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1. Bestuurlijke zaken

(door Rene-Paul Haenen)

TV Uitwijk
Het blijft rustig voor wat betreft de relatie met SWS voor zover daar sprake van is. Er is een nieuw bestuur
waarmee Loet, Jan vd Meer en Rene-Paul een kennismakingssessie hebben gehad.
SWS heeft daarbij onder meer te kennen gegeven dat ze TV Uitwijk graag weer bij het bestuurdersplatform
willen hebben. Wij hebben aangegeven dat we dat onder de voorwaarden van het convenant niet doen.
Het bestuur heeft veel aandacht besteed aan het onderzoeken van LED-verlichting op het park. Er zijn
diverse offertes uitgebracht. Vanwege de toch nog hoge prijzen is hierover nog geen besluit genomen.
In het komende seizoen zullen o.a. nieuwe subsidiemogelijkheden worden onderzocht.
Tennisschool
Vanwege het grote animo is het aantal trainingen op ons park uitgebreid. Er is in dit seizoen op 3 dagen les
gegeven door 3 verschillende trainers. Alle deelnemers zijn enthousiast over de lessen en trainers.
Parkbeheer
Het contract met de groundsman, Ton van Wette, is per 1 januari verlengd met de wettelijk toegestane
maximum periode. De groundsman is ook dit jaar weer bijgestaan door mensen van stichting Binding.
Groot onderhoud aan de tennisforce banen is weer gedaan met hulp van vrijwilligers en er is een nieuwe
‘groencommissie’ ontstaan die veel werk heeft verricht rondom de banen.
Website en KNLTB
Aan het begin van het seizoen is de KNLTB begonnen met het vernieuwen van de digitale afhangsystemen
en club-websites. Beide ontwikkelingen hebben enige last veroorzaakt. In de loop der tijd zijn onhandige
keuzes en kinderziekten opgelost.
Mede vanwege de verplaatsing van verschillende functionaliteiten is de overgang soms moeizaam geweest.

2. Ledenadministratie

(door Wil Knoop)

Het ledenaantal heeft zich in 2018 min of meer gestabiliseerd.
Ledenaantal per 01-01-2019

2018

Senioren
Junioren
Aspiranten
Niet-spelend
Comp. lid/clubleden
Ereleden

263
23
32
12
5
3

266
17
34
15
5
3

Totaal

338

340

3. Commissie interne communicatie

(door Rene-Paul Haenen)

In 2018 hebben Jos vd Berg, Adriaan Bos en Rene-Paul de interne communicatie deels weer opgepakt.
Daarbij is vooral energie gestoken in het aanpakken van de website en overleg met de KNLTB.
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4. In actie tegen kanker

(door Loet Skowronek)

Het evenement Wijk4Life was een samenwerking tussen de tennisverenigingen uit Langbroek, Cothen en
Wijk bij Duurstede met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF.
Op 8 september 2018 was dit tennisevenement voor dit goede doel op deze drie tennislocaties. Er was een
gevarieerd programma voor jong en oud en voor ervaren en onervaren tennissers.
Iedereen kent wel iemand in zijn naaste omgeving met kanker. Eén op de drie mensen in Nederland krijgt
in zijn of haar leven de diagnose kanker en het aantal kankerpatiënten zal blijven stijgen tot 40% meer
kankergevallen in 2020. Onderzoek helpt om de droom te realiseren van minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Voor onderzoek is geld nodig.
Met Wijk4Life zamelden we geld in voor het KWF door aan elke deelnemer te vragen een minimaal bedrag
van € 25 (kinderen € 10) bijeen te brengen. Daarnaast hebben de verenigingen de helft van de
baropbrengst aan het KWF geschonken. De opbrengst van de loterij en het Rad van Avontuur doneerden
wij ook aan dit goede doel.
Deze prachtige samenwerking van vrijwilligers tussen de drie kernen waarbij gezondheid, een goed doelen
plezier samengaan, kreeg veel steun. Verenigingen en ondernemingen hebben hun bijdrage aan het KWF
geschonken.
Wijk4Life was een mooi succes met leuke deelnemers, lekker weer en prachtige prijzen die beschikbaar
werden gesteld door veel bedrijven uit Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. Echt te gek. Ook de
Gemeentelijke bijdrage en persoonlijke aanwezigheid van Burgemeester en de Wethouder sport heeft
hieraan meegeholpen.
Het aantal deelnemers bleef helaas steken op zo'n 60, maar al deze mensen hebben een leuke dag gehad
en een mooie opbrengst bij elkaar gebracht. Eind van de dag kon de cheque met de voorlopige tussenstand
van € 4.625,- aan Bart van het KWF worden overhandigd.
We hebben uiteindelijk € 5000 mogen overmaken naar het KWF!
Een resultaat waar we erg trots op zijn.

