Madese Tennisvereniging
Jaarverslag Jeugdcommissie 2016
Filmopnames/instuifmiddagen
13 januari filmopnames door ROS Drimmelen voor de gratis instuifdagen van 17 en 19
februari 2016. N.a.v. de instuifmiddagen 3 nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen.
3-parkentoernooi
1 3 maart vond het 3-parkentoernooi bij MTV plaats. Een
samenwerking met LTV en De Schans. Iedere vereniging
organiseert 1 keer per jaar een event voor de jeugdleden
van alle drie de verenigingen. 50 deelnemers. ’s
Ochtends rood/oranje en groen met als afsluiting frites en
’s middags de oudere jeugd ook met afsluiting frites.
Open Jeugdtoernooi
Open Jeugdtoernooi van 13 t/m 19 juni. 52 deelnemers. Voor alle deelnemers een ijsbon en
iedere dag wat lekkers. Na de prijsuitreiking een hele leuke
loterij. Het Open Jeugdtoernooi viel tegelijk met het Open
Jeugdtoernooi van de Lobbelaer. Voor 2017 zal daarom het
toernooi in week 23 zodat er weer deelnemers van de
Lobbelaer kunnen meedoen.
Rood/oranje event
Op 15 juni vond het rood/oranje event plaats. 21 deelnemers. Een warming-up en leuke
partijen. Helaas 2 keer een regenpauze. Na het tennissen en
schminken werd er met een hapje en een drankje een leuke
tennisquiz gedaan. Voor alle deelnemers een ijsbon en de groep
die de quiz had gewonnen een mooi prijsje.

Instuifmiddagen
22 en 29 juni, 3 en 10 juli wederom instuifmiddagen voor het
werven van nieuwe leden.
Weer 4 nieuwe jeugdleden hierdoor geworven.
Kampeernacht
Van 8 op 9 juli, hebben 20 kinderen deelgenomen aan de kampeernacht. Eerst
tennisspelletjes, met een paar wedstrijdjes. Daarna begon de speurtocht. Ieder team moest
d.m.v. vier foto’s de juiste plaats vinden. Op deze plaats lag een stok, blik knakworstjes of
een zak marshmallows.
De kinderen waren nog niet moe, dus werd het tijd
voor het smokkelspel. Na het roosteren en eten van
het brooddeeg met knakworst en de marshmallows
was het tijd voor tanden poetsen en slapen. De
volgende (vroege) ochtend genoten de kids van hun
(tennis)spel, de zon en een heerlijk ontbijt.
Clubkampioenschappen
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Slechts 14 jeugdleden hebben meegedaan aan de clubkampioenschappen.
Oorzaak van het lage aantal inschrijvingen is o.a. dat het tegelijk met de
proefwerkweek viel. Hier zal in het vervolg op gelet worden.

Competitie/Worldtour
4 jeugdteams hebben deelgenomen aan de voorjaarscompetitie op zondag en 1
groen team op woensdagmiddag. Het jongensteam Made 2 t/m 17 jaar is
kampioen geworden. De jeugdcommissie heeft het kampioensteam in het
zonnetje gezet.
2 rode teams (13 kinderen) en 1 oranje team (7 kinderen) hebben
meegedaan aan de worldtour in het voorjaar op zondag. In de grasbanen zijn
na goedkeuring van de KNLTB blauwe lijnen getrokken voor het oranje veld.
In het najaar hebben 3 jeugdteams op zondag competitie gespeeld. 1
meisjesteam en 1 jongensteam t/m 17 jaar en 1 jongensteam t/m 14 jaar. Op
woensdag speelde het groene (mix)team competitie.
Bij de worldtour op zondag was er 1 rood team (12 kinderen) en 1 oranje team
(8 kinderen).
Happy Halloween
29 oktober ’s avonds Happy Halloween bij MTV voor de jeugd.
28 aanmeldingen. Iedereen verkleed. Er was een leuk programma samengesteld: eerst
schminken, daarna in groepjes 3 spellen uitvoeren.
Na een Halloween drankje en hapje, begon de spooktocht.5 spoken, heksen, reuzen, duivels
en katten moesten gezocht worden en als ze gevonden waren, moesten de groepjes een
opdracht doen. Alles in het donker, dus heel spannend.
Na de spookchips, de mummies, spiezen en
het drinken van groene smurrie en
bloed, begon de heksendans.
Een ontzettend leuke avond die zonder alle
vrijwilligers niet had kunnen plaatsvinden.

