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Voorwoord, 
 
Een bijzonder jaar 

 
Daar zit ik dan. Met de top 2000 op de achtergrond, de agenda naast me 
en de laptop voor me. Mijn doel? Een voorwoord schrijven voor 
Readystof. Maar ja, zeg ik het woord wel of zeg ik het niet. Toch denk ik 
niet dat het woord corona achterwege kan blijven als we terugblikken op 
dit jaar. Het bracht ons veel verdrietige momenten, maar toch ook mooie. 
Tennis was voor velen in deze tijd juist het moment van ontspanning en 
plezier. Dat laat zien hoe belangrijk onze tennisclub is. Hieronder een 
overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
Onderhoud 
We begonnen dit jaar actief. In maart hebben we groot onderhoud 
gepleegd aan de banen en de rest van het park. Veel bomen zijn 
verwijderd waardoor het een stuk lichter op de baan is geworden. De 
banen zijn dit jaar aangelegd door een extern bedrijf en lagen er prachtig 
bij. Met een groepje vrijwilligers aan de slag voor de club, brengt behalve 
een mooi resultaat ook veel gezelligheid en verbinding. We waren klaar 
voor het nieuwe seizoen, maar helaas gooide de lockdown roet in het 
eten. 
 
Coronamaatregelen op en rond de tennisbaan 
Na een korte stop konden we toch de baan op, omdat we snel aan de slag 
gingen met de coronamaatregelen. Desinfectiematerialen, de KNLTB 
ClubApp, een looproute en een lijst met duidelijke afspraken waren in 
korte tijd geregeld. Begin mei konden we daardoor tennissen in de 
buitenlucht. We begonnen met het enkelspel, maar vanaf eind mei mocht 
er ook weer gedubbeld worden. Hier werd volop gebruik van gemaakt. 
 
Toernooien 
De voorjaarscompetitie werd ingeruild voor een najaarscompetitie, maar 
daar is helaas voortijdig een eind aan gekomen. Wel ging het Senior Plus 
toernooi door met een groot aantal deelnemers. Ook het Open toernooi 
ging door, ook al was het in afgeslankte vorm. Het werd ondanks alles 
een succes, want het was in een periode dat er publiek mocht komen en 
de kantine open mocht. Een sportieve en geslaagde week. Ook de 
jongeren kwamen in actie. 12 september was er wederom een geslaagd 
Pannenkoekentoernooi. We hadden dit jaar drie leeftijdscategorieën. 
Ieder groepje speelde op zijn of haar niveau, maar om te genieten van de 
pannenkoeken van Marrie is er geen verschil. Die vallen bij iedereen in 
de smaak. 
 
Training 
De jeugd heeft het hele seizoen kunnen trainen. Met twee groepen staan 
ze onder leiding van Berend Jan Kremer zelfs nu nog buiten op de baan. 
Wellicht is dit een voorbeeld voor het volgende seizoen en kunnen we 
kijken of we langer buiten kunnen blijven spelen. Met de nieuwe 
verlichting in aantocht, is dat zeker een mogelijkheid. 
We wensen jullie voor het komende jaar allereerst veel gezondheid toe en 
ik hoop en dat we met het nieuwe normaal weer vaak op de baan kunnen 
staan en samen iets kunnen drinken in de kantine.   
Veel gezondheid en geluk voor 2021. 
 
Theo Prenger 

 

 

mailto:redactie@tcready.nl
http://www.tcready.nl/
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DE 97e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN T.C. READY 

 

Zoals elk jaar staat de Algemene Ledenvergadering gepland voor eind januari. Helaas is het door 
de huidige omstandigheden niet mogelijk om deze vergadering fysiek te houden. Daarom hebben 
we als bestuur besloten om de ALV uit te stellen tot nadere orde. Zodra het mogelijk is om de 
vergadering fysiek te houden zullen we met een nieuwe datum komen. Tot die tijd zullen we jullie, 
indien nodig, blijven informeren via de website of via de mail. 

