Jaarverslagen 2021 diverse commissies Anonymus
Secretariaat
Het Bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen:
Paul Melein
Gerard Wegman
Lida Denekamp
Ben Molenaar Ben Molenaar Piet Lassing

–
–
–
–
–
–

voorzitter tot 11-10-2021
voorzitter vanaf 11-10-2021
secretaris
penningmeester
voorzitter Technische Commissie
voorzitter Accommodatie Commissie tot 11-10-2021

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 11 oktober 2021.
Het afgelopen jaar hebben we 5 bestuursvergaderingen gehouden, 3 met de oude voorzitter en 2
met de nieuwe voorzitter.
We hebben nog steeds last van Covid19 en daarom is het Gouden Regentoernooi niet doorgegaan,
maar konden we het 65+ toernooi in afgeslankte vorm wel door laten gaan.
Helaas is ook de vrijwilligersmiddag wederom niet doorgegaan.
Ook zijn er in 2021 drie leden ontvallen: t.w. Gerrit Schaap, Klaas Hamstra en Ricus Groot.
Het ledenbestand bedroeg in 2021: 315 senioren en
27 junioren

Totaal 342 leden.

Waarvan bij de senioren er 25 alleen maar competitielid zijn, 11 slapend lid, 3 ondersteunende
leden en 4 tennisleraren en nog 2 ereleden.
De ledenadministratie is dit jaar bijgehouden door ondergetekende.
De facturen voor de contributie zijn dit jaar in januari via het ledensysteem van KNLTB Club,
namelijk KNLTB Club Collect, verstuurd.
Met ingang van 1 januari 2022 hebben we nu 315 seniorleden – 21 opzeggingen = 293 seniorleden
+ 1 juniorlid = 294 leden.
Met ingang van 1 januari 2021 hebben nu 27 junioren - 1 juniorlid die senior is geworden = 26
juniorleden.
Totaal dus 321 leden voor 2022.
Dit jaar werden de lessen gegeven door onze tennisleraren Joyce Bruynesteijn en Frenk Spaans.
Joyce is gestopt met lesgeven en wij hebben in de ALV haar bedankt met een bloemetje. Anouk
Bruynesteijn neemt haar lessen over samen met Bjarne van Vlaanderen. Namens het Bestuur
willen wij hen bedanken voor hun inzet.
Namens het Bestuur wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen weer voor de club
heeft ingezet.
Lida Denekamp
Secretaris

Accomodatiecommissie
Als onderhoudsploeg hebben we in 2021 het hekwerk van het gehele park opgeknapt. Dit was een
flinke klus waar heel veel tijd mee gemoeid was (er is o.a. 1 km. draad gespannen). Verder is er
heel veel snoeiwerk gedaan, de bomen en struiken blijven groeien en moeten van tijd tot tijd
ingekort worden. Ook is er regelmatig veel gras en andere begroeiing langs de waterkant
weggemaaid. Verder zijn ook de reclameborden dit jaar gereinigd en er zijn vele andere
werkzaamheden verricht (netten, scoreborden etc. etc.).
De toegang tot alle banen is groter gemaakt, hierdoor kunnen we gemakkelijker met de trekker op
de banen komen voor onderhoud. Ook hebben we veel rommel opgeruimd en afgevoerd. Kortom:
er is het hele jaar veel werk op het park om de boel knap te houden.
2022
Voor dit jaar hebben we ook weer een aantal speerpunten. Om te beginnen
het vuilnishok verplaatsen, dit om te komen tot een verfraaiing van de entree. Ook de oude
tafeltennistafel zal het veld moeten ruimen. Verder gaan we een terras creëren tussen baan 1 en
2. Hierdoor sneuvelen de coniferen. Ook wordt er een aantal nieuwe doeken aangebracht. Dit
alles wordt gedaan om het park een wat meer eigentijdse uitstraling te geven. De bekabeling van
de elektriciteit is ook niet meer helemaal up-to-date en wordt zo nodig vervangen
en aangepast. De dompelpomp tussen baan 3 en 4 (die de banen droog moet houden bij regenval)
moet vervangen worden. De gemeente heeft inmiddels op baan 3 en 4 de verlichting vrijgemaakt
van takken die een belemmering vormden. Verder hopen we dat dit jaar de led-verlichting voor de
banen gerealiseerd kan worden.
Al met al nog veel werk te doen.
Cor Koeman

Seniorencommissie
Niet veel te melden omtrent 2021. Soms iets kunnen doen maar voornamelijk door Corona heeft
alles vrijwel stil gelegen.
Recentelijk weer ‘’ruimte’’ gekregen om dingen op te starten.
Racketavond op Maandag en Koffieochtend op Donderdag zijn er weer iedere week.
Daarnaast was er het plan dit jaar weer een Ladies Day en Meer voor Mannen te organiseren.
Maar dit wordt toch 2023.
Omtrent eventuele clubkampioenschappen komen wij nog terug. Was niet altijd een succes en
moeten meestal persoonlijk achter iedereen aan voor deelname.
Dus eerst praten over periode en opzet.
Ruud Denrkamp namens SC.

