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Van de (nieuwe) voorzitter 
 
Ondergetekende maakt sinds circa 1,5 jaar deel uit van het bestuur van 
TC Ready. Dit eerst als lid algemene zaken, en voor hand en span 
diensten. 
 
Opeens leek het de rest van het bestuur een goed idee om mij te 
“bombarderen” tot voorzitter. Toen dit ter stemming kwam, was de 
uitslag 4 tegen 1. En die ene was ikzelf. Maar blijkbaar ben ik met 
algehele stemmen van de rest van het bestuur benoemd tot voorzitter. 
Ik zal proberen dit tot een succes te maken, natuurlijk met de rest van het 
bestuur en de commissies. Over deze commissies gesproken, alle 
commissies zijn weer “compleet” en voorzien van nieuwe en verse 
krachten. Waarschijnlijk zal elders in dit blad de nieuwe indeling en 
bezetting staan. De bijeenkomst waarbij nieuwe commissieleden werden 
gezocht, is dus goed op gereageerd. Alvast onze dank hiervoor. 
 
Wat verder noemenswaardig is: het voornemen dat wij met andere 
sportverenigingen, een convenant hebben ondertekend om in de 
toekomst een nieuwe omni -vereniging te maken. Dit houdt concreet in 
een nieuw sportpark waar alle sporten worden ondergebracht en tevens 
een nieuwe sporthal geplaatst kan en moet worden. Dit is nu nog 
toekomstmuziek en zal nog wel enige tijd duren. Andere verenigingen die 
ook dit convenant hebben ondertekend zijn o.a. SC Scheemda (voetbal), 
de Set Uppers (volleybal), De IJsvereniging en de beheerders van de 
Eextahal. Er wordt onderzoek gedaan naar haalbaarheid van een 
gezamenlijk nieuw sportpark, waarbij elke vereniging wel zijn eigen 
identiteit behoud. Ook de gemeente heeft er alle belang bij, dit alleen al 
voor het dalen van de kosten. Denk aan onderhoud van elk park 
afzonderlijk. Tevens is de sporthal aan vervanging en uitbreiding toe. Dit 
zal zeker nog enige jaren duren, mocht het überhaupt van de grond 
komen. 
 
En dan natuurlijk onze verlichting, als het goed is moet op moment van 
schrijven van dit stukje, en dus lezen aan jullie kant, de verlichting op 
baan 1 tot en met 4 eindelijk klaar zijn. Het heeft enige voeten in de aarde 
gehad, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Door allerlei omstandigheden 
heeft het hele proces bijna 1,5 jaar geduurd. De leden van de commissie 
die dit hebben begeleid en uitgevoerd kunnen hier een boek over 
schrijven. Maar uiteindelijk is het resultaat daar. 
We hopen dat we gezien de coronaperikelen nog een avond kunnen 
plannen waarbij we de verlichting feestelijk openen. Hou de mail in de 
gaten zou ik zeggen. 
 
Als laatste is nog noemenswaardig dat we zo langzamerhand moeten en 
gaan beginnen met het plannen van de festiviteiten voor ons 100-jarig 
bestaan. Er is een commissie die het een en ander gaat regelen en 
plannen. Men wil proberen er iets van te maken. Er zal zo links en rechts 
een beroep worden gedaan op (oud) leden om het een en ander verder in 
goede banen te leiden. 
 
Tot zover, 
Bert 

 
 

 

 

mailto:redactie@tcready.nl
http://www.tcready.nl/


Readystof december 2021 – pagina 4 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van T.C. Ready op 28 juni 2021 

Tijd:   19.45 uur  
Locatie:  Hostel Herberg “De Esbörg” Scheemda  
 
Aanwezig:  Henk Lutjeboer, Bert Klein, Ramon Klaassens, Theo Prenger, Marrie Versluis, Tjaaktje 

Koers, Johan Twikler, Jan Kloosterboer, Anneke Scholte, Bé Scholte, Anja Bosch, Rick 
Molema, Rense Bosker, Jarl Heinis, Wil Twikler, Bert van der Laan, Alex Reinders, Menso 
Takens en Bert Wassing. 

 
1. Opening  
Bert Klein schorst de vergadering tot 20.00 uur, in verband met het aantal aanwezige leden. Om 20.00 uur 
wordt de vergadering officieel geopend door Bert Klein. 
 
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 27 januari 2020  
Geen opmerkingen, behalve een vraag over de tennislessen. Afgesproken wordt om dat punt later te 
behandelen. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Jaap Aaten is als bestuurslid deze avond verhindert. 
 
