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                     Algemene Ledenvergadering ‘21 
 
 

Beste leden, 
 
Normaliter vindt jaarlijks eind januari onze algemene ledenvergadering plaats.  
Echter door de geldende COVID-maatregelen was het niet mogelijk om deze zoals 
gebruikelijk in Café de Keizer te laten plaatsvinden. Een speciale spoedwet maakte 
het mogelijk een Algemene Ledenvergadering volledig digitaal te organiseren, of om 
de ALV met vier maanden uit te stellen. Het digitaal houden van de ALV heeft niet de 
voorkeur van het bestuur.  
 
Door de aangekondigde versoepelingen is het mogelijk om de ALV in te plannen. 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de ALV te houden op vrijdag 18 juni 2021 
aanvang 20.00 uur in de kantine van Volharding. Wel willen we vragen aan jullie om 
je vooraf aan te melden indien je deze ALV wil bijwonen. Dit kan door een mail te 
sturen naar secretaris@tcvolharding.nl vóór 4 juni a.s. 
            
Agenda (voorlopig) 
 
1. Opening en Mededelingen  
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29-01-2020 
3. Jaarverslag 2020 
4. Financieel verslag 2020/ Begroting 2021  
5. Kascontrole en benoeming kascommissie 
6. Wijziging bierbrouwerij Gulpener naar Brand bierbrouwerij 
            Pauze 
7. Bestuursverkiezingen *. 
8. Benoeming leden technische commissie, overige commissies. 
9. Agenda activiteiten 2021 (voorlopig) 
10.    Rondvraag 
 
*Volgens het rooster van aftreden zijn Nick Theunissen en Sven Vroemen aftredend. 
Sven is niet herkiesbaar en Agatha Abbink zal worden voorgedragen als zijn opvolger. 
Nick stelt zich herkiesbaar. 
 
Door de samensmelting van De Gewannen en Volharding is in onderling overleg 
afgesproken dat alle bestuursleden aan zouden blijven in 2020. In 2021 stelt Wilma 
Reubsaet zich niet herkiesbaar. Kandidaatstelling door de leden, door vijf seniorleden, 
ereleden of leden van verdiensten, geschiedt volgens artikel 6 van het Huishoudelijk 
Reglement, door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende 
schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, 
uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering. 
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                 CORONA update, versoepelingen 
 

Het kabinet heeft besloten dat ‘stap 2’, van het openingsplan van het kabinet vanaf 
woensdag 19 mei kan worden ingezet. Wij verwijzen jullie graag door naar de website 
van de KNLTB: https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/05/corona-update-
binnensportlocaties-en-terrassen-op-sportlocaties-mogelijk-open-vanaf-19-mei/.  
 
Volwassenen vanaf 27 jaar mogen vanaf dan weer buiten tennissen, zowel vrijspelen 
als trainen in groepsverband (max. 30 personen). Zij houden 1.5 meter afstand tot 
elkaar. Cluboverstijgende wedstrijden zoals competities en toernooien en 
officiële interne toernooien (zoals clubkampioenschappen) zijn niet toegestaan. 
Vriendschappelijke wedstrijden met spelers van de eigen vereniging (toss en 
laddercompetitie) zijn wel toegestaan, met vooraf een baanreservering.  
 
Voor de jeugd/jongvolwassenen (leden jonger dan 26 jaar) geldt dat zij buiten mogen 
spelen en trainen in groepsverband zonder maximum en onderling geen 1,5 meter 
afstand tot elkaar hoeven te houden.  
 
Terrassen mogen open, en dus is het bij ons mogelijk om weer iets te drinken of een 
heerlijk Brandbier te nuttigen op ons terras in de serre of buiten. Gelieve dan even 
een tafel en bijbehorende stoelen buiten te zetten en na afloop weer netjes op te 
ruimen indien er geen kantinemedewerker aanwezig is. De terrassen mogen open 
van 6u tot 20u onder de voorwaarden: 

- Maximaal 50 personen op het terras 
- Maximaal 2 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. 

Uitzondering: mensen uit eenzelfde huishouden mogen met meer aan een tafel 
zitten! 

Een reservering is verplicht! Dit kan een baanreservering of les zijn.  
 
Tot slot geldt dat publiek niet is toegestaan.  
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                      Geannuleerde activiteiten ‘21 
 
Door de huidige geldende maatregelen zijn alle seniorentoernooien geannuleerd t/m 
zondag 4 juli (week 26). Dit geldt voor zowel de open toernooien als de nationale 
ranglijsttoernooien. Dit heeft tot gevolg dat onze eigen Geuldaltoernooi in week 25 
geen doorgang zal vinden.  
 
Het bestuur heeft besloten om het 50-jarig jubileum (2020) te annuleren. Tot twee 
keer toe is ons jubileumweekend noodgedwongen afgelast met het oog op uitstel. Ook 
nu is het te onzeker om dit jubileum in de huidige geplande vorm te laten plaatsvinden. 
De activiteitencommissie is nu aan het kijken naar de mogelijkheden om hier alsnog 
een andere invulling aan te geven voor al onze leden en sponsoren.  
 
De KNLTB heeft besloten om de Voorjaarscompetitie niet door gaat en 
verschoven wordt naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021. Met 
de verplaatsing van de competitie naar het najaar hoopt men recht te kunnen doen 
aan de voor tennissers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van 
de Voorjaarscompetitie. Bestuurslid Agatha Abbink heeft de aangewezen captains van 
de ingeschreven teams hier al over geïnformeerd. Echter kunnen leden, die zich niet 
hadden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie, zich gewoon nog inschrijven 
voor de competitie in het najaar. Doe dit bij Agatha Abbink (vcl@tcvolharding.nl) of 
bij Nick Theunissen (secretaris@tcvolharding.nl).  Gelieve dit wel te doen binnen 
een week na uitgave van deze Nieuwsflits!  
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                     Overlijden Diny Daelmans 
 
 

                           
 
 
Diny, ook wel Dienn, een van de oudste spelende leden van TC Volharding is op 8 mei 
jl. overleden in de leeftijd van 78 jaar. Dienn was voor velen een ware tennisvriendin: 
vriendelijk, sportief en heel betrokken. Al in 1977 werd zij lid van TV De Gewannen. Ze 
vervulde heel wat jaren de functie van secretaris binnen het bestuur. Maar dat niet 
alleen: de ‘ladies evening’ organiseren paste echt bij Dienn. Ook nadat zij met haar 
man Ad naar Maastricht verhuisde, bleef ze een actief lid van TV De Gewannen. In 
2017 was ze daarvan 40 jaar lid. Op de ALV die zij elk jaar trouw bezocht, mocht ik 
haar daarmee feliciteren. Maar ook recent stond ze nog wekelijks op de baan om haar 
geliefde spel met vriendinnen te spelen. Haar verscheiden laat bij onze vereniging en 
vooral ook bij haar tennisvriendinnen een groot gemis achter.  
 
Dienn, we missen je. Moge je rusten in vrede. 
 
Peter Ummels 
(oud) Voorzitter TV De Gewannen 


