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JAARVERSLAG 2017
1.1 ALGEMEEN
Bestuur
Het bestuur bestaat uit; Cor Schat (voorzitter), Geke Braaksma (penningmeester), Tineke Terpstra
(secretaris), Bea Meindersma (tennis aangelegenheden) en Henk Meinema (algemeen bestuurslid).
Het bestuur is in 2017 zeven keer bij elkaar geweest en heeft daarnaast in verschillende
samenstellingen overleg gehad met onder andere Dorpsbelang Metslawier en heeft daarnaast
geparticipeerd in het projectteam van de Pannakooi. De reguliere Algemene Leden Vergadering (ALV)
heeft op 22 maart 2017 plaatsgevonden.
Activiteiten
De tennisclub organiseerde het afgelopen jaar weer volop activiteiten. Van de activiteiten zijn
vooraankondigingen en verslagen op onze website en Facebook gezet. Voor de andere activiteiten
wordt verwezen naar de afzonderlijke commissieverslagen. Het belangrijkste actief is geweest de
afronding van de realisatie van een Pannakooi op het terrein van het voormalige gymlokaal.
Formeel is de Pannakooi van de tennisclub, aangezien de grond van de tennisclub is. De Pannakooi
wordt in overleg vrij gebruikt door de tennisclub, basisschool Metslawier en publiekelijk door de
jeugd van het dorp (c.q. omliggende dorpen). Bij onderhoud e.d. kan een beroep gedaan worden op
het dorpsbelang van Metslawier om vrijwilligers te leveren.
Financieel
Het afgelopen jaar hebben ook weer diverse (slapende) leden hun lidmaatschap opgezegd. Gelukkig
zijn er ook nieuwe leden bijgekomen. Het totaal aantal leden is nog genoeg stabiel. Hiermee doen wij
het beter, dan vele alle tennisverenigingen in Nederland.
De kosten van de vereniging zijn in 2017 gestabiliseerd c.q. iets lager geworden. Dit komt mede
omdat nu alles nieuw is en ook de hoge onkosten van vervanging lampen zijn verleden tijd. Hierdoor
is er in 2017 een positief saldo van € 7.954,62 gerealiseerd. Dit zit qua winst weer in de lijn van 2014
en fors boven de winst van 2015. We hebben de nieuwbouw dus allemaal gerealiseerd en positief
afgerond. De vereniging staat er financieel dus weer gezond en sterk voor.

1.2 VERSLAG KASCOMMISSIE
Volgt tijdens vergadering. Kascommissie bestaat uit Leo Mooibroek (2e keer) en Fokke van der
Wagen.
1.3 VERSLAG KANTINECOMMISSIE
14 januari begon het jaar 2017 met een gezellige nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een
lekker hapje en drankje werd weer veel onderwerpen besproken.
11 maart werd er weer een NL Doet zaterdag georganiseerd. Dit was weer een gezellige en geslaagde
actie.
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22 maart was de ALV in de kantine en op 1 april het openingstoernooi. Beide werden goed bezocht
door de leden. 10 juni was er een gezellige afsluiting van de competitie op het sportcomplex.
In de tweede helft van 2017 waren er minder toernooien door de najaar competitie en de landelijke
intocht van Sinterklaas te Dokkum. In december was er wel de indoor in Drachten.
Iedere woensdagavond is er Toss en iedere zaterdag middag buiten de competities en toernooien
om is de kantine open. Door middel van een App worden tennissers zaterdags opgetrommeld om te
komen tennissen, en daarna nog even gezellig napraten in de kantine.
Edwin heeft er dit jaar weer voor gezorgd dat de voorraden en koelkasten vroeg tijdig gevuld
werden, bedankt. Tineke en Sietske hebben er voor gezorgd dat het allemaal weer schoon en fris
wordt na de Toss en toernooien.
De Kantinecommissie bestaat uit: Sietske Schregardus, Tineke Terpstra en Edwin van der Meer.
1.4 VERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE
Toernooien 2017.
Hierbij even een verslag van de wedstrijdcommissie van het jaar 2017.
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden.
Op zaterdag 1 april werd het openingstoernooi georganiseerd. Hier deden 18 personen aan mee.
De prijzen werden beschikbaar gesteld door Rentmeester Financieel Advies uit Damwoude waarvoor
onze dank.
Op 10 juni hebben we de afsluiting van de competitie gehouden waarna er gezamenlijk een stukje
vlees kon worden verorbert welke werd klaargemaakt op de BBQ. Er deden 24 tennissers mee.
In teamverband werd er gestreden voor de hoofdprijs. Welke door het team kon worden verorbert.
Een lekkere slagroomtaart.
Op 9 december hebben we het jaarlijkse indoortoernooi gehouden in de Veneboerhallen in
Drachten. Hiervoor hadden zich 20 deelnemers aangemeld. De prijzen werden beschikbaar gesteld
door Nutma Schilders en Intersport Dokkum en Rentmeester Financieel Advies.
Hopelijk kunnen we volgend jaar wat meer activiteiten organiseren. Mocht er iemand suggesties
hebben dan horen we het graag.
Iedereen bedankt voor de deelname afgelopen jaar.
Namens de wedstrijdcommissie.
Geen MTP-lijst TC Metslawier 2017.
Competitie
T.C. Metslawier e.o. was dit jaar met negen seniorenteams vertegenwoordigd in de
voorjaarscompetitie en twee seniorenteams in de najaar competitie. De volgende teams deden mee;
Regio voorjaarscompetitie 2017
zaterdag hele dag 4e klasse gemengd Metslawier 1 kampioen
zaterdag 3e klasse gemengd dubbel Metslawier 1 7e plaats
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zaterdag heren 2e klasse Metslawier 1 degradatie
zaterdag dames 4e klasse Metslawier 2 7e plaats
zaterdag dames 3e klasse Metslawier 1 degradatie
dinsdagmiddag dames damesdubbel 5e klasse Metslawier 1 5e plaats
woensdagavond heren 4e klasse Metslawier 1 3e plaats
woensdagavond heren 5e klasse Metslawier 2 4e plaats
donderdagmiddagdames 1e klasse Metslawier 1 3e plaats
Najaar competitie 2017
zaterdag hele dag 4e klasse gemengd dubbel Metslawier 1 2e plaats
zaterdag dames 4e klasse Metslawier 1 kampioen
Frieslandcup 2017
Hier deden wij in 2017 niet aan mee.