4. Jaarverslag 2020 van het Bestuur, zoals opgenomen in Readystof van december 2020  
Geen opmerkingen 
 
5. Jaarverslagen van de diverse commissies, zoals opgenomen in Readystof van december 
2020 
Geen opmerkingen 
 
6. Financieel verslag verenigingsjaar 2020 
Henk Lutjeboer benoemt de meest opvallende zaken en licht enkele kleine vragen toe.  
 
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid  
Vanuit de kascommissie zijn er geen bijzonderheden gevonden in de financiën en wordt geadviseerd het 
bestuur decharge te verlenen en hier wordt mee ingestemd. Bij de vraag of er een nieuwe vrijwilliger is om 
de kascommissie aan te vullen biedt niemand zich aan en treedt er geen nieuw lid toe. 
 
8. Begroting voor 2021  
Henk Lutjeboer bespreekt de begroting en benoemt enkele bijzondere punten. De begroting wordt 
vervolgens vastgesteld. 
 
9. Leden en contributie 2021  
Ledenaantal is redelijk constant bij TC Ready.  
De contributie wordt verhoogd met de inflatie, zoals afgesproken.  
 
10. Prijzen in de kantine 2021  
Er wordt besloten om de prijzen in de kantine gelijk te laten aan het voorgaande jaar, omdat er geen reden 
is om die aan te passen. 
 
11. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en herkiesbaar zijn: Henk Lutjeboer en Theo Prenger  
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en Henk en Theo worden beide herkozen.  
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12. Aftredende commissieleden 
Er zijn bij de ALV geen aftredende commissieleden aanwezig. Wel wordt nogmaals de oproep gedaan vanuit 
het bestuur voor nieuwe commissieleden. 
 
13. Stand van zaken Ledverlichting voor tennispark TC Ready 
Ramon licht kort toe waarom de vergunningsprocedure zoveel vertraging heeft opgelopen bij de gemeente. 
De gemeente heeft aangegeven de vergunningsprocedure spoedig af te ronden, waardoor de planning is dat 
de nieuwe Ledverlichting in het najaar van 2021 gereed en geïnstalleerd moet kunnen zijn.  
 
14. Rondvraag  
- Tijdens de ALV van 2020 zijn er enkele opmerkingen gemaakt t.a.v. de tennislessen voor de jeugd. 
Afgesproken was dat de vereniging daar over met de trainer en ouders in gesprek zal gaan. Er wordt 
aangegeven dat er een gesprek wordt gepland met de trainer om te kijken en te bespreken hoe het anders 
kan. Mocht daar geen oplossing uit komen, zou een oplossing kunnen zijn om te kijken naar eventueel een 
andere trainer of manier van trainen. Afgesproken wordt dat er eerst met de huidige trainer gesproken 
wordt en dat er daarna een overleg met de ouders en senioren lessers gepland gaat worden. Dit alles met het 
doel om de trainingen in 2022 beter te organiseren en beter aan te laten sluiten bij de behoefte. 
 
- Er wordt een vraag gesteld over de bezetting van de kantine en de huidige kantinecommissie. De wens 
voor nieuwe aanwas binnen de kantinecommissie is erg groot en er wordt genoemd dat het kantineschema 
niet altijd even goed werkt. Er worden enkele opties genoemd om dat anders in te vullen. Besloten wordt 
om dit punt met de kantinecommissie te bespreken en hier tijdens de ALV van 2022 op terug te komen.  
 
- Er wordt gevraagd of bekend is waar de oude prijzenkast en bekers uit de kantine zijn. Hier stonden 
prijzen in die emotionele waarde hebben. Het bestuur geeft aan niet te weten waar de prijzenkast en prijzen 
zijn en zal dit gaan nakijken. 
 
- Er wordt gevraagd of het bestuur gekeken heeft naar de mogelijkheden van Padel voor TC Ready. In 
Winschoten heeft de aanleg van 2 banen gezorgd voor 100 extra leden en is het erg populair. Het bestuur 
geeft aan dat het hier nog niet naar heeft gekeken, omdat het project ledverlichting nog niet is afgerond. 
Daarnaast vraagt het bestuur zich af of een kleine vereniging als Ready fors moet investeren in Padel, terwijl 
er in Winschoten en Veendam al geïnvesteerd is. Enkele leden geven aan geïnteresseerd te zijn in de kansen 
en mogelijkheden van Padel voor de vereniging. Het bestuur zegt toe de mogelijkheden te gaan verkennen 
en hier tijdens de volgende ALV op terug te komen. 
 