5. Barcommissie

(door Hannie Ooms)

Bardienst plannen
Het plannen van de bardienst is elk jaar weer een uitdaging. Er zijn meer diensten te plannen dan dat we
leden hebben. Dit probleem wordt elk jaar groter gezien het aantal leden daalt en er ruim 50 leden zijn die
geen bardiensten willen/kunnen draaien. Hier zitten ook de vrijwilligers bij.
Gelukkig zijn er wel een aantal van deze vrijwilligers die toch bereid zijn een aantal bardiensten voor
zijn/haar rekening te nemen. Op de dagen dat er geen bardienst ingevuld is, houden de mensen die een
sleutel hebben vaak de bar open. Het enige probleem is wel dat op zo’n moment niemand zich echt
verantwoordelijk voelt. Vaak blijft de vaat en glaswerk op de bar staan en moeten de vrijwilligers aan het
eind van de avond ook nog de afwas doen. De barcommissie vraagt de leden om hier beter op te letten en
als er geen officiële bardienst is ieder zijn eigen glazen/kopjes afwast en de bar graag netjes en schoon
achterlaat.
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Competitie/toernooien/evenementen
De competitie is een druk evenement. Zeker de vrijdagavonden worden altijd goed bezocht. Belangrijk is
dat er dan goede mensen achter de bar staan.
Tijdens de clubkampioenschappen en opentoernooi denkt en helpt de barcommissie mee met deze
activiteiten om te zorgen dat alles goed verloopt.
De recreantencommissie heeft dit jaar een aantal evenementen georganiseerd. Het bokkentoernooi,
georganiseerd door Onno Snapper is nog steeds een succes en hier helpt de barcommissie ook aan mee.
WoldKidsTour is ook een evenement waar we zorgen dat er bardienst aanwezig is.
Barcommissie
De barcommissie bestond dit jaar uit Wilco v/d Meijden, Marianne v/d Meijden, Karel Gerritse, Robbin
Westerhof, Wim van der Linden, Arnout Vlaanderen en Hannie Ooms.
Het inkoopbeleid is nu volledig onder de hoede van de barcommissie. Robbin en Wilco kopen bier en
frisdranken in en Karel en Arnout verzorgen de wijn en food. Wim gaat ook diverse keren mee om
boodschappen te doen.
In 2017 hadden we een goed overzicht van de uitgave en de omzet van de bar. Dit jaar, na herhaaldelijke
verzoeken, hebben we geen overzichten van de penningmeester gekregen. Hierdoor hebben we helaas
geen overzicht van hoe we het in 2018 gedaan hebben.
Assortiment
Assortiment is dit jaar uitgebreid met zoete witte wijn. Het bierassortiment wordt per seizoen aangepast.
Prijsbeleid
De prijzen zijn ongewijzigd gebleven.
Clubhuis
Het clubhuis wordt 1x per jaar grondig schoongemaakt door de barcommissie plus een aantal enthousiaste
leden. De hele keuken, vriezer, voorraadhok en bar worden dan grondig schoongemaakt.