Schooltennis
In de maanden oktober en november heeft er dankzij de hulp van veel
seniorleden schooltennis plaatsgevonden voor de kinderen van De
Stuifhoek en De Lage Weide. In september hebben de kinderen van de
basisschool de Den Duin als naschoolse activiteit kunnen tennissen.
Wederom een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.
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OPROEP
De jeugdcommissie is op zoek naar ouders die ons team graag willen ondersteunen.
Je kunt dan contact opnemen met een van de jeugdcommissieleden.
Bedankt
Tot slot wil ik namens de Jeugdcommissie iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet het
afgelopen jaar.
Met name: Catty Haanskorf, Ingrid den Exter en Sandy van Ginneken die ons gaan verlaten
bij de jeugdcommissie.
Tevens wil ik twee nieuwe jeugdcommissieleden welkom heten per januari 2017 namelijk;
Claudia Mureau en Jenny van Vugt
De Jeugdcommissie:
Ingrid den Exter, Sandy van Ginneken, Paula Flipsen, Yvonne van Beek, Jolanda Leenaars,
Siem vd Diepstraten (tenniskids functionaris), Jack de Kroon (trainer),
Catty Haanskorf en Ellen Rijnders (voorzitter)

December 2016
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Jaarverslag Technische Commissie (TC) 2016
Dit jaar waren er 2 KNLTB competities waar onze vereniging aan mee heeft gedaan,
namelijk de voorjaars- en najaarscompetitie.
VOORJAARSCOMPETITIE 2016
Dit jaar hebben er in totaal 35 teams deelgenomen aan de voorjaarscompetitie, 4 junioren
en 31 senioren teams. Dat zijn in totaal 3 senioren teams meer als vorig jaar en bij de
junioren 1 team minder.
Sinds 2014 spelen de junioren alleen de landelijke competitie, dus geen districtcompetitie
meer.
Voor de landelijke competitie waren er in totaal 5 teams ingeschreven, namelijk de 4 junioren
teams en 1 seniorenteam.
Voor de districtscompetitie waren er 30 teams.
Dinsdagmorgen:
Donderdagochtend :
Donderdagavond:
Vrijdagmiddag:
Vrijdagavond:
Zaterdag:
Zondag:

4 senioren teams
3 senioren teams
3 senioren teams
3 senioren teams
11 senioren teams
5 senioren teams
4 junioren teams en 2 senioren teams