- Er wordt een opmerking gemaakt dat het bij eerdere ALV’s de gewoonte was om even kort stil te staan bij 
de leden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Verder wordt gevraagd hoe we die leden beter in beeld 
kunnen krijgen. Het bestuur geeft aan dat het tijdens de bestuursvergaderingen altijd een agendapunt lief 
en leed behandelt en vervolgens ook kaartjes stuurt. Afgesproken wordt dat het bij de volgende ALV een 
vast agenda item wordt en dat het bestuur gaat nadenken over het delen als er een lid overleden is. 
 
- Bert van der Laan bedankt het bestuur voor de inzet in het afgelopen jaar. 
 
15. Sluiting van de vergadering. 
Bert Klein sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Iedereen wordt 
uitgenodigd nog een drankje te drinken.  
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UITNODIGING VOOR DE 98e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN T.C. READY 

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering 

 

Datum:  Maandag 24 januari 2022 (Indien mogelijk) 

Tijd:  19.45 uur (De financiële overzichten liggen vanaf 19:30 uur ter inzage)  

Locatie: Clubhuis Het Zijspoor te Scheemda 

  

Agenda: 

1. Opening. 
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 juni 2021. Deze notulen staan in de 

december editie van Readystof van 2021 en zullen tijdens de vergadering beschikbaar zijn.  
3. Ingekomen stukken en mededelingen.  
4. Jaarverslag 2021 van het Bestuur, zoals opgenomen in Readystof van december 2021.  
5. Jaarverslagen van de diverse commissies, zoals opgenomen in Readystof van december 

2021.  
6. Financieel verslag verenigingsjaar 2021.  
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.  
8. Begroting voor 2022. 
9. Leden en contributie 2022. 
10. Prijzen in de kantine 2022.  
11. Verkiezing bestuursleden.  

Aftredend is: 

 -  

Aftredend en herkiesbaar zijn: 

 -  

12. Aftredende commissieleden. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting van de vergadering. 

 

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid het glas te heffen op het jaar  

2022. U komt toch ook?  

 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

 

Het bestuur van TC Ready 
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Lief en Leed 2021 

 

 

Overleden leden: 

Feik Griever 

Dries Griever 

Roel Popken 

 

 

Voor 2022 zal de website van TC Ready vernieuwd worden en zal er ruimte komen voor berichten 

in de categorie lief en leed. 
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Hier kan uw advertentie staan 
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Verslag jeugdcommissie 2021 

Meer jeugd en de jeugd meer laten tennissen. Dat is wat we proberen te realiseren bij TC Ready. 

Hieronder het verslag van de jeugdcommissie van 2021. 

Tennisclinic 

In samenwerking met het Huis voor de Sport hebben we ook dit jaar weer alle kinderen uit 

Scheemda en omstreken de gelegenheid geboden om kennis te maken met de tennissport. Op 

woensdagmiddag 12 mei hebben we samen een tennis clinic op ons park georganiseerd. Veel 

enthousiaste kinderen waren aanwezig en we kunnen zeker van een geslaagde middag spreken. 

Een aantal van deze kinderen is lid geworden van TC Ready en volgen met veel plezier de 

tennislessen van Berend Jan. 

Lessen 

We zitten inmiddels in december en nog steeds lest de jeugd op de buitenbaan. Dankzij onze 

nieuwe verlichting hopen we dat we dit zo lang mogelijk kunnen volhouden. Momenteel geeft 

Berend Jan aan een groep les. Het is mooi om te zien hoe de jeugd na enkele jaren tennisles groeit 

in hun spel. 

Toernooien 

3 juli was het weer zover; het enige echte pannenkoekentoernooi stond weer op het programma. 

Een grote groep kinderen was van de partij. Het is leuk om de nieuwe aanwas te zien genieten van 

het spel, maar het is ook mooi om de oudere jeugd steeds vaker partijen met elkaar te zien spelen.  

Marrie, dank wederom voor de overheerlijke pannenkoeken. 

In september was het OGTB Jeugd Zomertoernooi. Op verschillende parken in Oost-Groningen 

deden enkele jeugdleden van onze vereniging mee aan dit toernooi. Het is belangrijk om de 

jeugdleden te stimuleren om hieraan deel te nemen. Het vergroot het plezier in tennis en je leert 

erg veel van het spelen van wedstrijden op dergelijke toernooien. 