Internet/communicatiecommissie
De website www.ltcanonymus.nl, Facebook en de Nieuwsbrieven hebben ook in 2021 weer voor
nieuws gezorgd. Dat is ons, Paul Rijke (op afstand), Pablo en mij, prima bevallen. Hopelijk geldt dat
ook voor de leden.

Techniek:
De hosting en het onderhoud van de website is goed verlopen. Er zijn dit jaar geen storingen of
onderbrekingen geweest!
Nieuws
Er zijn afgelopen jaar 5 Nieuwsbrieven verzonden. Daarnaast is wekelijks nieuws verzorgd via
website en facebook. De (bezoek)pieken liggen normaal in maart (Goudenregen-toernooi), mei
(Voorjaars-competitie) en augustus (65Plus-toernooi). Voornaamste onderwerp in 2021 was de
aandacht voor “Corona”.
Facebook:
De Facebookpagina van Anonymus voorziet, gezien de reacties en de ”likes”, ook in de behoefte
om de leden snel van informatie te voorzien en voor uitgebreidere informatie door te verwijzen
naar de website. Geprobeerd wordt om wekelijks te berichten over de vereniging of de KNLTB en
dit op Facebook te plaatsen. Ook de toegevoegde afbeeldingen en foto’s bij de teksten worden
goed ontvangen.
Kosten:
De Internetcommissie maakt circa € 250,00 aan kosten.
Ook in 2022 zal voor berichtgeving van en over de vereniging gezorgd worden.
Met vriendelijke groet,
Internetcommissie
Cor Stam

Toernooicommissie
65+ toernooi
Het AZ Benelux BV / Anonymus 65+ 31 tennistoernooi vond dit jaar plaats van zondag 15 augustus t/m
zondag 22 augustus 2021.
Enkele toernooistatistieken:
- we hebben in totaal 213 inschrijvingen ontvangen.
Spelsoort
herendubbel
damesdubbel
gemengddubbel
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Op onze 4 banen zijn in 8 dagen ruim 289 wedstrijden gespeeld, verdeeld over 12 onderdelen in de hoofden verliezers schema’s. Groot compliment voor onze planners dat alles zonder noemenswaardige
strubbelingen is verlopen. Ook hebben de deelnemers in totaal ruim 286 sets en 4.161 games bij elkaar
geslagen! Helaas hadden we 2 walkovers, maar waren er geen uitlotingen.
Heugelijke nieuws is dat we dit jaar een toename van 1% koppels hadden. Vanaf de start op zondag 15
augustus tot en met de finaledag zondag 25 augustus hebben we eigenlijk fantastisch mooi weer gehad.
Zonder regen dus geen uitwijk naar de hallen. Alleen op de finaledag bij de prijsuitreiking hadden we wat
last van regen.
De consumptiemunt was ook dit jaar ook weer het enige betaalmiddel.

Mede door een groot aantal trouwe vrijwilligers is dit toernooi weer fantastisch geslaagd.
Onze dank voor jullie inzet.
Onze dank gaat ook uit naar Cor Molenaar, Cor Stam, Cor Koeman.
Deze 3 C’s, die iedere dag de banen hebben geprepareerd, het park in een perfecte staat afgeleverd en de
zakjes met munten gevuld en alle bijkomende karweitjes verricht. We hopen dat we volgend jaar weer een
beroep op jullie mogen doen.
Nico, onze maître de cuisine, jij ook bedankt voor alle heerlijke maaltijden die je iedere dag op tafel
toverde.
Bij deze wil ik onze hoofdsponsor AZ BENELUX BV en onze trouwe 16 sub-sponsoren nogmaals heel hartelijk
te bedanken voor hun financiële steun. Zonder de financiële steun van jullie, kan een toernooi in deze vorm
niet worden gerealiseerd. We hopen dan ook, dat we volgend jaar weer een beroep op jullie mogen en
kunnen doen.
Het 65+ 32 toernooi staat gepland van zaterdag 20 augustus t/m zondag 28 augustus 2022.
De 65+ commissie bestaat uit:
Saskia Woudhuizen, Linda Denekamp, Michiel Broersma, Anita Klinkenberg, Karel Hoevenberg, Nico van der
Woning en
Bob Broersma

Goudenregentoernooi
In verband met corona is het Goudenregentoernooi in 2020 en 2021 niet georganiseerd.
Gerard Wegman

Geen jaarverslagen zijn er ontvangen van

Technische commissie
Jeugdcommissie
Barcommissie

