JAARVERSLAG 2020:
Bestuur en commissies in 2020:
Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid

Fred Pruim
Jelle Casteleijn
Marjolein Roose
Giel Arkema

Algemene dienst:
Bob Brongers
Rob Luyk

Mart Holleman

Barcommissie:
Kees de Bruijn
Joop Heus

Gerda Boekhout
Christel van der Hek

Jeugdcommissie:
Nienke den Ouden

Anna van Tiggelen

Kascommissie:
Sigrid van der Meijden
Toon Peek (reservelid)
PR commissie, redactie en website:
Leonard Pierneef
Ricardo Vlot
Technische commissie:
Giel Arkema
Ricardo Vlot
Tom den Ouden
Toernooicommissie:
Anja den Besten
Henny van der Meijden
Tessa den Ouden

Kees de Bruijn

Wilbert de Ridder
Marjolein van Andel (ontwerp website)

Ineke de Jong
Dennis Hak

Jaap Boer
Ramona Prins
Tom den Ouden

Woensdagavondcompetitie:
Marco Verschuur
BESTUUR:
Het bestuur heeft het afgelopen jaar negen maal vergaderd. Vanwege de corona pandemie is
er in 2020 een niet meer te tellen aantal nieuwsbrieven gemaild.
Zoals vele activiteiten die niet doorgingen of in een andere vorm werden gegoten, ging ook de
jaarlijkse paaseitjesactie zoveel mogelijk op afstand. De paaseitjes werden via de mail, post,
Whatsapp besteld en in een tasje aan de deur gehangen. De paaseitjes die niet verkocht
werden, zijn geschonken aan de voedselbank in Sliedrecht.

De tennislessen werden ook dit jaar weer verzorgd door Joost Wegner van tennisschool Luc
Tigu.
De WAC werd dit jaar door Marco Verschuur georganiseerd, voor het eerst werd er van 20 tot
22 uur op vier banen gespeeld.
Het baanonderhoud kwam in 2020 voor het eerst in handen van een bedrijf: BHS. Tot begin
december kon er in ieder geval worden gespeeld.
De inkoop voor de bar werd verzorgd door ELSCO, Kees de Bruijn regelde de bestellingen en
hield de voorraad op peil.
De firma ELSCO organiseerde toen het clubhuis weer open mocht een biertapavond voor de
vrijwilligers van de bar. Er was namelijk een geheel nieuwe tapinstallatie en spoelbak
geïnstalleerd. Ook het glaswerk van de bar werd volledig vernieuwd. Hierdoor hebben we net
als half Nederland alle spullen uit de berging en op zolder eens flink opgeruimd, naar de
kringloop gebracht en op Marktplaats verkocht.
Halverwege mei ging onze nieuwe website “live”. Marjolein van Andel zorgde voor een
mooie, duidelijke en helemaal van nu website!
Christel van der Hek nam dit jaar de schoonmaak van het clubhuis voor haar rekening.
Een aantal mensen heeft in 2020 een zomerabonnement afgesloten.
Het Open Liesveld toernooi mocht met alle corona regels doorgaan, door de inzet van de
barcommissie, de toernooicommissie en vrijwilligers is het toernooi goed (en zo veilig
mogelijk)verlopen. Een paar weken later werden alle wedstrijden weer afgelast.
De najaarscompetitie ging in aangepaste vorm van start (clubhuis alleen open voor
toiletgebruik), maar moest halverwege toch worden stopgezet. De voorjaarscompetitie is
helemaal niet doorgegaan, net als zoveel evenementen die op de planning stonden.
Toen er in het voorjaar weer gedubbeld mocht worden, maar geen competitie gespeeld werd is
de zondagladddercompetitie in het leven geroepen. Zo werden er hele leuke wedstrijden
gespeeld in de mooiste combinaties. Hopelijk krijgt dit volgend jaar een vervolg.
In dit bijzondere jaar werden er weinig dingen aangeschaft, de groenploeg schafte een hoge
druk reiniger aan, er werd een financiële bijdrage geleverd aan de AED (locatie VVS). De
oefenkooi werd opnieuw betegeld. De dakgoten werden vervangen.
Onze vereniging werd een cashless vereniging.
Het bestuur wil iedereen bedanken die in dit bijzondere jaar 2020 heeft meegeholpen in welke
vorm dan ook, om te kunnen blijven voortbestaan als vereniging.

Marjolein Roose
December 2020