Er zijn in totaal maar liefst 7 teams kampioen geworden, namelijk 1 junioren en 6
senioren teams:
MADE 2 Jongens 11 t/m 17 3e klasse
Rens van der Schriek (captain)
Thom Breugelmans
Ole van der Pluym
Sven van der Made
Max Vervoort
MADE 1 Gemengd Senioren 5e klasse
Rens Dijkmans (captain)
Ronald Janssen Steenberg
Maarten Janssen Steenberg
Colinda de Peuter
Maud Broeken
Marco de Peuter
Lisa de Jong
MADE 2 Gemengd dubbel 35+ 3e klasse
Frank de Wijs (captain)
Marco Breugelmans
Richard de Wit
Ingrid van Zomeren
Ingrid den Exter
Sandy van Ginneke
MADE 3 Gemengd dubbel 35+ 4e klasse
Peter van der Veeken (captain)
Petra van der Veeken
Rob Wijlaars
Jolanda Leenaars
Gerard Leenaars
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MADE 4 Heren 17+ 4e klasse
Jeroen Huybregts (captain)
Arco de Rooij
Rob Hollemans
Rick Schellekens
Max Roovers
MADE 1 Dames dubbel 17+ 4e klasse
Ellen Rijnders (captain)
Paula Flipsen
Petra Bink
Ingrid Jansen
Yvonne van Beek
MADE 1 Dames dubbel 35+ 2e klasse
Marjo Fens (captain)
Anita van Dongen
Lia de Jong
Marina van Bakel
NAJAARSCOMPETITIE 2016
De najaarscompetitie kent geen landelijke competitie.
Dit jaar hebben 21 teams deelgenomen aan de district competitie, namelijk 3 junioren en
18 senioren teams. Vorig jaren waren er nog 4 junioren en 20 senioren teams.
Donderdagmorgen:
Vrijdagmiddag:
Vrijdagavond:
Zondag:

3 senioren teams
2 Senioren team
11 Senioren teams
3 Junioren teams en 2 senioren teams

Er waren helaas geen teams kampioen geworden bij de junioren maar wel 3 bij de
senioren:
Made 1 Gemengd dubbel 17+ 2e klasse
Peter Schippers (captain)
Pieter-Jan Gielen
Arco de Rooij
Amy Leenaars
Petra Narings
Paula Flipsen
Made 3 Gemengd dubbel 35+ 3e klasse
Peter van de Veeken (captain)
Petra van der Veeken
Gerard Leenaars
Jolanda Leenaars
Rob Wijlaars
Ellen Rijnders
Made 2 Heren dubbel 35+ 3e klasse
Patrick Haanskorf (captain)
Peter van den Hout
Pieter Dijkgraaf
Martin Ligtvoet
Dick Silvius
Rob Schippers
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WINTERCOMPETITIE 2016/2017
Onze vereniging heeft hier niet aan deelgenomen.
Algemene informatie
Alles is weer voorspoedig voorlopen en dit dankzij de hulp en inzet van de Vereniging
Competitie Leiders (VCLers)
Ingrid den Exter, Catty Haanskorf, Brigitte Adan-Zodenkamp, Reyka van Avendonk, Ellen
Rijnders, Addy Bouwens, Wilfried van Meer, Paula Flipsen, Sandy van Ginneke, Jolanda
Leenaars, Yvonne van Beek en Dion van Langerak
Inmiddels zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de voorjaars
competitie 2017. Deze begint op donderdag 6 april en de laatste speeldag is op donderdag
1 juni. Daarnaast zij er ook nog inhaaldagen en dat betekent dat op maandag 5 juni (2e
Pinksterdag) de laatste officiële speeldag zal zijn.
De nieuwe speelsterktes voor 2017 zijn ook al bekend. Deze zijn terug te vinden op de
KNLTB site.
Mochten er vragen zijn mbt de competities, dan kun je gebruik maken van het e-mail
adres: tc@madesetv.nl
Via deze weg wil ik alle leden van de Technische Commissie en VCLers bedanken voor
hun inzet en natuurlijk ook alle leden die zich hebben ingeschreven voor de diverse
competities. Ik hoop dat 2017 weer net zo’n succes zal worden als de afgelopen jaren!
Namens de Technische Commissie,
Dion van Langerak
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Jaarverslag Recreatiecommissie 2016
Interne wintercompetitie 2015-2016 IWC
Afgelopen winter voor de derde maal gestart met een interne wintercompetitie.
Er hadden zich 12 teams aangemeld.
We hebben 5 zondagen gespeeld van 10:30 tot 13:15. Een DD, een HD en 2 GD
Er werd verbeten, maar wel in een ontspannen sfeer gestreden om de punten.
Met elke zondag als afsluiting een kleine maar heerlijke lunch.
Lentetoernooi
Op zondag 3 April hadden we een goede start van het zomerseizoen.
Ruim 40 deelnemers voor het toernooi. Met mooi weer lekker ontspannen tennissen.
Een goede lunch tussen de middag en de winnaars werden beloond met een prijs.
Nadien nog een drankje en een hapje op het terras.
BDO Ladiesday
Donderdag 23 juni werd voor de vierde maal de Ladiesday georganiseerd.
Een goed verzorgde lunch, leuke wedstrijden, mooi weer, hapje en een drankje op het terras.
Mede door BDO een fantastische dag met 60 dames met weer meer deelnemers van buiten de
vereniging.
Mannendag
Dit jaar is er weer een hele leuke gezellige mannendag georganiseerd. Het zelfde concept als
het vorige jaar. Leuke wedstrijden en een goed verzorgde BBQ. Er deden nu ook een aantal
mannen mee van buiten de vereniging.
Racketavond
Afgelopen seizoen zijn er 25 avonden georganiseerd, waarvan 1 samen met de oudere jeugd.
Gemiddeld waren er 16 deelnemers met uitschieters naar boven.
IWC 2016-2017
We zijn in november gestart met 12 teams.
Uitbuiktoernooi
Kwam te vervallen in verband met feestdagen in het weekend. Hiervoor een Oliebollen
racketavond met ruim 30 deelnemers. Zeker voor herhaling vatbaar.
De leden van de recreatiecommissie : Ineke, Jan, Sandra, Regina, Jacqueline, Peter, Astrid en
Leny willen graag iedereen bedanken voor hun deelname aan de div. activiteiten, die door de
R.C. afgelopen seizoen werden georganiseerd en hopen dat u ook in 2017 weer zal
deelnemen. De recreatiecommissie zal zich ook in 2017 weer gaan inzetten om een leuk en
gevarieerd programma samen te stellen.
Namens de R.C. Leny Rasenberg