6. Winterladder

(door Marloes Kerkmeijer)

De winterladder blijft populair onder de leden van TV Uitwijk. Dé activiteit van de winter waardoor je van
de bank afkomt en in het koude weer toch lekker komt tennissen. Spannende potten en voor iedereen een
thuiswedstrijd. Wie dacht dat er in de winter nooit gewacht moet worden op een vrije baan heeft het mis.
Extra gezelligheid op en naast de baan!
In november zijn we weer van start gegaan en dit jaar is vooral de mix erg populair met maar liefst 7
fantastische poules. Wie zal er met de winst van doorgaan? We weten het snel…
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7. Recreanten commissie

(door Joyce Elbers)

In 2018 zijn er weer meerdere activiteiten georganiseerd door ons, hieronder een overzicht hiervan.
Oliebollentoernooi, 7 januari 2018, met aansluitend de nieuwjaarsreceptie.
Maandagavond Tos, deze loopt steeds verder terug, samen met de activiteitencommissie maar proberen
of we er voor 2019 nieuw leven in kunnen blazen.
Ladies Day, op tweede paasdag 2 april was de Ladies Day gepland, helaas was dit te vroeg in het jaar en
i.v.m. het slechte weer niet doorgegaan.
Wijk4Life, i.v.m. dit evenement is het Vreemgangerstoernooi vervallen voor dit jaar.
Interne Winter Competitie 2016/2017, in de winter van 2017/2018 is er weer een Interne Winter
Competitie gehouden. 9 Teams streden in 3 poules de maanden november, december, januari, februari en
maart tegen elkaar. Elke vrijdagavond waren er twee teams van elke poule. Het was gezellig druk en ook dit
jaar ging Team Tamara er met de 1e prijs vandoor. Van harte gefeliciteerd Tamara, Michael, Jermaine,
Ashley en Valery.
In 2019 gaan we weer aan de slag om leuke activiteiten voor iedereen te organiseren.
Noortje heeft aangegeven om te stoppen met de activiteit commissie. Er is dus een vacature bij de
activiteitencommissie.
Bedankt Noortje voor de afgelopen jaren.

8. Technische commissie

(door Onno Snapper)

