
Jaarverslag van de Tennisvereniging Slagharen e.o. 2020 

1. Bestuurssamenstelling:  

Het bestuur van de Tennisvereniging bestond gedurende het jaar 2020 uit 6 leden, dit waren: 

Bastiaan Arkes:  voorzitter en pr 

Diny Wenker:  secretaris 

Bart van Dijk:  penningmeester en jeugd 

Ashley-Aimee Belt: sponsorcommissie 

Henk Wellen:  sponsorcommissie en technische commissie 

Roel Botter:  accommodatiebeheer en baanonderhoud  

2. Bestuursvergaderingen: Het bestuur vergadert maandelijks, in principe 10 keer per jaar, 

dat is in 2020 minder geweest i.v.m. de Coronacrisis die ook onze vereniging heeft doen stilstaan.  

Gelukkig hebben we onze algemene ledenvergadering op 10 maart nog kunnen houden evenals de 

introductieavond voor nieuwe leden op 11 maart.  

3. Bestuur vertegenwoordiging: Bij uitnodigingen wordt er in het bestuur bekeken wie waar 

naar toe gaat. In 2020 zijn twee bestuursleden geweest naar de bijeenkomst van de werkgroep 

Samen Sterk Slagharen. Namens de tennisvereniging zal Bastiaan hierbij betrokken blijven als 

werkgroep lid. 

4. Lief en leed: Wanneer we worden geïnformeerd (of we horen het in de wandelgangen) wordt 

er aandacht besteed aan een langdurige zieke, geboorte en/ of een bijzonder jubileum met een 

bloemetje, een kaart of een bezoekje 

5. Activiteiten: Het jaar 2020 stond vrijwel geheel in het teken van Covid-19 Daardoor hebben er 

weinig activiteiten kunnen plaats vinden.. Bij de jeugd is er voor de zomervakantie van 2020 gestart 

met het organiseren van een maandelijkse jeugd tennisinstuif. Daarnaast is Svenja de Greef gestart in 

het voorjaar van 2020 als nieuwe tennisleraar in Slagharen. Svenja is verbonden aan tennisschool 

Drive van Sven Boers. Sven Boers heeft op de basisscholen schooltennislessen verzorgd. Gelukkig kon 

het Prins Sport TV Slagharen Open wel doorgaan en waren er 109 deelnemers 

Om omliggende verenigingen en scholen te ondersteunen bij het sporten heeft de voetbalvereniging 

en basisschool de Kwinkslag op verschillende momenten gebruik gemaakt van de tennisbanen. 

Daarnaast zijn de banen gedurende de zomermaanden enkele keren verhuurt aan Villavibes. 

6. Competities: Door de Coronacrisis is de voorjaarscompetitie en de najaar competitie na 

enkele speelronden komen te vervallen. 

7. Vrijwilligers: Ondanks dat er nauwelijks activiteiten waren zijn er toch altijd een aantal 

vrijwilligers actief bij o.a. de jeugd, de schoonmaak van het clubgebouw en buitenom. Het onderhoud 

van de banen, het snoeien van het groen, de pr, etc. Als dank wordt er in december aandacht aan 

deze vrijwilligers d.m.v. een kleine attentie. Voor de komende jaren blijft er ondersteuning op het 

gebied van jeugdactiviteiten noodzakelijk. Ook heeft Diny aangegeven t.z.t. te willen stoppen. 



8. Publiciteit: De berichtgeving omtrent alles rond het tennis wordt gedaan via een nieuwsbrief 

en bij verschillen kanalen zoals Facebook, Instagram, de verschillende toss app-groepen, en de 

website. Ook buiten aan het clubgebouw in de vitrines hangt de nodige informatie. Als vereniging 

proberen we ondanks alles wel via verschillende platformen de (potentiële) leden te bereiken. Enkele 

activiteiten worden ook structureel vermeld op de informatieborden wanneer Slagharen ingereden 

wordt. 

9. Sponsors: Gelukkig heeft de tennisvereniging al jaren een aantal vaste sponsors en sinds 2019 

Prins Sport als vaste hoofdsponsor van het Open toernooi, evenals DeHult Glasbewassing als 

hoofdsponsor van de clubkampioenschappen. Nieuw is de club van 50 waarvan elk lid (maar ook een 

willekeurige buitenstaander) zich voor 25 euro per jaar kan aanmelden. Als lid  mag je meedenken 

over de besteding van het geld en stem je uiteindelijk mee over de voorstellen die worden ingediend. 

10. Financiën: De tennisvereniging heeft door Corona weinig inkomsten gehad; gelukkig is onze 

vereniging financieel gezond wat betekent dat de contributie niet hoeft te worden verhoogd. 

11. Ledenaantal: Nadat begin januari 2019 de teller nog op 84 leden stond, zijn we heel blij te 

melden dat dit is gestegen naar 114 leden (januari 2021).  

12. Website: Gedurende de Corona-situatie is de tennisvereniging gaan investeren in een 

vernieuwde website i.c.m. een reserveringssysteem en clubapp. Al deze onderdelen zijn met elkaar 

verbonden.  
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