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JAARVERSLAG BESTUUR / SECRETARIAAT 2022  

 
Samengesteld door: Mindy Mosk, secretaris  
Datum: 6 maart 2023 
 

Bestuur  
Het jaar 2022 begon voor BLTC Westerhout met een aantal nieuwe bestuursleden. Een enthousiast en 
jong bestuur. De bestuurssamenstelling was als volgt:  

 
Casper Spindelaar Voorzitter     sinds 2016 (sinds 2022 voorzitter) 

Mindy Mosk  Secretaris     sinds 2022 

Tom Weel  Penningmeester en ledenadministratie  sinds 2018 

Jan Pronk  Bestuurslid algemeen    sinds 2015 (sinds 2022 huidige rol) 

Ellen Oosterwal  commissie recreatief jeugd   sinds 2019 
Juwita Slatman  commissie recreatief senioren   sinds 2022 
Dylan Bruin  commissie media & communicatie  sinds 2022 
Marit van der Meij commissie wedstrijdtennis   sinds 2022 
 

Het bestuur heeft in 2022 9 fysieke vergaderbijeenkomsten gehad. De bestuursvergaderingen van 

STAK zijn het gehele jaar bijgewoond door Casper Spindelaar. Sinds het najaar van 2022 wordt 
penningmeester en ledenadministrateur Tom Weel ondersteund door Sharon van der Kolk. Tom Weel 
treedt dit jaar af als penningmeester en ledenadministrateur. Sharon van der Kolk heeft zich verkiesbaar 
gesteld als zijn opvolger. Ellen Oosterwal treedt na 4 jaar af als bestuurslid commissie recreatief jeugd. 
Stephan Couzijn heeft zich als kandidaat beschikbaar gesteld.  

 
Uitdagingen 
Het bestuur kwam het afgelopen jaar voor de nodige uitdagingen te staan. Naast het introductiejaar 
van een nieuwe uitbater van het clubhuis en een relatief nieuw bestuur vond er ook een wisseling plaats 
van de trainers. Frank Janssen gaf aan het begin van het seizoen aan zijn trainingsuren te willen 
afbouwen. Er diende op korte termijn vervanging te komen. Het was niet makkelijk om nieuwe trainers 
te vinden voor het voortzetten van de door het bestuur gewenste hoeveelheid trainingsuren. Uiteindelijk 

is er een samenwerking aangegaan met Tennisschool Jeroen Hoevenberg. Onder leiding van Nikky 
Olgers is er een groep van drie enthousiaste trainers met ingang van medio september verantwoordelijk 
voor de tennistrainingen. Daarmee is afscheid genomen van de tennistrainers Marieke Klijn en Kees 
Koks. Voor een aantal leden is dit als teleurstellend ervaren. Wij hopen dat de trainers van Tennisschool 
Jeroen Hoevenberg met net zo veel enthousiasme hun kennis over tennis zullen overbrengen als dat 
Frank, Marieke en Kees hebben gedaan.  
 

Ledenaantal  
Per 1 januari 2023 kent BLTC Westerhout 566 actieve leden. Dit zijn zowel jeugd- als seniorenleden.  

Per 1 januari 2022 bedroeg het aantal leden 592. Er is dus een kleine terugval te zien in het ledenaantal.  
 
Enquête  
Het bestuur heeft aan het eind van 2022 een enquête rondgestuurd onder de leden. Het doel van de 

enquête was het in kaart brengen van de wensen van de leden en inzichtelijk te krijgen hoe tevreden 
de leden zijn. Er hebben 110 mensen deelgenomen aan de enquête.  
 
Op de vraag “Hoe tevreden ben je over het algemeen over de vereniging?” is het gemiddelde cijfer een 
7.3. 
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Samenvattend zijn de resultaten als volgt. 
 
Men is tevreden (7,5) over de hoeveelheid georganiseerde activiteiten, toernooien en competities. Ook 
de verzorgheid van ons tennispark (7,8) en de sfeer in ons clubhuis (7,4) worden positief beoordeeld. 
Het gemiddelde cijfer voor het spelplezier tijdens de tennislessen (6,2) en de tevredenheid over de 

openingstijden van het clubhuis (6,2) laten wat te wensen over en zijn voor verbetering vatbaar. 
 
