
JAARVERSLAG SECRETARIS 
 

 
Jaarverslag van de secretaris van TV Keislag over het jaar 2017. 

 

De verslagperiode loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 

 

Het bestuur hield op 20 februari de jaarvergadering voor alle leden. Aanwezig waren 

21 leden. 

De notulen van de jaarvergadering zijn te vinden op onze website. 

 

Het dagelijks bestuur kwam in 2017 5x bijeen, te weten op 18 januari, 22 maart,  

21 juni, 13 september en 13 december.  

De inhoud van deze bestuursvergaderingen is ook vastgelegd in notulen. Deze zijn 

echter niet openbaar. 

Het afgelopen jaar was ledenwerving en behoud van leden een groot aandachtspunt. 
Op dit moment telt onze vereniging 45 leden, waarvan 23 dames en 22 heren. 
 

We startten het jaar op 1 april  met het openingstoernooi. Er was een goede opkomst 

van leden en daarom zeker een gezellig en geslaagd toernooi te noemen. 

Ook aan de KNLTB-competitie hebben van onze vereniging 1 heren en 2 

damesteams meegedaan. 

De lady’s day, die door omstandigheden verzet was naar 13 juli, en het 

herfsttoernooi op 4 november werden goed bezocht. 

Voor wat betreft onze sponsoren is Kapsalon Passchier gestopt en heeft Glaspunt.nl 
aangegeven te willen stoppen met de sponsoring. 
Wij zijn ons terdege bewust van het belang van sponsoren voor onze vereniging 
dus... laten wij onze sponsoren in ere houden! 
 
Lisette Dijkman is gestopt als tennislerares. 
 
Leden van de Rabobank konden een stem uitbrengen op een/hun vereniging. Dit 
leverde onze vereniging een leuk bedrag op van € 473,00. 
 
Aan de Kerkstraat is een mooi nieuw bord geplaatst door de gemeente zodat onze 
vereniging beter te vinden is. 
 
De verlichting van de banen is weer goed in orde. Ook heeft baan 3 wat extra 
aandacht gekregen.  



Dit jaar is gezocht naar een nieuwe pomp en sproeiers. Als alles volgens plan 
verloopt dan kunnen we daar vanaf het openingstoernooi al gebruik van maken. 

Het openingstoernooi staat dit jaar gepland voor zaterdag 7 april a.s. We gaan voor 

een grote opkomst natuurlijk. 

Tenslotte bedanken we onze vrijwilligers en sponsoren voor hun bijdragen . 
 

Wij hopen jullie met dit verslag weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht en 

zien jullie graag in het nieuwe seizoen op de baan. 

 

Namens het bestuur van TV Keislag, 

 

Riekie Kelderman 

secretaresse 