 
Het bestuur van TC Ready 
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Jaarverslag 2020  

 
Competities 2020 
Helaas is 2020 een verloren tennisseizoen geweest als we kijken naar de competities. De 
voorjaarscompetitie werd in zijn geheel uitgesteld in verband met de eerste Corona uitbraak. 
Gelukkig leek het in de zomer beter te gaan en kon de najaarscompetitie wel van start gaan. Een 
aantal teams deden hier aan mee. Helaas kon deze competitieronde niet worden uitgespeeld door 
een nieuwe Corona uitbraak. Voor 2021 hopen we allemaal dat de competities wel weer gespeeld 
kunnen worden. De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie zijn binnen. Mocht je nog vragen 
hebben over de voorjaarscompetitie of mocht je wel een keer willen invallen, dan kun je je altijd 
melden bij de Vereniging Competitie Leiders van TC Ready Marnix Buter en Florian de Wal. 
Contact opnemen kan via het mailadres: voorjaarscompetitie@tcready.nl 
 
 
LED-verlichting 
Zoals bekend was het de bedoeling dat de nieuwe LED-verlichting in de zomer van 2020 gereed 
zou zijn. Helaas bleek dit niet mogelijk, vanwege vertraging bij de gemeente. Door deze vertraging 
mochten wij geen vergunning aanvragen voor de nieuwe verlichting. De gemeente heeft toegezegd 
dat het, naar alle waarschijnlijkheid, mogelijk moet zijn om een nieuwe vergunning aan te vragen. 
We hopen dat het dan lukt om voor de start van het tennisseizoen de nieuwe verlichting gereed te 
hebben. Streefdatum hierbij is 1 april 2021. Met de leverancier wordt er goed contact onderhouden 
en lijkt deze planning haalbaar. We houden jullie uiteraard op de hoogte indien er ontwikkelingen 
zijn.  
 
 
TC Ready Open 2020 
Ondanks alle Corona maatregelen was het voor TC Ready gelukkig wel mogelijk om het jaarlijkse 
toernooi te kunnen organiseren. Als een van de weinige verenigingen in de regio was het voor TC 
Ready mogelijk om een toernooi te organiseren waarbij ook publiek welkom was en de kantine 
geopend mocht zijn. Hierdoor kon er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch een gezellig 
toernooi worden georganiseerd. Op slechts een paar wedstrijden na die, vanwege slecht weer, 
elders gespeeld moesten worden, kan alles op het eigen tennispark gespeeld worden. Het was een 
geslaagd toernooi, maar de toernooicommissie hoopt dat het in 2021 weer een knallend toernooi 
kan organiseren. In combinatie met de nieuwe verlichting moet dat zeker lukken en de 
toernooicommissie zal in februari 2021 dan ook al voor het eerst bij elkaar komen voor de eerste 
voorbereidingen.  
  

mailto:voorjaarscompetitie@tcready.nl
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Rabo ClubSupport  
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt  
 

 

 

 

 

 

  

 

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, 

waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt 

sterker maken. 

 

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële 

ondersteuning aan clubs en verenigingen. Leden van 

Rabobank Groninger Land hebben tijdens de stemperiode bepaald welke 

financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. 

 

Naam: TC Ready 

Bestedingsdoel: Tennis voor de jeugd mogelijk maken. 

Bedrag: € 377,36 

 

Ondanks de maatregelen en de gewijzigde stemprocedure toch een mooi 

bedrag in 2020. 
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Jaarverslag Technische Commissie 2020 

De TC bestaat uit de baan-, wedstrijd- en OGTB-commissie. Deze commissies werden 

vertegenwoordigd door Jaap Aaten, Marnix Buter/Florian de Wal en Kea Reinders. De 

baancommissie heeft dit jaar éénmaal vergadert.  

 

Jaarverslag Baancommissie 2020 

De baancommissie is 2020 gestart met 3 leden: Alex Reinders, Bé Scholte en Jan van Staalduinen.  

Deze heren proberen iedere maandagmorgen naar het tennispark te komen om de banen en het 

groen onderhoud te plegen. 

In het voorjaar heeft Jan van Staalduinen aangegeven dat hij na vele jaren wilde stoppen met z’n 

vrijwilligerswerk voor onze vereniging. Jan bedankt voor je enorme inzet voor onze club. 

Op een zaterdag in maart hebben we samen met een aantal vrijwilligers het park weer 

opgeschoond. In overleg met de gemeente is de singel aan de spoorzijde, alsmede de coniferenheg 

flink gesnoeid.   

Om het beperkt aantal vrijwilligers te ontlasten hebben we het klaarmaken van de banen dit jaar 

uitbesteed aan de firma Tennistotaal. De banen waren mooi op tijd klaar voor de competitie, maar 

helaas gooide corona roet in het competitieverloop. 

In de corona-periode kon er onder beperkte voorwaarden gebruik van de banen gemaakt worden. 

We hadden het park corona-proof ingericht. De banen hebben zich tijdens de competitie goed 

gehouden.  