Competitie
In 2018 is er weer door de nodige teams deelgenomen aan de voor-s en najaarscompetitie. In het voorjaar
op de 9 teams op vrijdagavond, 9 teams op zaterdag, 2 teams op zondag waarvan 1 jeugdteam. Het Vrijdag
Gemengd Dubbel 35+ team 3 met Joyce Elbers, Ella Blaauw, Henk Merkus, Frank den Hollander, Antoinette
van Wezel, Max Neus en Rob Bijleveld zijn kampioen geworden in de vierde klasse. Het Zaterdag Gemengd
17+ team 1 met Marc Gosselink, Ed Folmer, Sylvia Jacobs, Harmke Ypma-Menkveld (en een verdienstelijke
bijdrage van Onno Snapper en Kyne de Leeuw-Ebben) zijn kampioen geworden in de tweede klasse. Het
zaterdag Gemengd Dubbel 17+ team met Ellen Nederbragt, Christie Buizer, Wouter Schuddeboom, Hannie
Ooms, Timo v.d. Wösten en Aaldert Zeilmaker zijn kampioen geworden in de derde klasse.
Het Zondag Heren 35+ team met Kees de Leeuw, Onno v.d. Spoel, Hans Sickman, Rob Geluk en Paul Rutten
zijn kampioen geworden in de tweede klasse. Still going strong!!!! Er zijn ook enkele degradaties te
betreuren, maar niet lang getreurd, de VJC2019 district begint met een harmonisatie, herindeling van alle
klassen op basis van team gemiddelde!
In het najaar 9 teams op vrijdagavond, 5 teams op zaterdag. Het Vrijdag Gemengd Dubbel 17+ team 1 met
Ashley Bouwman, Miriam de Heus, Martine de Heus, Paul de Gier, Robert v.d. Giessen en Jermaine
Zinkstok zijn kampioen geworden in de tweede klasse. Het Vrijdagavond Gemengd Dubbel 35+ team 3 met
Hannie Ooms, Ellen Agterhof, Eelco Blaauw, Wouter Schuddeboom en Jan Bomas zijn kampioen geworden
in de tweede klasse.
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In relatie tot het ledenaantal hebben we veel competitieteams, waarbij de nadruk vooral op de
vrijdagavond en zaterdag ligt. Er is nog ruimte voor extra teams op zaterdag en zeker op zondag, maar de
uitdaging blijft om leden en teams te vinden. Beide competities zijn prima verlopen, Onno Snapper zoekt
nog wel iemand die de VCL-rol actief op zich kan nemen.
De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2019 zijn inmiddels al gedaan en met 10 teams op vrijdag
zitten we vol en hebben we zelfs een team moeten teleurstellen. Het donderdag damesteam is weer back
in business! Op zaterdag hebben we 9 teams en zondag het bekende heren 35+ team en twee jeugdteams.
Open toernooi
Het 5e Daily Fit open seniorentoernooi is in 2018 georganiseerd door:
Leonie Pauw, Onno Snapper, Jan Henckel, Richard Gunters, Loet
Skowronek, Harmke Ypma-Menkveld, Kyne de Leeuw Ebben en Sylvia
Jacobs. Vanuit de sponsorcommissie is wederom geweldig ingespeeld op
de toernooi wensen en zijn de nodige sponsoren binnengehaald met als
klap op de vuurpijl de toezegging van Daily Fit om door te gaan tot en
met het 10-jarig lustrum! Het toernooi staat ook al weer op de kalender
voor 2019, we gaan er met dezelfde groep weer een succes van maken.
Over het toernooi zelf, we zitten op een redelijk stabiel aantal
deelnemers, maar moeten de stijgende lijn nog zien te vinden. Dit jaar
hebben we het zonder categorie 3 gedaan om het meer op de
‘recreatieve’ boeg gooien. Ook hebben we weer zoveel mogelijk in poules
gespeeld om meer toernooibinding voor de deelnemers te krijgen.
Het thema Engeland, nog steeds prachtig zichtbaar op de ramen, heeft niet gezorgd voor extra deelname
uit de UK (waren te zeer met de brexit bezig denken we).
De wedstrijden zijn zeer goed verlopen, prachtig weer de hele week, fysio Verbeek aanwezig in het finale
weekend om alle stramme spieren weer wat nieuw leven in te blazen. Ook de demowedstrijd pakte al
improviserend vanwege een blessure van Tom goed uit. Wederom de nodige winnaars van TV Uitwijk zelf
en ook uit Maarn (we hebben ieder jaar veel deelnemers uit Maarn. Het thema voor 2019 moeten we nog
verzinnen (brexit?), we staan open voor goeie ideeën.
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9. Clubkampioenschappen

(door Rene-Paul Haenen)

Net als vorig jaar stonden de clubkampioenschappen in het teken van de kersen. De jeugdcommissie had
weer gezorgd dat er regelmatig verse kersen op tafel stonden en dat we konden genieten van kersenijs.
Ook de kersenbonbons vielen bij sommigen erg in de smaak.
Het aantal inschrijvingen was ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar, waarbij we nu wel een aantal
enthousiaste nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Weer en sfeer waren prima waardoor alle
partijen vlekkeloos zijn verlopen.
Hoofdsponsor van het toernooi was evenals vorig jaar Cafe Pub de MalleMolen die ons 3 jaar lang een
bedrag van €250 hebben toegezegd.
De prijzen (waardebonnen) zijn, zoals elk jaar, weer gesponsord door Van den Berg sport uit Driebergen.
Voor de verloting waren weer veel leuke/lekkere prijzen beschikbaar gesteld door: Bakkerij Lakerveld,
Kaashuis Tim, Boekhandel Nieskens en Slagerij Mulder. En natuurlijk het racket van van den Berg Sport.
De winnaars van 2018:
HE3/4
HE5/6
HD5/6
DD5/6
GD5/6
HE7
HD7
DD7
GD7
HD8/9
GD8/9

Jermaine Zinkstok
Hans Sickman
Na loting: Hans Sickman en Kees de Leeuw
Harmke Ypma en Kyne de Leeuw
Kees en Kyne de Leeuw
Hennie Wesker
Lars en Wouter Schuddeboom
Elsbeth Amerlaan en Petra Karsenbarg
Adriaan Bos en Elsbeth Amerlaan
Piet Buitendijk en Jan Swier
Jan Swier en Annette Hodes

De uitslag bij de HD5/6 is uniek. In de poule van 3 hebben alle koppels van elkaar gewonnen waarbij én
het set-saldo én het game-saldo gelijk waren. De toernooicommissie heeft daarom besloten tot loting.
Adriaan, Eelco, Ella en Ron bedankt!

