaak zelfs 10 banen in gebruik.
Gedurende het toernooi was er volop gezelligheid op het sportpark. Naast de deelnemers was het
ook goed toeven voor de supporters. In de weekenden hadden we onze prachtige Food boet met
broodjes, speciale tosti’s, verse smoothies, heerlijke fruitsalade van Alco Molenaar en een lekkere
avondmaaltijd. Uiteraard hebben we ook gezorgd voor lekkere hapjes voor bij de borrel. Dus
iedereen bleef gezellig zitten en de leuke wedstrijden aanschouwen!
Geluk hadden we ook met het prachtige weer en alle avonden was het terras tot laat vol.
Voor het eerst was er dit jaar een verloting waar lootjes voor gekocht konden worden. Er waren
prachtige prijzen te winnen welke werden aangeboden door diverse sponsoren uit Langedijk. Door
iedereen zijn er volop loten gekocht en dit was een mooie opbrengst voor de club. Ook de kantine
inkomsten en uiteraard de bijdragen van de diverse sponsoren hebben er voor gezorgd dat we dit
jaar een mooi financieel resultaat hebben behaald met de Open Tulp.
Het finale weekend werd helaas anders dan we gehoopt hadden door het plotselinge overlijden van
onze geliefde trainer Bastiaan. We hebben het finale weekend hierdoor in een roes beleeft en ons
best gedaan om alles zo goed mogelijk op te pakken, maar het was een heftig en verdrietig einde van
het toernooi. Ook voor de spelers was het op deze 2 dagen emotioneel om op de baan te staan, toch
werden er mooie finales gespeeld en hadden we waardige winnaars.
De samenwerking met de commissies verliep heel goed, het park en de banen zagen er keurig uit en
in de kantine was ook alles perfect geregeld. Het was ons nooit gelukt om zonder de baancommissie,
de kantinecommissie en het bestuur dit Open Tulptoernooi neer te zetten, nogmaals bedankt voor
jullie inzet en hulp.
Wij als Open Tulp commissie hebben genoten van de strijd, sportiviteit en de gezelligheid tijdens het
toernooi. Bedankt allemaal voor een mooie week en we gaan ons best doen om er in 2018 weer een
prachtig en gezellig toernooi van te maken. We zien jullie graag volgend jaar weer terug tijdens de
Open Tulp!
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28 november: Jaarvergadering
De algemene ledenvergadering zal
worden gehouden op dinsdag
28 november in de kantine van ons
clubgebouw en begint om 20.30 uur
Wist jij dat je ook Vrienden van TV Tulp kunt worden?
Voor slechts 25 euro per jaar ben je al Vriend van TV Tulp; jouw naam komt (in
overleg + als je dat wilt) op de koof boven de bar.
In overleg met de Vrienden van TV Tulp wordt het bedrag jaarlijks besteed aan een
goed, zichtbaar doel voor de vereniging. Mogen wij jou ook begroeten als Vriend?
Zie www.tvtulp.nl / Sponsors / Vrienden voor het aanmeldformulier. Alvast bedankt!
Wie helpt mee?
Sinds een paar maanden, op de dinsdagmorgen, komen Arno Vonk, Menno Boon, Marcel Kuilboer,
Nico Ooijevaar en Willem de Kraker, ’s morgens om 9 uur op het tennispark bij elkaar.
Zij zijn dan aan het schoffelen, grasmaaien en opruimen van overtollige takken. Vooral het onkruid
achter de hekken wordt dan weggehaald en de takken worden naar de gemeentewerf gebracht en
daar afgevoerd. Zelfs is er een grasmaaier aangeschaft door Menno Boon en die
wordt gebruikt op het park. Ook werden er bij de kooi tegels gelegd, want dan kan het
gras beter worden gemaaid. Dit alles uit eigen beweging! Petje af!
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen, graag contact op nemen
met Arno Vonk: tel.: 0226-315309
Groeten, Jan Möls

Gevonden voorwerpen
kinder rugtas
dames spijkerjack
blauwe handdoek
blauwe stoffen trainingsbroek
herenjas, op voorkant staat Rodi en aan
binnenkant Greenpeace

dames/meisjes T-shirt zwart
blauwe trainingsbroek heren maat XXL
2 petten
3 zonnebrillen
bosje sleutels, (1 fiets en 2 huis?)
en héél veel waterflesjes
Herkent u één van voorwerpen als uw eigendom dan kunt u ze ophalen (eventueel na mail
aan de redactie) in de kantine tijdens de jaarvergadering op 28 november.
Daarna krijgt alles een goede bestemming.
Wijzigingen gegevens lidmaatschap 2018