In december is er nog het alom bekende Jeugd Kersttoernooi. We zullen zoveel mogelijk 

jeugdleden stimuleren om zich hiervoor op te geven. 

We hopen dat we volgend jaar ook weer de jeugd kunnen motiveren om op ons mooie park een 

balletje te komen slaan.  

Theo Prenger 
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Jaarverslag kantinecommissie 2021  
 
Op 20 maart begon een groep vrijwilligers met het schoonmaken van de baan en de kleedkamers. 
In de kantine gingen Tjaaktje en ik aan de slag met schoonmaken. 
We dachten het tennisseizoen in april te kunnen openen. 
Na hard werken in een goede sfeer aten we nog even een kop soep en broodjes. 
Een paar dagen later kregen we het bericht dat een van de deelnemende leden positief getest was 
op Corona. Iedereen die toen aanwezig was, heeft zich laten testen. Gelukkig viel het mee, verder 
niemand besmet. 
Maar de opening moest worden uitgesteld, sportkantines mochten niet open. Wel mocht men 
buiten spelen. 
 
In mei kon de kantine weer beperkt open. 
Ria van Dijk, onze schoonmaakhulp, heeft alles weer schoongemaakt en 6 juni hebben we alsnog 
het tennisseizoen kunnen openen met een hapje en een drankje. 
Vanaf toen heeft de kantinecommissie zelf de kantinediensten gedraaid. Dat ging goed en efficiënt 
met gebruik van de club-app. 
De uitgestelde ledenvergadering van 28 juni werd voor de veiligheid niet in de kantine gehouden, 
maar in de Esbörg. 
Wel kon het pannenkoekentoernooitje voor de jeugd op 3 juli gehouden worden. 
Zo ook het SPT met 24 deelnemers en een goed verzorgde lunch. 
En Anja zorgde weer voor een bitterballen-toss op 19 augustus. 
 
Het leek allemaal weer beter te gaan en 2 teams hadden zich daarom aangemeld voor de 
competitie. Ze speelden allebei gelijk thuis. Daardoor hoefden maar 4 zaterdagen ingepland te 
worden voor de kantine. 
Het begon goed op 18 sept. De nazit was gezellig, wat weer wat kantine-inkomsten tot gevolg had. 
De derde keer was het weer echter zo slecht dat beide teams moesten uitwijken naar Pekela. 
En de vierde keer konden de teams onverrichte zaken weer naar huis vanwege het slechte weer. 
Jammer, want de voorraad in de kantine was net aangevuld. Gelukkig konden overgebleven 
kratten drank weer terug naar Jumbo. 
Omdat alle commissies kampen met te weinig leden, besloot het bestuur een ‘vrijwilligersavond 
voor nieuw elan’ te organiseren op 19 oktober. Jarl vertegenwoordigde daar de kantinecommissie. 
En wat schetst onze vreugde: Er waren 3 geïnteresseerden. 
 
Op 8 nov. hebben we met de hele kantinecommissie en de drie geïnteresseerden doorgenomen wat 
het werk voor de commissie inhoudt en hoeveel tijd het kost. 
Eén persoon heeft in de week daarop besloten het niet te doen, omdat het te veel tijd zou kosten. 
De andere twee, Heleen en Lidian, hebben toegezegd zitting te willen nemen in de commissie, 
onder voorwaarde dat zij er niet meteen alleen voorgezet zouden worden. 
Daar zijn we heel blij mee. 
Tjaaktje, Wil en ikzelf hadden nl. al een tijd aangegeven te willen stoppen. 
Zelf blijf ik daarom nog wat langer in de commissie om Heleen en Lidian tot steun te zijn. Tjaaktje 
en Wil hebben toegezegd best nog wel te willen helpen als dat nodig is, maar geen deel meer uit te 
maken van de commissie. 
In de zomer had ook Thea al afscheid genomen van de commissie. 
De kantinecommissie zal dus volgend jaar bestaan uit: 
Marrie, Jarl, Heleen en Lidian. 
We hopen dat we dan een drukker jaar zullen krijgen dan afgelopen jaar. 
 
Marrie 
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Verslag Redactie 2021 
 
Gelukkig konden er dit jaar wel wat activiteiten doorgaan, zoals het Senior Plus Toernooi en het 
pannenkoekentoernooi. O.a. hierover heb ik 1 nieuwsflits gemaakt, die gemiddeld door 66% van de 
leden zijn geopend.  
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer los met allerlei nieuwe, leuke en gezellige tennis 
activiteiten. 
 