Jaarverslag Sponsorcommissie 2016
We mogen als vereniging trots zijn op onze sponsoren die de club, op wat voor manier dan
ook, willen steunen.
Alleen de combinatie sponsoren en vrijwilligers maken het mogelijk om alle geplande
activiteiten binnen de vereniging te verwezenlijken.
Onderstaand een overzicht m.b.t. de sponsoring:
Inkomsten verkregen uit baanbenaming , reclameborden en winddoeken:
- Baanbenaming:
 Baan 1: de Kroon
 Baan 2: Amerland
 Baan 3: Jan de Bont Baan (vernoemd naar onze oudsecretaris)
- Reclameborden:
Er zijn 9 borden op het tennispark geplaatst.
 Amerland
 Garage van Geloof
 Tenniscentrum de Kroon
 Assurantiekantoor die Meede
 Van Dorst Oosterhout
 De Jong tuinplanten vof
 Riooltech Made
 Installatie bureau Pals BV
 Screen Design

- Winddoeken:

Expodium Businesscenter

Mervo Sport

BDO Nederland

BJC Tools.

Hertog Jan
- Toernooien/evenementen:
Tijdens het tennisseizoen hebben we 36 sponsoren bereid gevonden om de toernooien, die
door de diverse
commissies worden georganiseerd, te steunen (vorig jaar 32).
Deze sponsoring gebeurt in de vorm van het plaatsen van een bord, ophangen van een
eigen vlag , het storten van een geldbedrag of het schenken van cadeau-/dinerbonnen,
bloemen etc.

Ter afsluiting kunnen we concluderen dat we als commissie weer tevreden mogen zijn en dat
we, dankzij de geweldige sponsoren, alle gewenste evenementen hebben kunnen organiseren.