10. Sponsorcommissie

(door Ron Hehemann)

Afgelopen jaar is er een succesvol evenement in combinatie met Langbroek en Cothen geweest en is er in
totaal 5000 euro opgehaald t.b.v. het KWF-fonds.
Alle lokale ondernemers hebben een bijdrage geleverd d.m.v. cadeaus of geldbijdrage.
Ronald v.d. Marel, Ellis Overbeek, de jeugdcommissie en Loet zijn zeer actief hierin geweest namens TV
Uitwijk.
Daily Fit heeft het contract om het open toernooi te sponsoren verlengd met maar liefst 5 jaar.
Dit komend jaar zal de sponsorcommissie de diverse contracten moeten verlengen en op zoek moeten naar
nieuwe sponsors.
Namens de sponsorcie: Jan Willem Wtenweerde, Ellis Overbeek en Ron Hehemann.
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11. Overzicht commissies

(door Loet Skowronek)

COMMISSIES
in 2018

LS/JvdM

Accommodatie

Groundsman
Bouwprojecten
Verzorging was
Stichting Binding

JvL

Ledenadministratie

Administrateur

Wil Knoop

JvL

Administratie

Administrateur

Hans Jacobs

ABos

DTT+

Contactpersoon

Dennis van der Burgh

Trainer

Dennis van der Burgh

Trainer

Lisa Jansen

Voorzitter

René-Paul Haenen

Commissielid

Ron Hehemann

Commissielid

Eelco Blaauw

Commissielid

Ella Blaauw

Commissielid

Adriaan Bos

Competitie Senioren

Verenigings competitieleider
(VCL)

Hellen van Schijndel

Open Toernooi Senioren

Commissielid/VTL

Onno Snapper

Commissielid/VTL

Leonie Pauw

Commissielid

Harmke Ypma-Menkveld

Commissielid

Jan Henckel

Commissielid/VTL

Loet Skowronek

Commissielid

Richard Gunters

Hoofd jeugdcommissie

Inge de Kroon

Commissielid

Nienke Hulshof

Commissielid

Arianne de Lange

Commissielid

Karin Toering

Commissielid

Robert de Boer

Functionaris Tennis Kids

Monique Veentjer

RPH

OS

ABos

Clubkampioenschappen

Jeugd
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Ton van Wette
Paul Piet en Jaap Lit
Loes Lit
Sabrina, Henk en Bjorn
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JvL

RPH

LS

OS

LS

Barcommissie

In en externe communicatie

Commissie Wel & Wee

Recreanten

Sponsoring

Commissielid/baroudste

Karel Gerritse

Commissielid/baroudste

Arnout Vlaanderen

Commissielid/baroudste

Wilco vd Meijden

Commissielid/baroudste

Marianne vd Meijden

Commissielid/baroudste

Wim vd Linden

Bardienstplanning

Hannie Ooms

Inkoop/bar

Robbin Westerhof

Coördinatie

Jos vd Berg

Lid

Adriaan bos

Website

Rene-Paul Haenen

Commissielid

Léon de Gier

Commissielid

Irene Zomer-Dekkers

Commissielid

Noortje van Lieshout

Commissielid

Henk Merkus

Commissielid

Joyce Elbers-Agterberg

Hoofd sponsoring

Ron Hehemann

Commissielid

Ellis Overbeek

Commissielid

Jan Willem Wtenweerde

OS

Winterladder-competitie

Commissielid

Marloes Kerkmeijer

JvL

Kascontrole

Commissielid

Martin van der Gun

Commissielid

Hans Sickman
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