Anja Bosch 
 
 
Jaarverslag Toernooicommissie TC Ready 2021 
 
Door de grote onduidelijkheid of er een tennistoernooi georganiseerd kon worden in september 
2021 is er lang gewacht met het opstarten van de organisatie. Toen op het laatst bekend was dat er 
wellicht mogelijkheden zouden zijn, maar zeer beperkt, heeft het bestuur in samenspraak met de 
toernooicommissie besloten om het toernooi in 2021 niet door te laten gaan.  
 
Op dit moment is de toernooicommissie, aangevuld met nieuwe commissieleden, al wel bij elkaar 
geweest voor de editie van 2022. 
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Jaarverslag TC Ready 2021 
 
Helaas heeft TC Ready ook in 2021 weer veel last gehad van de geldende Corona maatregelen. Dit 
betekent dat er veel minder getennist is dan dat de bedoeling was. Ook zijn er minder activiteiten 
georganiseerd, zoals het jaarlijkse toernooi en is de voorjaarscompetitie in zijn geheel niet door 
gegaan. We hopen allemaal dat 2022 een beter tennis jaar wordt. Toch zijn er in 2021 wel de 
nodige dingen gebeurd, in dit jaarverslag worden een aantal kort benoemd. 
 
20 maart 2021 
Op 20 maart is het sportpark door veel vrijwilligers weer helemaal netjes gemaakt en opgeknapt. 
Na deze dag lag het park er weer spik en span bij voor het aankomende tennisseizoen.  
 
12 mei 2021 
Het huis van de sport heeft samen met TC Ready een leuke tennismiddag georganiseerd voor de 
jeugd. Met een goede opkomst en goed weer was het een geslaagde dag. 
 
6 juni 2021 
Na lang wachten mochten de tennisparken weer open. Om dit te vieren werd een gezellige tennis 
toss georganiseerd. De opkomst liet blijken dat iedereen weer zin had om een balletje te gaan 
slaan.  
 
September/oktober 
De maanden september en oktober staan zoals vaker weer in het teken van enkele acties, zoals de 
Grote Clubactie en de Rabobank Clubsupport. TC Ready doet aan beide mee en hoopt hier weer 
een leuke bijdrage mee te krijgen voor het organiseren van leuke (jeugd) activiteiten. 
 
6 september 2021 
Na ruim 1,5 jaar is de vergunning voor de nieuwe ledverlichting dan eindelijk binnen. Samen met 
de leverancier is gekeken om de nieuwe verlichting z.s.m. geïnstalleerd te krijgen, alleen zijn er 
enkele leveringsproblemen met bepaalde onderdelen. 
 
23 november 2021 
Deze dag is de ledverlichting aangesloten en is er ’s avonds al door de eerste leden getennist onder 
de nieuwe verlichting. Een mooie stap die het tennisplezier alleen maar zal vergroten.  
 
Zoals te lezen is fors minder activiteiten dan in een “normaal” tennisjaar. Wel is er nog najaar 
competitie gespeeld door 2 herenteams op de zaterdag. 
 
Verder heeft het bestuur het reguliere vergaderschema aangehouden en is vaak bij elkaar geweest. 
Vooral om te bespreken wat er wel of niet kan n.a.v. veranderende maatregelen. 
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Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar 

sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en 

geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. 

 

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en 

verenigingen. Leden van Groninger Land hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële 

bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. 

 

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport! 

  

Naam: Ready 

Bestedingsdoel: Jeugdactiviteiten 

Bedrag: € 380,21 
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Grote Clubactie 

 

 

 

 

Rond 18 september kregen alle leden een mail met hun persoonlijke QR-link naar hun eigen 

pagina. Hierop kon iedereen zien hoeveel loten je verkocht voor onze vereniging.  

De actie was vooral digitaal ingesteld door de overkoepelende organisatie. Zo hoopte men meer 

loten te verkopen. Dat dit voor onze vereniging goed is verlopen, blijkt uit het feit dat er 103 loten 

zijn verkocht. En dit levert het mooie bedrag van 241,56 op welke we gaan besteden aan 

jeugdactiviteiten. 

Van de trekkingsuitslag hebben de lotenkopers een e-mail ontvangen. 

 

 
 

 
 

   

   



Readystof december 2021 – pagina 19 
 

  

 

 

 
  



Readystof december 2021 – pagina 20 
 

 