 Wijzigingen van (e-mail)adres en/of telefoonnummer
 Wilt u een andere foto op uw ledenpas
(foto voorzien van naam en adres)
 Geen lid meer volgend jaar
Al deze veranderingen graag zo snel mogelijk doorgeven aan:
Lia Biersteker, ledenadministratie@tvtulp.nl of tel: 06 37193389

Sleutels
Hierbij willen we iedereen vragen om nog eens jullie tassen door te zoeken of daar niet per ongeluk
de sleutelbos van de kantine van vrijdag inzit. Deze bos is zoek.
Mocht je ze vinden dan kan je deze, volledig anoniem, in de sleutelkluis naast de deur gooien.
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Hulp gezocht
namens de kantinecommissie willen we vragen of er leden zijn die willen
helpen/bijspringen rond (G)ouden Tulp en Open Tulp met bijvoorbeeld
eten/hapjes bedenken en/of maken.
Aanmelden kan via kantinecommissie@tvtulp.nl
Alvast bedankt namens de kantinecommissie

Verzoek versterking woensdagochtend dames team
voorjaarscompetitie.
Ria van Stralen is op zoek naar minimaal twee dames (drie mag ook) die op
woensdagochtend met de voorjaarscompetitie 2018 mee willen doen. Graag
z.s.m. reageren i.v.m. team-aanmelding.
Reacties of vragen mogen naar tel. 0226317881 of
sjarivanstralen@hotmail.com. Alvast bedankt!

T I P: neem mee naar de jaarvergadering:
lever je oude mobiel in voor het goede doel:
Steun Stichting Opkikker. De inzameldoos staat
onder de trap! Voor meer info: www.opkikker.nl
Kun jij met een internetbestelling TV TULP helpen?
Dat kan! Ga naar www.sponsorkliks.nl, vul in TV Tulp en
klik vanaf daar naar de bestel-website.
Het concept is simpel: bestel, zonder risico, via de
SponsorKliks-pagina van TV TULP bij bekende webwinkels.
Van alle aankopen wordt een percentage maandelijks aan
de vereniging uitbetaald. Je betaalt niets extra’s maar je
helpt daarbij wel TV TULP. Denk hier s.v.p. aan bij evt.
internetaankopen en denk uiteraard ook als eerste aan
onze lokale winkeliers / sponsoren!!

Spek de kas van TV Tulp met de Vomar
Klant-Is-Koningkaart:
Wil jij ook helpen jouw favoriete sportclub een warm hart toe te
dragen en de kas van TV Tulp te spekken? Vraag dan vandaag nog
gratis de Klant-is-Koningkaart (KIK-kaart) aan!
Al enige tijd biedt supermarkt VOMAR de mogelijkheid aan (sport)
verenigingen om een paar extra euro’s in de verenigingskas te
krijgen. Hoe werkt dit: verenigingsleden doen hun boodschappen
bij de VOMAR en bieden bij het afrekenen de Klant Is Koningkaart
(KIK-kaart) aan. Op de kaart worden de bestede bedragen
bijgehouden. Ieder kwartaal maakt de VOMAR een half procent
van de besteding automatisch over naar de penningmeester. Uitermate simpel dus.
TV Tulp doet al een aantal jaar mee met deze actie; maar nu met de mooie vernieuwde Vomar
willen wij je vragen: steun jij TV Tulp al met de KIK-kaart?
Als je boodschappen bij de VOMAR doet maar je hebt nog geen KIK-kaart vraag deze dan aan bij de
servicebalie van de VOMAR. Zij kunnen je ook helpen je huidige kaart te koppelen aan TV Tulp.
Alvast bedankt, de sponsorcommissie
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Verslag Clubkampioenschappen Dubbel
Van zaterdag 23 september tot en met zondag 1 oktober zijn de clubkampioenschappen dubbel 2017
gespeeld. De 164 deelnemers aan het toernooi zorgden dat de meeste van de 9 speeldagen
behoorlijk vol waren gepland. Dankzij de inspanningen voor en tijdens het toernooi van de
Baancommissie lagen de banen er weer uitnodigend bij en als dan het weer zo is zoals het de eerste
5 speeldagen was is het een genot om op het tennispark te zijn. Alle deelnemers en toeschouwers
zijn warm ontvangen en verzorgd door de mensen die de kantinediensten draaiden met
ondersteuning van de Kantinecommissie. Mede door de prestaties van de deelnemers stonden langs
de banen veel toeschouwers die erg meeleefden en ook na de wedstrijden was het gezellig in de
kantine en op het overdekte en verwarmde terras. Helaas sloeg het weer in de loop van de week om
en werden wij op donderdag, vrijdag en zaterdag aan het begin van het speelprogramma
weggespoeld door buien volgens de nieuwe Hollandse norm “heel veel in korte tijd”.
Dit hield in dat de gravelbanen die dagen niet meer gebruikt konden worden en zelfs de
kunstgrasbanen onder water stonden. Op zondag 1 oktober waren de weergoden ons gunstig gezind
en zijn bijna alle 13 finales (1 finale is niet gespeeld) op gravel gespeeld.
Proficiat aan al onze clubkampioenen!!
Dubbel Groen
Dubbel 10-14
JD 10-14
MD 10-17
HD5
DD6
HD6
HD6 40+
DD7
HD7
HD7 40+
DD8
HD8

