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We sluiten het jaar 2022 af met een goed gevoel. Na de corona-periode hebben 
we het afgelopen seizoen weer nagenoeg vrijuit kunnen tennissen. 
De ledenvergadering van 7 december was bijzonder goed bezocht, dankzij de 
verschillende "noodoproepen". In die vergadering is met een bloemetje en een 
flesje afscheid genomen van twee bestuursleden die jarenlang de vereniging 
hebben geleid: Koos van der Kleij en Erwin Klatt. Onder luid applaus zijn beide 
tot erelid van onze vereniging benoemd vanwege hun grote verdiensten voor 
de vereniging. 
Een nieuw dagelijks bestuur is met algemene stemmen gekozen. De nieuwe 
voorzitter zal Frans Booij zijn, de nieuwe "secretaris" is Tineke Lelieveld en de 
nieuwe penningmeester is Toon ten Hengel. Gelukkig is zijn de overige ervaren 
bestuursleden aangebleven en is het voltallige bestuur bezig zich in te werken 
om de komende jaren de boel draaiend te houden. 
Het nu weer complete bestuur is zich al druk aan het voorbereiden op het 
nieuwe seizoen. De contributie moet worden geïnd, de jaargids moet 
samengesteld, de banen moeten gereserveerd en er zijn al afspraken gemaakt 
over uitwisselingstoernooien. Ook wordt er weer gezocht naar tossleiding. 
Elders in deze uitgave vindt u deze onderwerpen terug. 
Het bestuur van Tennisclub AMIE wenst iedereen een voorspoedig 2023 en een 
goed tennisseizoen. 
 

 
 
Maandag 9 januari Nieuwjaarsreceptie. 
 
Vrijdag 10 maart 2023 ophalen Jaargids op Overdam tussen 10:30 en 12:00 uur 
De Jaargids wordt niet thuisbezorgd!! 
 
Op 13 maart 2023 begint het zomerseizoen.  

Nieuwjaarswens van het bestuur 

Agenda 



  5   

 

 
 
In de ALV van 7 december j.l. is besloten de contributie te verhogen. Daarmee is 
de contributie voor 2023 vastgesteld op € 152,50. 
 
Gelijk eerdere jaren ontvangt u geen persoonlijke factuur maar verzoek ik u 
hiermee de contributie vóór 31 januari 2023 over te maken naar ING-rekening: 
 
 
 NL58 INGB 0003 5546 08 t.n.v. Tennisclub AMIE 
 
 
Betaalt u na 31 januari 2023 dan ben ik helaas genoodzaakt administratie 
kosten in rekening te brengen van € 5,- per maand. 
 
Toon ten Hengel – penningmeester 
 

 
 
1. De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur 
 
2. Ingekomen stukken, alsmede meldingen van afwezig met bericht 

a. De secretaris meldt dat er mailwisseling is geweest i.v.m. een 
nieuwe voorzitter, maar waaruit geen resultaat is ontstaan. 
 
b. Afmeldingen met bericht; 

Tonny Jansen Mia Spangenburg Rob Veenstra Vincent van den Broek 
Riet van de Heiden Els Buts  Els Klinkhamer Ben Zweekhorst 
Bas Gijsbertsen  Ineke Stolze 
 
3. Verslag van de digitaal gehouden ALV van 2021 
De notulen worden ongewijzigd akkoord bevonden. 
 
4. Jaarverslag 2022 van de secretaris 
Het Jaarverslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden. 
 
 
 

Contributie 2023 

Concept verslag ALV  
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5. Financiën, exploitatierekening en verslag van de Kascommissie 
De Balans geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen per 31 oktober 2022. De exploitatierekening doet dit over de 
resultaten van dat jaar. 
Getekend door: Arend de Bruin en Joop Ledeboer. 
 
6. De contributie 2023 
In de begroting is rekening gehouden met een contributieverhoging van € 5,00 
Aangezien de exploitatie rekening afsluit met een negatief saldo, werd 
voorgesteld om de verhoging naar € 10,00 te brengen. In stemming gebracht. 
(34 voor van de 47 leden) Echter aangezien de verhoging van de baanhuur niet 
bekend is en de gemeente misschien nog een tegemoetkoming in de kosten zal 
uitkeren, blijven er twijfels dat de verhoging voldoende zal zijn. 
Ook werd gevraagd of er een potje is voor leden, die de verhoging niet kunnen 
betalen. 
 
7. Begroting 2023 
De begroting zal aangepast worden met de verhoging van de contributie. € 
10,00 i.p.v. € 5,00 
De ALV ging akkoord met de nieuwe begroting. 
 
8. Benoeming Kascommissie 
Aftredend is Arend de Bruin. Joop Ledeboer blijft zittend Kascommissie lid. 
Rob Boot meldt zich aan als nieuw Kascommissie lid en Arend de Bruin meldt 
zich als reserve lid. 
 