Een andere vraag ging over de bezetting van de banen in het kader van het vrijspelen. De vraag luidde: 
“Ik vind de mogelijkheden om te kunnen trainen belangrijker dan de mogelijkheden om te kunnen vrij 

spelen”, waarbij het cijfer 1 “geheel oneens” betekende en het cijfer 10 “geheel eens”. De uitslag is een 
4,9, waaruit dus blijkt dat voldoende capaciteit voor vrijspelen belangrijk wordt geacht. 
 

Bijna 53% is bereid om in de toekomst vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen. Een flinke 
meerderheid (41%) geeft echter ook aan het niet bezwaarlijk te vinden als de contributie €10,- per 
seizoen hoger moet zijn zodat de vereniging taken kan uitbesteden aan professionels. 29% geeft aan 
dit zelfs niet bezwaarlijk te vinden tot een verhoging van maximaal €25,- per seizoen. 
 
Het “wintertennis” slaat op onze vereniging niet echt aan. Op de vraag “Ik vind het jammer dat de 
vereniging dicht is gedurende de periode medio december tot en met februari.” geeft 58% aan hiermee 

oneens te zijn. Op de vraag “Ik zou graag extra contributie willen betalen in de vorm van een 
winterlidmaatschap indien ik dan het hele jaar door kan blijven tennissen.” geeft 54% aan hier geen 
behoefte aan te hebben. 
 
 
Horeca 

We begonnen dit jaar met een nieuwe uitbater van het clubhuis: Primos Tennisbar. Er is hard gewerkt 
om met ingang van het seizoen het clubhuis conform de wensen van de vereniging en de nieuwe uitbater 
op te leveren. Mede dankzij STAK, diverse vrijwilligers en uiteraard Flip Janssen en Terry van der Heijden 
is dit gelukt. Aan het begin van het seizoen is er een geslaagde feestavond geweest ter ere van de 
opening van het clubhuis waarbij de pizza’s uit de pizzaoven goed in de smaak vielen. Het personeel 
van Primos draagt met hun enthousiasme een bijdrage aan de gezellige saamhorigheid binnen de 
vereniging. 

 
Website 
Er is geïnvesteerd in een nieuwe website. Dylan Bruin heeft als bestuurslid verantwoordelijk voor de 
media & communicatie een nieuwe website ontworpen welke live is gegaan op 6 maart 2023. Het is een 
prachtige website geworden!  
 
Vrijwilligers 

Gelukkig zijn er jaarlijks trouwe leden die zich actief inzetten om de vereniging draaiende te houden. 
Helaas hebben wij het afgelopen jaar ondervonden dat er niet genoeg vrijwilligers zijn waardoor 
bepaalde taken blijven liggen of toernooien helaas niet door konden gaan. Ook ervaren sommige 

vrijwilligers het gevoel dat zij tegenover de leden staan in plaats van naast elkaar. Het afgelopen jaar 
is gebleken dat er met name voor de jeugd en de clubkampioenschappen een tekort is aan ouders resp. 
leden die ondersteuning kunnen bieden bij activiteiten. De huidige jeugdcommissie heeft laten weten in 

de huidige vorm niet door te zullen gaan. Thans is het bestuur in overleg met zowel de Tennisschool als 
met een aantal personen uit de Jeugdcommissie om te zien hoe er op een duurzame wijze invulling kan 
worden gegeven aan een nieuw seizoen met voldoende activiteiten voor onze jeugd. Voor wat betreft 
de overige activiteiten is er in december door de voorzitter aan de leden een oproep gedaan per e-mail 
om een steentje bij te dragen. Voor het komende jaar wordt er meer ingezet op de werving van 
vrijwilligers. 
 

Op 25 maart 2022 vond de Vrijwilligersavond plaats met de ontknoping van ‘Vrijwilliger van het jaar’. 
Dit jaar ging de titel naar de broers Dylan Bruin en Leo Bruin.  
 
 
 


