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Beste tennisvrienden, 

Hierbij de 3e nieuwsbrief van 2022. Graag jullie aandacht voor een aantal belangrijke zaken. 

Veel leesplezier!  

 

Bestuur vereniging 

Tijdens een recentelijk gehouden vergadering met het bestuur en alle commissies over hoe onze 

vereniging te besturen, onze leden te begeleiden en de onderlinge samenwerking te vergroten is 

afgesproken om taken en verantwoordelijkheden enigszins te verschuiven.  

In het recente verleden namen de leden van het bestuur ook zitting in de diverse commissies om op de 

hoogte te blijven van wat daar speelde en om deze informatie mee te nemen naar het bestuur, die er 

vervolgens wat van vond. Met vaak  een grote werklast voor de zittende bestuursleden als gevolg. Met 

het wegvallen van Bart als voorzitter is deze last alleen maar groter geworden. 

Met een goed lopend voorbeeld van tennis- en padelvereniging De Vliegende Bal uit Sneek over hoe het 

ook kan zien we als bestuur en commissies ook een mogelijkheid om het anders te doen. En zijn we 

gekomen tot de volgende opzet. 

Het dagelijks bestuur (DB) blijft zoals die is, maar bemoeit zich vanuit die functie niet als lid met de 

zaken van een commissie. Dit DB houdt met name de lange termijn zaken in de gaten en onderhoudt 

contacten met gemeente, KNLTB en de andere verenigingen in Nijeveen. 

Vanuit elke commissie sluit een lid aan bij een nieuw te vormen kernteam welke samen met  (delen van) 

het bestuur 4 keer per jaar vergaderd over alle zaken die bij de commissies spelen. Deze commissies 

zorgen elk jaar voor een jaarprogramma voor het jaar erop met een daarbij passend budgetvoorstel. Dit 

voorstel wordt bekeken binnen de financiële kaders die gelden voor de club en worden op de ALV aan 

de vereniging voorgelegd. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van hun deel van het 

jaarprogramma binnen het gestelde budget ligt bij de desbetreffende commissie. 

 

Het spreekt vanzelf dat ook de diverse commissies regelmatig bij elkaar moeten komen om hierover af 

te stemmen. Naast deze verantwoordelijkheid is het ook aan de commissie om versterking/vervanging 

van de commissie te realiseren, ook voor hele kleine taken. En daarbij is het natuurlijk een mooie 

uitdaging deze te zoeken bij leden die nog niet bij een commissie aangehaakt zijn. Zo kunnen we met 

elkaar komen tot nog meer verbinding.  

We hopen op deze wijze er voor te zorgen dat iedereen binnen de club weet waar hij/zij het voor doet 

en het clubsaamhorigheidsgevoel (mooi woord) te vergroten.  
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Gemeente en sportbeleid 

Op 19 september is een delegatie van het bestuur aangeschoven bij de aftrap van het proces om te 

komen tot een nieuw sportbeleid voor de gemeente Meppel. Wethouder van Sport mevr Jeanet Bos gaf 

aan dat het hoognodig tijd was om een passend sportbeleid voor Meppel (en Nijeveen !) op poten te 

zetten. Om dit te realiseren heeft de gemeente een externe partij in de arm genomen om met alle 

verenigingen die hier behoefte aan hebben om tafel te zitten en te inventariseren waar hun behoefte 

ligt. Centraal staat hier dus dat er samen met de verenigingen naar een nieuw sportbeleid wordt 

gekeken en niet van boven af wordt opgelegd. Doelstelling is dat per medio december dit sportbeleid 

gereed is en aan de gemeente raad wordt aangeboden.  

Personeels aangelegenheden 

Op het gebied van personeel is de wereld altijd in beweging. Dat is voor onze club niet anders al zouden 

we dit wel graag anders zien. 

Penningmeester 

Zoals u allen inmiddels weet is de zoektocht naar een nieuwe penningmeester voor NTC niet nieuw. 

Vorig jaar heeft Leo Haar al aangegeven een punt achter zijn werkzaamheden te willen zetten en heeft 

hij de afgelopen tijd de financiële zaken zo goed als kon in de gaten gehouden. Dit gaat definitief 

stoppen per 31 december 2022.   

De noodzaak voor een nieuwe penningmeester is groot, heel groot. En de zoektocht naar een nieuwe 

penningmeester verloopt zeer moeizaam. We willen een zeer dringende oproep doen naar al onze leden 

om mee te denken over een passende oplossing. Dit kan zijn door mogelijk geschikte mensen voor te 

stellen die we kunnen benaderen, maar ook door eens na te denken of deze functie (mogelijk nog een 

keer) door jezelf in gevuld zou kunnen worden. Een ding is zeker, zonder penningmeester geen club !  

En het huidige DB kan dit er niet bij doen.  

Tennistrainer 

Met Michiel Mulder dachten we een clubtrainer gevonden te hebben die langere tijd aan onze club 

verbonden zou blijven. Maar helaas gooien emigratieplannen van Michiel en partner roet in het eten. En 

willen zij mogelijk rond april 2023 vertrekken naar Zuid-Frankrijk. 