Bart Geertzema + Joep Swager
Yannick Hegeman + Jorn van het Kaar
Cavin Ambagtsheer + Kevin Perton
Jet Kramer + Pleun Kramer
Thomas Biersteker + Mark de Lange
Carla Dekker-Bruin + Marion Verhage
Arno Koster + Arjen Lubberts
Joost Naberman + Herman Vossen
Gaby Boersen + Sandy Boersen
Ben Nolten + Timo Potveer
Dick Mul + Sietse Wiersma
Hermineke Lamboo + Manon Mink
Marco Houtman + Erik Slagter

Eindtombola 2017
Zaterdag 14 oktober was er weer de altijd gezellige Eindtombola.
Ruim 30 man/vrouw speelden voor de laatste keer dit seizoen op het
gravel. Van 15 tot 17.30 uur werd er getennist, daarna was er een
heerlijk buffet, dit keer in Italiaanse stijl; molto buono!
Ook was er de uitreiking
door de
wedstrijdcommissie van de
wisselbokaal voor diegene
die de
meeste games heeft gehaald bij de clubkampioenschappen
dubbel + mix + enkel (je moest aan alle drie mee hebben
gedaan).
Winnaars: Mariëlle Muileboom (dames) en Ivo de Lange
(heren). Hun naam staat in de bokaal gegraveerd voor
seizoen 2017! Van harte gefeliciteerd!
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Printjes?
Ik ga naar de
Drukkerette!
Dit is Sofie! En zij gaat voor prints
naar de Drukkerette.
Vriendelijk en vakkundig geholpen...
en uiterst betaalbaar!

Kijk voor alle diensten en services op drukkerette.nl

laus klaver
Keurslager

Voor al uw vers vlees en vleeswaren naar de slager die zelf slacht
en zijn eigen worst en vleeswaren maakt.
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van:
• ABRAHAMS
• GOURMETSCHOTELS
Kwaliteit
is onze
• BARBECUESCHOTELS
• FONDUESCHOTELS

en service
kracht!

Van 1 tot 500 personen
Dorpsstraat 550

Noord-Scharwoude

Tel. 0226 - 313076

Inkoop - verkoop - onderhoud - apk
• GRATIS LEENAUTO
• Ook schade’s aan uw auto lossen wij van A t/m Z voor u op
• Vooraf wordt er altijd een prijs met u afgesproken
• RDW - erkend

De Mossel 4 - 1723 HZ Noord-Scharwoude
Tel.: 0226 - 45 35 58 - Mobiel 06 - 51 16 42 41
Website: www.marcoschuyt.nl

Voorburggracht	
  172	
  1722	
  GT	
  Zuid-‐Scharwoude	
  
Tel.	
  0226-‐312390	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  www.keiseropAek.nl	
  

VOOR EEN GOEDE SERVICE!

10%
KORTING

Voorburggracht 202-204 | 1722 GV Zuid-Scharwoude
Telefoon (0226) 312879 | E-mail kaijer@colorsathome.nl

www.bakkerijjonker.nl

Willem de Zwijgerstraat 14 - Noord-scharwoude
Telefoon 0226 - 314574