NIEUW:
Dit jaar heeft onze vereniging zich gratis aangemeld bij SPONSORKLIKS, waardoor de
vereniging een commissiebedrag (Percentage van het aankoopbedrag) maandelijks krijgt
uitgekeerd, indien men ONLINE aankopen via Sponsorkliks (met als sponsordoel Madese
Tennisvereniging) laat lopen.
SPONSOREN bedankt en wij hopen dat wij ook in het jaar 2017 een beroep op U mogen doen
om onze vereniging te steunen en gezond te houden.

De sponsorcommissie
Ad Dijkmans

Jaarverslag accommodatie commissie 2016
In 2016 zijn we weer aardig bezig geweest in ons paviljoen met onderhoud en modernisering.
De banen liggen er keurig bij, Wim van Beek is wekelijks in de weer met de bladblazer om ze
bladvrij te houden en de GO houdt ze in goede staat. Het onderhoudsteam zorgt ervoor dat het
er rondom de banen en op het terras netjes uit ziet en ze verzorgen de bloemen en planten.
Henk Lips zorgt ervoor dat alles binnen in het paviljoen waar nodig vervangen en gerepareerd
wordt en dat alle lampjes het doen. Ton Teuns heeft ook dit jaar, met hulp van de
onderhoudsploeg, weer flink geschilderd zodat alles netjes in de verf zit. Ik ben dan ook een
trotse voorzitter van de accommodatie commissie, we hebben een prachtig paviljoen en een
mooi tennispark! En ik wil dan ook iedereen die hier aan bijgedragen heeft ook dit jaar weer
van harte bedanken!
Grote dingen die we in 2016 aangepakt hebben waren het dak van de kleedkamers dat
helemaal vervangen is en waarmee we nu op het hele paviljoen het dak vervangen hebben.
Voor de barcommissie hebben we een nieuw digitaal kassasysteem met pin geïnstalleerd. De
koeling onder de bar is vervangen door een nieuwe koeling met meer opslagcapaciteit, beter
overzicht en lager energieverbruik. Hierdoor hebben we afscheid kunnen nemen van de CocaCola koelkast die een doorn in het oog was. We hebben een mooie flat screen opgehangen om
naar sportwedstrijden te kunnen kijken en om tijdens de toernooien foto’s en toernooi
informatie te kunnen laten zien. In de kunstgrasbanen hebben we blauwe lijnen aan laten
brengen voor de Tenniskids. Geen gedoe meer met losse lijnen dus wat makkelijker en
veiliger is. En het Alarmsysteem heeft een upgrade gehad zodat het weer helemaal up-to-date
en bij de tijd is.
Vooruitkijkend naar 2017 wordt dit een wat rustiger jaar. De afgelopen jaren hebben we flink
geïnvesteerd en de meeste dingen zijn nu op orde en van achterstallig onderhoud is geen
sprake meer. Dingetjes waar we nog naar kijken zijn het terras (dicht maken met zeilen, terras
verwarmers) en de geluidsinstallatie. Verder staan er geen bijzonderheden op het programma.
Net als afgelopen jaren wil ik ook dit jaar weer aan een ieder vragen om als er iets kapot is of
niet functioneert een briefje op te hangen of om dit te melden middels een mailtje of belletje
bij ondergetekende of Henk Lips. Verder zijn wij altijd op zoek naar mensen die graag een
handje mee willen helpen in de onderhoudsploeg of in de commissie. Dus ben je graag met je
handen bezig voor de vereniging dan horen we dat graag!
Met vriendelijke groet, namens de accommodatie commissie,
Pieter-Jan Gielen

