
 
Jaarverslag 2020 
 
Na 19 jaar het secretariaat te hebben ingevuld wordt dit mijn laatste jaarverslag. 
Het zou heel kort kunnen zijn want het was een heel kort, vreemd en heftig seizoen. 
In  het voorjaar hebben we met vereende krachten flink wat snoeiwerk verricht aan de oostzijde van 
het park.  Voor dat deel is de kijk er voorlopig weer van af. 
Eind februari werd ook Nederland overvallen door het corona virus. Vele evenementen werden 
afgelast of op de lange baan geschoven. De anderhalve meter afstand houden kon in veel gevallen 
niet worden gewaarborgd.  Zo ook niet op de tennisbanen en in de kantines . Dus alles op slot. 
In mei leek het de goede kant op te  gaan en hoopte we in juni weer een beetje te mogen beginnen 
met tennissen. Echter het bedrijf die onze tennisbanen speelklaar maakt had ook met de 
afstandsregels te maken en had het werk stilgelegd.  Mochten we weer maar waren de banen niet 
gereed.  Met behulp van een aantal leden en het bedrijf zelf zijn met vereende krachten de lijnen 
aangebracht en kon er, onder strikte regels, weer een balletje worden geslagen. De kantine mocht 
nog niet open. 
Dit hield in dat ons openingstoernooi niet werd gehouden en ook het Open-Schermer-
Molentoernooi geen doorgang kon vinden.  Een behoorlijke derving aan inkomsten maar vooral het 
gemis aan contacten en speelplezier. Rond 1 juli werd alles weer een beetje normaal met dien 
verstande dat de anderhalve meter afstand gehandhaafd bleef voor zo goed en kwaad dat 
uitvoerbaar was.   
De praktijk leerde ons de men daar al makkelijker in werd. Tot dat het weer een keer fout gaat en 
het virus weer de kop op steekt. Dan zijn de rapen gaar. 
De toernooi commissie  t.w. Yma en Leendert namen toen toch weer initiatief en deden een poging 
de interne competitie door de laten gaan.  De inschrijving was echter heel summier, zeker bij de 
heren dubbel.  Maar goed het was weer een begin. 
Daarnaast is het bestuur, met name de voorzitter,  druk doende geweest om een vergunning te 
verkrijgen om de kantine weer te mogen openen. Hiervoor moeten minimaal twee leden de cursus 
sociale hygiëne  hebben gevolgd en in het bezit te zijn van een diploma waardoor wij in de kantine 
op een verantwoorde manier alcohol mogen schenken. 
Dit is voor ons hoofdzakelijk van toepassing tijdens de toernooien. 
De banen zijn dit jaar langer bespeelbaar gehouden vanwege de situatie.  Veel mensen zitten thuis 
en kunnen niet veel. Een potje tennissen geeft dan misschien enige verlichting. 
We zijn nu januari 2021 en zit nog geen verbetering in de situatie en zitten al in een derde 
lockdown.   
De voorzitter heeft met een zestal leden een brainstormgroep opgezet om met elkaar de toekomst 
van de tennisclub onder de loep te nemen. 
Dit vergt veel tijd en overleg, dit alles ook weer digitaal via teams. 
Een aantal punten kon voor de jaarvergadering in maart niet worden afgesloten. 
Voor bespreking in de ledenvergadering worden deze punten naar een later tijdstip verschoven.. 
zou digitaal veel te veel tijd in beslag nemen. Mogelijk van de zomer weer op lokatie. 
Al met al een triest jaar.  Te weinig contacten met elkaar , geen toernooien geen kantineopbrengsten. 
Ik had het graag anders afgesloten zeker nu dit mijn laatste jaarverslag is. Het is niet anders. 
Achtien jaar secretaris, met veel plezier gedaan. Ik wens mijn opvolger veel succes. 
 
Met vriendelijke groet, 
Antoon Bijman 
 
 
 
 