1.5 VERSLAG JEUGDCOMMISSIE
De jeugdcommissie bestaat sinds kort uit Arvid Tepelman, Tineke Terpstra, Vera Nutma, Eric Turkstra
en Geke Braaksma.
Er is in het voorjaar een paar keer op zaterdagmorgen een “tennisles” voor alle belangstellende
jongeren geweest, die op enthousiaste wijze werden geleid door Arvid Tempelman.
Elke les was er een senior lid die Arvid assisteerde.
Er was begin 2017 een spaaractie bij de Jumbo. De leden werden opgeroepen om vooral de door hen
gespaarde punten in te leveren bij de Tennisclub. We hebben uiteindelijk een cheque van € 343,46
van de Jumbo mogen ontvangen waarvoor we bij de website “Sparen voor je sportvereniging”
artikelen konden bestellen. We hebben 7 jeugdrackets en 60 st Training tennisballen besteld en
ontvangen.
Arvid heeft het naar zijn zin en volgens de jeugdcommissie de deelnemen de kinderen ook!

1.6 SPONSORING
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Ook dit jaar hadden we inkomsten van de zendmast op ons terrein. Ook hebben we weer meegedaan
aan de actie NL-Doet. Door blijvende inspanningen van Arnold en Douwe hebben we de sponsors nog
steeds aan ons weten te binden.
Er is zijn in 2017 drie sponsoren afgehaakt (Allema en Haisma wegens bedrijfsbeëindiging en
Hoogstra). De sponsorcommissie is nog in gesprek met Intersport (voorheen Sport2000).
Elke vorm van sponsoring is erg belangrijk voor de club om de veelheid aan activiteiten te kunnen
financieren. We bedanken hierbij de sponsors voor hun bijdrage en hopen op een langdurige
samenwerking. Een lijst met onze sponsoren staat op de website. Denk aan onze sponsors!

1.7 VERSLAG TENNISLESSEN
De tennislessen zijn ook in 2017 weer druk bezocht.
De nieuwe tennisleraar Stephan van den Berg is zelf helaas nooit aanwezig geweest. Mariska was de
lerares, welke een iedereen bekend gemaakt heeft met de “kunsten” van het tennissen.
We hopen dat ook in 2018 er weer veel animo voor de tennislessen zijn!

1.8 OVERZICHT VERRICHTE WERKZAAMHEDEN OP & RONDOM DE TENNISBANEN IN 2016
Ook in 2017 zij er weer verschillende werkzaamheden verricht op de Worp van Ropta.
Hieronder even een vermelding van bepaalde taken welke afgelopen jaar op de Worp van Ropta zijn
uitgevoerd:
• Grote schoonmaak op en rond het park tijdens NL-Doet in Maart
• Plaatsen van een schutting naast de Kantine
• Strooien van de paden rond en op het tennispark
• Schoonhouden en sproeien van de banen
• Aanpassen afvoer van de Kantine n.a.v. lekkage in de kantine
• Snoeien en bijhouden van de bosschages en beplanting op en rond het park
• En natuurlijk nog allerlei kleine klusjes

Ook dit seizoen zal er weer een oproep worden gedaan aan de leden om te helpen bij het vrijwilligers
werk van de tennisclub. Het mag toch niet zo zijn dat dit onderhoudswerk door een kleine groep
wordt gedaan. Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor de hulp in het afgelopen jaar.
De vrijwilligerscommissie
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TENSLOTTE
In 2017 hebben wij een druk, maar ook plezierig en competitief tennisjaar gehad. Wij hopen dat dit
nog vele jaren gaat voortduren op de Worp fan Ropta. Wij zullen ons als leden van de
tennisvereniging gezamenlijk moeten blijven inzetten voor de vereniging. Dit om voor langere
periode leuk, gezellig en competitief te kunnen blijven tennissen. Zowel in clubverband, als in de
KNLTB competities. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren vele bouwactiviteiten gehad
nieuwbouw kantine, Pannakooi en aanvullende werkzaamheden rondom de tennisbanen. Wij zijn
zeer content met het gehele nieuwe tenniscomplex met nieuw gebouw, tennisbanen, nieuwe
verlichting en Pannakooi en willen langs deze weg alle vrijwilligers (ook de niet-leden), aannemers en
sponsoren bedanken voor hun inzet.
Wij zijn als bestuur erg blij met de goede financiële positie, die de vereniging nu weer heeft, samen
met de positieve financiële begroting voor de komende jaren. Wij zijn de bouwactiviteiten goed
doorgerold, mede door de gezamenlijke inzet van de vele vrijwilligers: niet leden, leden, commissie
leden en bestuursleden.
Namens het Bestuur van de Tennisclub Metslawier e.o.
Cor Schat, trotse voorzitter van de leuke en gezellige tennisvereniging Metslawier en omstreken.
Met dank aan de bijdragen vanuit de commissies