Jaarverslag Barcommissie 2016
De grootste verandering op de vereniging is wel de installatie van een kassasysteem. Het gebruik van
de kassa is voor iedereen wennen geweest, Maar toch heeft de kassa een zekere eenvoud achter de bar
gebracht. De manier van een bonnetje schrijven is digitaal overgenomen. De consumpties zijn helder
weergeven op de kassa en kunnen gemakkelijk worden aangeslagen en afgerekend.
Ook is de kassa uitgerust met de mogelijkheid met de KNLTB-pas af te rekenen. Voor de leden handig
en overzichtelijk. Via moderne mogelijkheden als webbased apps geeft het inzichtelijke informatie
voor zowel de leden als de vereniging.
Zelfs de jeugd kan zonder contant geld nu iets nuttigen in de kantine.
Voor iedereen een veiligere en eenvoudigere manier van werken.
Tevens is een PIN-automaat geïnstalleerd wat ook in het dagelijks leven niet meer is weg te denken en
een groot gemak oplevert.
Alleen al bij het afrekenen van de competitiegelden met de PIN-pas door de teamcaptains heeft zijn
voordeel bewezen dat de TC zonder een bulk contant geld over straat moet, dat weer moet afdragen en
administreren.
Zo wordt 2017 helemaal cash-less om veiligheid, eenvoud en overzicht in de administratie en minder
vrijwilligerswerk te bewerkstelligen.
Verder is dit jaar het inplannen van de bardiensten eveneens gedigitaliseerd, over gelaten aan de
vrijwilligers zelf, door in te kunnen loggen in het afhangsysteem/barplanner van de KNLTB.
Het voordeel voor de vrijwilligers is dat ze hun eigen agenda kunnen hanteren om hun diensten in te
plannen. Daarnaast voor de barcommissieleden minder tijdrovend om niet iedereen handmatig te
hoeven in te plannen en daarbij rekeninghouden met de wensen van de vrijwilliger wanneer men wel
dan wel niet kan.
Het nadeel is wel dat er meer vrijheid is gekomen voor de vrijwilliger en daardoor niet alle diensten
meer worden ingevuld.
Zo is al in het begin van het jaar voor de zaterdagcompetities getracht de bardiensten door de teams
zelf te laten invullen maar gaf geen bevredigend resultaat voor alle partijen.
In het najaar is gestart om de bardienst tijdens de vrijdagavondcompetitie te verkorten door de
spelende teams roulerend de eerste anderhalf uur voor eigen rekening te nemen. Dit is op zich
geslaagd maar heeft (nog) niet geleid tot meer vrijwilligers die de vrijdagavond de bardienst willen
draaien.
Desondanks zijn er nog steeds vrijwilligers die een zeer nuttige en grote bijdrage leveren. Die zijn dan
ook geëerd door een vrijwilligersdag te organiseren. Nogmaals onze dank hiervoor.
Voorafgaand aan deze dag is er een enquête gehouden onder alle leden om een vrijwilliger te
nomineren voor “Vrijwilliger van het Jaar”. Tijdens deze avond is door de aanwezige vrijwilligers een
stemming geweest om uit 4 genomineerden te kiezen. Adri Rovers heeft de titel gewonnen onder
andere voor zijn vele werkzaamheden zoals onze fotograaf, ledenadministrateur en barmedewerker.
Adri, nogmaals gefeliciteerd.
Vrijwilliger van het Jaar 2016, Anne-Lieze Rullens heeft te kennen gegeven de barcommissie te
verlaten en haar werkzaamheden per einde dit jaar te beëindigen. Zij heeft samen met haar man Wil
vele jaren voor gezorgd dat we het één en ander kunnen nuttigen in de kantine, door artikelen in te
kopen, te bestellen, maar ook weer af te voeren, het kassageld te beheren enz.
Anne-Lieze en Wil bij deze nogmaals bedankt voor jullie tomeloze inzet.
Verder kan ik mededelen dat de barcommissie gelukkig wel weer wordt versterkt. En niet met één
vervang(st)er maar zelfs met vier, Marlies en Peter van den Hout en Catty en Patrick Haanskorf.
Welkom.
Hiermee sluit ik het jaar af en gaan we het nieuwe jaar weer met nieuwe elan tegemoet.
Wederom wensen wij jullie een gezond en sportief jaar.
Marco Breugelmans