9. Bestuurswisseling 
Er zijn twee vacatures. De Voorzitter en de Penningmeester. Vele mailtjes zijn 
verstuurd om een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester te krijgen 
tot er drie personen zich hebben gemeld, die het dagelijks bestuur zouden 
willen overnemen. 
Echter men dacht dat de secretaris nog een obstakel zou kunnen zijn. Echter de 
secretaris ging direct akkoord omdat de wisseling een garantie gaf dat TC AMIE 
zou kunnen voortbestaan. 
De ALV ging daar ook mee akkoord, waardoor er een nieuw bestuur werd 
voorgesteld. 
De zittende voorzitter Koos van de Kleij, de penningmeester Bert Jansen en de 
secretaris Erwin Klatt  
traden af en het nieuwe bestuur bestaande uit: 
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voorzitter Frans Booij, de penningmeester Toon ten Hengel en de secretaris 
Tineke Lelieveld namen plaats achter de bureaus onder luid applaus. 
 
10. Rondvraag 
De nieuwe voorzitter vroeg de aanwezigen of er nog vragen waren. 

a. Letty van Assendelft vroeg aandacht voor het melden van 
zieken of geblesseerden, zodat zij een kaart kan sturen of een 
bloemetje langs kan brengen uit het potje “Lief en Leed”. 
b. Jan van Dam stelde voor om per 13 maart weer op de oude 
manier een baan te reserveren op Overdam. Een discussie werd 
gevoerd waarbij er liefhebbers zijn voor het oude en liefhebbers voor 
het nieuwe systeem. De voorzitter gaat een gesrek aan met Ellen en 
probeert de mogelijkheid om beide systemen te gebruiken. 
c. Ingrid van Dullink vroeg of zij de microfoon mocht hebben en 
vroeg om Ton Storre het woord te geven. Ton stelde voor om de 
Voorzitter Koos van de Kleij en de secretaris Erwin Klatt voor het vele 
werk wat zij gedaan hebben tot ereleden te benoemen. 

De ALV ging daarmee akkoord en de voorzitter en de secretaris voelden zich 
geëerd en accepteerden de benoeming. Een fles wijn en een bloemetje werd 
aan beiden overhandigd. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Advertentie Pendoo 
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Advertentie Court15 

 

 

Met afstand het mooiste tennispark en de 
gezelligste gastronomie van de regio! 

 

 14 perfecte kunstgras all weather banen 

 sfeervolle brasserie in grand-café stijl 

 ruim overdekt en verwarmd terras 

 topkwaliteit Italiaanse koffiespecialiteiten 

 grote variëteit aan huisgemaakt taart 

 speciaal bieren van de tap én heerlijke wijnen 

 verrassend lekkere bites voor bij de borrel 

 de lekkerste belegde, vers gebakken broodjes 

 iedere week wisselende maaltijdgerechten 

 grill- en BBQ specialiteiten 

 
Op zaterdag en zondag kunt u ook na sluitingstijd van het 
tennispark met een besloten gezelschap iets vieren. 
Eventueel met gebruik van de tennisbanen. Ook niet-leden 
zijn welkom! Informeer naar de mogelijkheden! 
Telefoon 070 317 85 79 of 06 531 732 80 

 

www.court15.nl 
info@court15.nl 

Wij zijn dagelijks geopend van 09:00 tot 24:00 uur 
Donderdag, vrijdag en zaterdag tot 01:00 uur 

Volg ons op Facebook en Instagram! 
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Elk jaar zoeken we vrijwilligers, die op Toss dagen de kaartjes schud en een 
indeling maken. Op de website kun je je nu opgeven voor de Tossleiding. Dit is 
de link: https://tennisclub-amie.nl/toss/opgeven-tossleiding/. Graag zien we je 
aanmelding tegemoet 
 

 
 
Een aantal van onze leden speelt mee met de VriendenLoterij. Iedereen die 
meespeelt steunt de beoogde goede doelen.  
Maar wist u, dat als u meespeelt en aangeeft dat dit voor TC AMIE is, dat dit een 
financieel voordeel oplevert voor onze tennisclub. U sponsort dan onze club. 
Ook als u nu al meespeelt bij de VriendenLoterij en bij uw aanmelding geen 
sponsorkeuze heeft gemaakt, dan kunt u nu dit wel gaan aangeven. 
U betaalt hier niets extra voor; u geeft alleen aan dat u mee wilt gaan spelen 
voor TC AMIE (wel de sponsorcode: 127948 vermelden). 
Wanneer meer leden dit gaan doen, dan geeft dat extra financiële ruimte voor 
onze penningmeester en onze club, en hoeft een (eventuele) contributiestijging 
minder hoog te zijn. Voor voorwaarden klik op vriendenloterij.nl. 
 

 
 
Inschrijven kan via www.tennisparkoverdam.nl met deze link kom je er 
rechtstreeks!  

Tossleiding 

Oproep 

Tennislessen 

https://tennisclub-amie.nl/toss/opgeven-tossleiding/
https://www.vriendenloterij.nl/over/clubs-stichtingen
https://www.tennispark-overdam.nl/index.php?page=Lessen&lessen&sid=1
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Advertentie Sport 2000 

 

SPORT  2000  
VOORBURG  

SPONSOR AMIE  

 
 

 
www.sport2000.nl/voorburg info@sport2000voorburg.nl tel:070-386 18 66 

file:///C:/Users/Reinoud/Downloads/Website%20Amie/2022/Nieuwsflits%2091/www.sport2000.nl/voorburg
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