Gelukkig kon ons jaarlijkse toernooi in de 1e week van september wel doorgaan. Ondanks af en toe 

slechte weersomstandigheden werden de banen door Alex en Bé tijdens het toernooi goed 

onderhouden. Bravo.   

Na ons toernooi is door de KNLTB de competitie onder beperkende regels weer opgestart. 

In verband met de corona hebben we besloten de banen zo lang mogelijk open te houden. De 

baancommissie heeft aangegeven samen met een aantal vrijwilligers de aanleg van de banen in 

maart weer op zich te willen nemen.   

De CV-ketel in de kantine is vervangen. Doordat er bevingsschade op ons park was geconstateerd, 

konden we deels op kosten van de NAM zonnepanelen op ons dak plaatsen, zodat we hiervan in de 

toekomst op onze energie kunnen besparen. Het lag ook in de bedoeling dit jaar nog de geplande 

lichtmasten te plaatsen, maar doordat alle vergunningen er nog niet zijn, is dit uitgesteld tot het 

voorjaar van 2021. 

Bij deze willen we Alex en Bé in het bijzonder en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.  

Verder hoop ik dat er zich nieuwe mensen aanmelden die op de maandagmorgen onze 

baancommissie willen helpen.  Alex en Bé zouden graag wat extra “handjes” er bij hebben. 

Nogmaals iedereen die mee heeft geholpen met het baan en parkonderhoud, bedankt. Zonder 

jullie als vrijwilligers kan een vereniging als de onze niet. 

 Jaap Aaten 
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OGTB-competitie 2020 

In verband met de corona-epidemie is de OGTB-competitie dit jaar afgelast. 
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Redactieverslag 2020 

Verslag Nieuwsflits 2020 

Ondanks dit vreemde jaar voor iedereen, zijn er toch een aantal activiteiten georganiseerd bij onze 
club. O.a. het Senior Plus Toernooi in juli en ons Open Toernooi in september. 
Dit jaar heb ik 3 nieuwsflitsen gemaakt hierover. Deze werden gemiddeld door 78 personen 
geopend, dat is zo’n 69 % van de leden aan wie ik ze stuur.  
Als je de flits niet gezien hebt, kan het zijn dat hij in de spam box staat.  
 
Anja Bosch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

De grote clubactie heeft in 2019 € 77,50 aan inkomsten opgeleverd. 

Dit bedrag is begin 2020 ontvangen.  
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Verslag Kantinecommissie 

 

Wat een mooi seizoen had moeten worden, viel al meteen aan het begin in duigen.  

Geen opening, geen tennis, en dus geen opening van de kantine.  

Pas in de week van 11 mei mocht weer voorzichtig met 2 personen per baan getennist worden. De 

kantine bleef nog dicht. Maar een beter vooruitzicht gloorde en Tjaaktje en ik begonnen toch maar 

vast met het schoonmaken van de kantine.  

We vroegen daarna wat mensen om te helpen met het schoonmaken van de kleedkamers.  

Het duurde nog tot 18 juni voor we voor het eerst na de toss wat met elkaar konden drinken aan de 

bar.  

Op 31 juli waagden we het als eerste vereniging in het Noorden om het Senior Plus Toernooi door 

te laten gaan. Het werd een gezellige dag met 24 deelnemers, prachtig weer en een heerlijke lunch, 

gemaakt door de kantinecommissie.  

Op 17 aug. maakten we kennis met Ria van Dijk, die voor ons de schoonmaak op zich zou nemen. 

Beata had te kennen gegeven te willen stoppen om met haar nieuwe liefde het weekend weg te 

kunnen naar camping en boot. Wij hadden aan haar een hele goede en vriendelijke 

schoonmaakster.  

Op 31 aug. kon het Open Toernooi doorgaan. Een mooie week met nog best veel deelname en 

gelukkig weer wat omzet in de kantine.  

12 sept. was het pannenkoekentoernooi voor de jeugd. Er verdwenen 50 pannenkoeken in de 

magen van de kinderen na spannende wedstrijdjes en spelletjes.  

13 sept. kon de najaarscompetitie van start gaan met 2 teams op de zaterdag, 1 op zondag en 1 op 

vrijdagavond. De voorraden in de kantine werden aangevuld.  

Maar helaas, na 3 wedstrijden was het weer gedaan met de pret; weer in lock down.  

Daar zaten we met de voorraden in de kantine. Gelukkig konden we de volle kratten bier en 

frisdrank terug laten halen door Jumbo. 

