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Van de voorzitter…. 

Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken en vaak is dat een moment 
om terug te blikken, maar ook willen we alvast vooruitkijken naar het nieuwe 
jaar. 2020 Is door de Covid-19 omstandigheden een zeer bewogen jaar. Met 
name door de invloeden van Covid-19 hebben we behoorlijk wat 
aanpassingen moeten doen om het tennis op ons park te kunnen 
organiseren. Graag wil ik jullie informeren over de diverse gebeurtenissen 
die ondanks de invloeden van Covid-19 toch hebben plaatsgevonden en ik 
wil graag met jullie vooruitkijken naar de toekomst. 

1. Onze activiteiten 

We zijn het jaar weer begonnen met een Nieuwjaars toernooitje in de tennishal Veldwijk. Het 
toernooi wordt als een leuk en gezellig toernooi gezien en als Covid-19 ons geen beperkingen 
op legt willen we dit ook in 2021 weer organiseren. Noteer alvast de datum van zaterdag 23 
januari 2021 in je agenda! We zullen de uitnodiging hiervoor uiteraard tijdig communiceren. 

In maart hadden we onze Algemene leden vergadering gepland, maar door de Covid-19 
intelligente Lock down kon deze niet plaatsvinden. Echter er moesten wel enkele besluiten 
genomen worden welke wij alsnog per mail op 23 mei met jullie hebben gecommuniceerd en 
ter goedkeuring aan jullie voorgelegd. De 3 punten waren 
1. Aanstelling bestuursleden:  
Jan Koornstra, Henk Zengerink, Mike Koers en Hans Lubbers en aftredend waren Marije 
Kuipers en Ronald Rooseboom. 
2. Vaststellen begroting 2020 
3. Vaststellen jaarrekening 2019 
Helaas heeft de benoeming van Mike Koers als bestuurslid technische zaken niet zo lang 
mogen duren. Mike heeft namelijk aangegeven dat hij onze vereniging aan het einde van dit 
jaar zal gaan verlaten. Voor onze vereniging is dit een verlies, aangezien Mike naast zijn taak 
als bestuurslid ook lid was van de Vereniging Competitie Leiding (VCL). Langs deze weg 
willen wij Mike dan ook bedanken voor zijn verdiensten voor TV Timmersweide. 
 
We zijn dus naarstig op zoek naar een nieuw bestuurslid. We willen hierbij dan ook een 
oproep doen aan geïnteresseerden om je aan te melden als bestuurslid. Zeker gezien de 
toekomst ontwikkelingen van onze vereniging zijn we een extra bestuurslid hard nodig. Voor 

aanmelding kun je je per mail aanmelden op secretariaat@tmmersweide.nl. Mocht je eerst wat 

meer achtergrondinformatie willen hebben over de rol en taken van bestuurslid dan wil ik je 
hier graag over informeren en kun je contact met mij opnemen (06-46355371).   

2. Covid-19  

Zoals genoemd legde Covid-19 in het begin van het seizoen alle tennis activiteiten stil, maar 
gelukkig kwam er eind mei de mogelijkheid om weer te gaan tennissen. Hiervoor moesten we 
diverse maatregelen treffen en hebben Henk Zengerink, Hans Lubbers en enkele leden van 
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de barcommissie erg veel werk verricht om dit alles conform de richtlijnen van Covid-19 in te 
richten. Tevens hebben wij de ontwikkelingen van de Covid-19 steeds zorgvuldig met jullie 
gecommuniceerd. En om tijdig in staat te zijn, als de maatregelen worden versoepeld, om 
weer te kunnen tennissen, is het Park in het eerste weekend van juni weer spik en span 
gemaakt door diverse leden. Tevens zijn de gravelbanen weer prachtig geprepareerd door het 
Parkteam. Mede door deze mannen hun grote bijdrage zijn we nog één van de weinige 
verenigingen in Twente met gravelbanen.  

Door de versoepeling van de maatregelen konden diverse activiteiten weer opgestart worden. 
De voorjaars competitie moest nog worden gecanceld, maar door de Zomer challenge 
mochten we een groot aantal nieuwe leden verwelkomen. Eveneens de trainingen en de 
instuif op de woensdagochtend konden weer worden opgestart. Door de groei aan leden en 
het weer kunnen sporten waren de banen goed bezet. Gelukkig kon ook het OTC open in 
september doorgaan en dit was wederom een groot succes. Mede door de grote 
belangstelling voor het OTC open toernooi wordt het grote verlies aan bar inkomsten nog 
enigszins goed. Ook in 2021 zal het OTC open weer worden georganiseerd.  

2. Toekomstverwachtingen  

Zoals al aangegeven is 2020 een bijzonder jaar geworden door met name de Covid-19. Maar 
we gaan er vanuit dat 2021 een beter jaar gaat worden voor onze tennis verenging. Om ook 
onze prachtige vereniging een duurzaam bestaan te geven voor de toekomst zullen we ook 
enkele vooruitstrevende beslissingen moeten nemen. We zien al enkele jaren dat we als 
vereniging aan het vergrijzen zijn en dat er te weinig nieuwe leden bijkomen in de categorie  
25 – 40 jaar. Als club hebben we alle faciliteiten in huis om ook jonge leden aan ons te gaan 
binden, echter we zien ook dat Padel onder deze leeftijdscategorie veel interesse geniet. Naar 
aanleiding van deze ontwikkeling hebben we binnen het bestuur het plan opgevat om 
nogmaals het Padel nader te onderzoeken. Enkele jaren geleden heeft hier ook al eens een 
verkennend onderzoek over plaatsgevonden, maar is er toen besloten om de ontwikkelingen 
nog even aan te zien. Echter als wij als vereniging nog langer en duurzaam willen bestaan, 
dan zullen wij als vereniging aantrekkelijk moeten worden voor een doelgroep die wij nu niet 
kunnen bedienen. Naar aanleiding van deze ontwikkeling hebben we binnen het bestuur het 
plan opgevat om nogmaals het Padel vanuit de invalshoek, duurzame voortbestaan van TV 
Timmersweide, nader te onderzoeken,  

Leden die interesse tonen in de komst van een padelbaan op ons park vragen we met ons als 
bestuur in gesprek te gaan en een plan van aanpak op te stellen. 

Ik hoop dat we in 2021 weer meer tennis plezier met elkaar mogen beleven! 
Blijf allemaal gezond en ondanks alle beperkingen wens ik jullie allen alvast fijne feestdagen 
en een gelukkig, voorspoedig en sportief 2021. 

Namens het bestuur van TV Timmersweide, 

 
Bert Maring,  
Voorzitter  