Dit betekent dat we op zoek zijn/gaan naar een nieuwe trainer voor het volgend jaar. Gelukkig hebben 

we al een mogelijke kandidaat op het oog (Stefan van der Stroet)  en zullen daar binnenkort een tweede 

gesprek mee hebben. 

 

Kantinecommissie 

Instructie Verantwoord Alcohol schenken 

In de vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van een noodzakelijk aanscherpen van enkele 

regels op het gebeid van alcoholgebruik. Voor het verkopen (‘schenken’) van alcohol binnen 

sportverenigingen en sportkantines zijn door de betreffende sportbonden en de wetgever richtlijnen en 

verplichtingen opgesteld. Het is wettelijk verplicht om op het moment van schenken een persoon in de 

kantine te hebben die de instructie ‘verantwoord alcohol schenken’ heeft doorlopen en het daarbij  
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behorende certificaat heeft behaald. Is dit haalbaar? We zullen in ieder geval een duidelijk reglement 

voor wat betreft de vertrekking van alcohol ophangen waarbij een ieder ook zelf kan zien wat wel en 

wat niet mag en waar we met z’n allen op dienen te letten. Daarbij rekenen we op uw medewerking, 

zodat we kunnen blijven genieten van de ‘evaluatie’ na de wedstrijd/training.  

 

Padelcommissie 

Padel, wel of niet? 

In de laatste padel nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er veel bij komt kijken om padel in Nijeveen 

mogelijk te maken. En dat naast diverse vergunningen en rapporten ook geld een wezenlijk 

aandachtspunt is geworden. Daar waar we dachten dat een lening zonder problemen mogelijk zou zijn is 

dit nu even afwachten. Het bestuur en de padelcommissie hebben aangegeven toch door te willen gaan 

met de voorbereidingen voor de aanleg van de padelbanen. In afwachting van de uitspraak van de Bank 

Nederlands Gemeente einde van dit jaar. En gaan we kijken bij andere banken of ook zij dergelijke 

projecten willen ondersteunen. 

Dit betekent dat er een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd en dat er een sonderingsonderzoek van 

de grond waarop we willen gaan bouwen wordt uitgevoerd. Allebei noodzakelijk voor de omgevings 

vergunning. We zijn in overleg met de gemeente om het archeologisch onderzoek overbodig te maken 

door op een andere manier de basis voor de banen op te bouwen. 

 

Toernooicommissie 

2022 

Het jaar 2022 konden we weer volop toernooien spelen met elkaar, zo fijn! Als 

toernooicommissie hebben we het openingstoernooi, clubkampioenschappen 

dubbel, clubkampioenschappen mix en het Nijeveen Open mogen organiseren. 

Voor ons soms een hele uitdaging aangezien we een hele nieuwe club zijn, nog geen ervaring met het 

computersysteem en de organisatie. Gelukkig hebben we heel veel hulp mogen ontvangen van diverse 

mensen…heel erg dank daarvoor. Het NTC Nijeveen Open was een groot succes. Deelnemers van heel 

veel verschillende verenigingen, het mooie weer, de pannenkoeken van Jenny, sportiviteit, inzet 

kantinecommissie en een fijne sfeer zorgden voor een mooi toernooi. 

 

2023   

Voor komend seizoen zijn we weer plannen aan het maken. We beginnen zoals gebruikelijk met het 

Openingstoernooi, deze zal plaatsvinden op zaterdag 1 april, deze datum kan dus alvast in de nieuwe 

agenda gezet worden! Zet ook alvast een streep door week 17, week 24 en week 27 want dit zijn de 

weken dat we weer toernooien kunnen spelen op ons mooie park. Om dit te kunnen realiseren is er nog 

wel nieuwe aanvulling nodig, omdat er een paar gaan stoppen bij de toernooicommissie die we hartelijk 

willen danken voor de gegeven inzet.  
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Lijkt het je leuk om een rol te spelen (kan ook echt een kleine rol zijn) bel dan gerust even naar Fennie 

06-38055290. 

 

Competitie 

De najaarscompetitie is al weer een paar weken aan de gang. Door het slechte weer zijn er een aantal 

wedstrijden uitgevallen. Er valt dus nog weinig over de resultaten te zeggen. Wel is het zo dat deze 

competitie door de KNLTB ingekort is naar 5 wedstrijden. Voor het eerst dit jaar doet er een 8/9 team 

mee onder aanvoering van Jennie. 

 

Social media 

Volg je ons al via social media? We delen de laatste nieuwtjes, wetenswaardigheden en foto’s  via de 

beide accounts op facebook en instagram. Hoe meer mensen ons volgen hoe groter ons bereik (en 

wellicht levert dat ook nieuwe leden op door het liken en delen van de berichten). 

FB: https://nl-nl.facebook.com/NijeveenseTennisClubdeTussenboerslanden/ 

Instagram: https://www.instagram.com/ntcdetussenboerslanden/ 

En natuurlijk staat er ook het nodige op onze website: https://www.ntcnijeveen.nl/ 

https://nl-nl.facebook.com/NijeveenseTennisClubdeTussenboerslanden/
https://www.instagram.com/ntcdetussenboerslanden/
https://www.ntcnijeveen.nl/