Kortom, het was een raar leeg jaar voor de kantine met een enkel hobbeltje en helaas weinig 

inkomsten.  

Hopelijk wordt dat dit jaar beter.  

Marrie Versluis 
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Een bijzonder en bizar tennisjaar 

 

Met 2020 hebben we een bijzonder en bizar tennisjaar achter de rug. Een jaar waarin corona een enorme 
impact heeft gehad op ons leven maar ook op de manier waarop we tennis konden beleven. Maar 2020 is 
ook het jaar waarin dankzij de inzet van alle vrijwilligers bij de verenigingen in heel Nederland meer dan 
een miljoen Nederlanders de baan op konden. En het was het jaar waarin we 30.000 nieuwe leden hebben 
mogen verwelkomen – de eerste ledengroei voor de KNLTB in tien jaar! Dat is niet zo gek, want in 
coronatijd wilde iedereen graag veilig in de buitenlucht sporten en dat kon perfect bij een tennisvereniging. 
Tennis is een sport die veilig, op 1,5 meter afstand gespeeld kan worden. Met 1650 verenigingen in 
Nederland is er altijd wel een tennisvereniging in de buurt.  
 

In maart kregen we te maken met de eerste lockdown: buiten was het prachtig weer maar geplande 

tennislessen, competities en toss avonden gingen niet door en ook vrij spelen mocht niet. Tennisleraren en 

vrijwilligers hebben er in die periode via online-instructiefilmpjes, challenges of quizjes voor gezorgd dat 

leden toch in eigen huis of tuin aan het balgevoel konden werken en in contact bleven met de sport en de 

vereniging.  

 

Verenigingen hebben ook heel snel geschakeld toen de tennisbanen in mei weer open mochten. 

Toezichthouders, looproutes, richtlijnen; verenigingen hebben dit ongelofelijk goed opgepakt en binnen een 

paar dagen na de aangekondigde versoepelingen konden de leden veilig en binnen de regels de baan op en 

werden ook de tennislessen en andere activiteiten weer opgestart daar waar het mogelijk was en mocht. De 

KNLTB ondersteunt verenigingen hierbij met de Corona Toolbox. Vooraf en op afstand een baan reserveren 

was (en is) de norm. De KNLTB ClubApp is hiervoor een ideaal hulpmiddel. Op bepaalde momenten 

hadden we landelijk gezien meer dan 30.000 baanreserveringen per dag! 

 

De Zomer Challenge was ook een groot succes. Maar liefst 549 verenigingen hebben meegedaan, twee keer 

zoveel dan in andere jaren. Vaak werden voetbalverenigingen of leden van andere (binnen)sporten 

benaderd om hen tijdens de zomerstop op de tennisvereniging aan hun conditie te laten werken en fit te 

blijven. Bijna 18.000 Zomer Challenge leden hebben zo ontdekt hoe leuk tennis is.  

Vanaf augustus hadden we een paar ‘relatief normale’ maanden. De geplande Open Toernooien (waaronder 

het TC Ready Open) werden in die periode gespeeld en ook de competitie is in september opgestart. Dit 

alles op basis van de 1,5-meter regels maar ondanks dat zaten bijna alle toernooien vol en deden er in de 

competitie meer teams mee dan normaal gesproken in het najaar. De vreugde sloeg in oktober weer om en 

kregen we te maken met steeds weer strengere maatregelen. Gelukkig bleef het mogelijk om te tennissen 

omdat de verenigingen dit keer niet helemaal op slot gingen. 

Hopelijk gaat het in 2021 weer de goede kant op en kunnen we vanaf het voorjaar zonder al te strenge 

maatregelen weer de baan op. Teams en spelers kunnen zicht tot halverwege januari weer inschrijven voor 

de Voorjaarscompetitie 2021, één van de grootste georganiseerde tenniscompetities van de wereld. De 

KNLTB houdt rekening met verschillende scenario’s zodat we op basis van de situatie op dat moment een 

goede en veilige competitie kunnen organiseren. Dus meld je snel aan! 

Christian Bessembinders 

accountmanager KNLTB Groningen/Friesland 

 

Zie bijlagen voor analyse van het ledenbestand. 

  

https://corona.knltb.nl/
https://tennis.nl/alles-over-tennis/kennismaken-met-tennis/zomer-challenge/
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/


Readystof januari 2021 – pagina 18 
 

  



Readystof januari 2021 – pagina 19 
 

  



Readystof januari 2021 – pagina 20 
 

  



Readystof januari 2021 – pagina 21 
 

 


