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JANUARI:  

 Downloaden alle bankmutaties (bankafschriften) afgelopen jaar 

 Bijeenkomst kascommissie controle financieel jaarverslag 

 Jaarverslag afgelopen seizoen plus begroting komend seizoen bespreken in 

bestuursvergadering 

 Algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing/kascommissie verkiezing  

 Eventueel nieuwe commissies aan de vergadering voordragen ter benoeming  

 Nakijken of de verzekeringen nog correct zijn 

 Peildatum 1 voor ledenaantal voor KNLTB contributie (eind januari) 

 Uitsturen rekeningen voor sponsors (adverteerders) 

 Aanmelden Tenniskids World Tour voor midden januari 

 Activiteitenkalender doorsturen naar alle leden 

 Activiteitenkalender op de website plaatsen 

 Voorbereiden “Open Tennisdagen” (Junioren en Senioren) 

 

 

FEBRUARI:  

 Eerste bestuursvergadering, na de algemene ledenvergadering, waarbij de taken 

worden verdeeld  

 Publicatie bestuurssamenstelling (indien er wijzigingen zijn) 

 Eventuele wijzigingen doorgeven aan de Kamer van Koophandel (en Rabobank) 

 Pasjes bank, Makro, etc. eventueel laten wijzigen i.v.m. bestuur- of 

commissiewisselingen 

 Zover niet op de algemene ledenvergadering gedaan, worden de commissies 

gecompleteerd  

 Afspraak tennisleraar komend seizoen 

 Incasso klaar maken en aanbieden vóór 1 maart 

 Indeling interne competitie; (het bestuur bepaalt de periode waarin de speelrondes 

plaatsvinden; data vermelden tijdens de algemene ledenvergadering) 

 Contract besprekingen met groundsman/poetsvrouw indien nodig  

 Uitsturen inschrijfformulieren m.b.t. tennisles / vast baanuur / openingstoernooi en 

interne competitie (Aanmelden via e-mail demeppers@hotmail.com) 

 Klusjesdag voorbereiden – email naar alle leden  

 Verzoek aan Liesbeth Bartels om ons EHBO kistje te controlleren en aan te vullen 

 (Datum vrijwilligersavond bepalen en uitnodigingen uitsturen) VERVALLEN 

 Afspreken wie de kantine open maakt voor de interne competitie 

 Ledenlijst ophangen in labelhok en in map keukenblok stoppen 
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MAART:  

 Indeling vast baanuur en tennisles  

 Materiaal bestellen (tennisballen, e.d.)  

 Tennisballen uitreiken aan de teams die deelnemen aan de KNLTB competitie 

(+sleutel kantine) (2 doosjes per thuiswedstrijd) 

 Zoemer weer aanzetten voor de interne competitie 

 Waterkraan openzetten (waterput berging Winty) 

 Indeling competitie, speelprogramma, uitslagen lijstjes ophangen in clubhuis een 

week voor aanvang interne zomercompetitie 

 Tennisballen klaar leggen in het clubhuis voor de interne zomercompetitie 

 Uitgifte ledenlijs met telefoonnummers en e-mailadressen (in dezelfde e-mail 

versturen als de indeling voor de interne zomercompetitie 

 Ledenlijst buiten neerhangen plus een ledenlijst in de map stoppen van de kantine 

(Geen adresgegevens vermelden; alleen maar telefoonnummers) 

 Overzicht vast baanuur buiten neerhangen 

 Start ronde 1 interne zomercompetitie 

 Lopende zaken m.b.t. organisatie van het nieuwe seizoen  

 Aanmaning versturen naar leden die nog niet betaald hebben (waarvan de incasso 

niet gelukt is) + vermelding gevolgen (zie het huishoudelijk reglement artikel 2 lid 6) 

 KNLTB pasjes kunnen afgehaald worden tijdens de Open Tennis Dagen, klusjesdag of 

tijdens het Openingstoernooi 

 Uiterlijk voor 15 maart definitieve activiteiten kalender klaar en publiceren  

 Beslissing uitvoering groot onderhoud tennisbanen 

 

 

APRIL:  

 Openingstoernooi Junioren - Senioren 

 Bespreking wanbetalers contributie (Alleen van toepassing als de incasso is tegen 

gedraaid door het betreffende lid) 

 Aankondiging in ’t Blaaike: aanmelding tweede ronde interne zomercompetitie 

 

 

 

MEI:  

 Aanmelden teams aan KNLTB voor externe competitie in het najaar 

 Bespreking wanbetalers contributie + acties uitzetten 

 Start ronde 2 interne zomercompetitie 
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JUNI: 

 (Vakantieactiviteiten bespreken) 

 

 

JULI: 

 Zoemer uitzetten wanneer de interne zomercompetitie is afgelopen 

 (Uitvoeren vakantieactiviteiten) 

 De ledenadministratie stuurt een up-to-date ledenlijst naar alle bestuursleden en naar 

de jeugdcommissie 

 Bespreking tussenstand exploitatierekening huidig jaar 

 

 

AUGUSTUS: 

 (Uitvoeren vakantieactiviteiten) 

 Aankondiging in ’t Blaaike: aanmelding derde ronde interne competitie 

 (Aanmelden Jeugdclubkampioenschappen) 

 Ledenlijst (update) ophangen in labelhok en in map keukenblok stoppen. 

 

 

SEPTEMBER: 

 Zoemer weer aanzetten voor de interne zomercompetitie 

 Evaluatie tennislessen door het bestuur met de tennisleraren en nieuwe afspraken 

voor de winter en voor het komende jaar maken 

 Samenstellen van winteractiviteiten programma (bijvoorbeeld bal- & slagvaardigheid) 

 Indeling vast baanuur (periode oktober/februari) 

 Uitnodigingen versturen m.b.t. dorpen wintercompetitie (senioren) 

 Peildatum 2 voor ledenaantal voor KNLTB contributie (eind september) 

 

 

OKTOBER: 

 Zoemer uitzetten wanneer de interne zomercompetitie is afgelopen 

 ’t Blaaike: afmelding lidmaatschap moet schriftelijk opgezegd worden vóór 3 

december 

 Email naar de leden i.v.m. het tijdig afmelden lidmaatschap, update adres, 

telefoonnummer, emailadres, bankrekening, nieuw pasfoto, e.d. 

 Email naar de leden voor aanmelding KNLTB voorjaarcompetitie 

 Overzicht klusjes maken voor (NLdoet) klusjesdag volgend jaar 

 Waterkraan dichtzetten (waterput berging Winty) 

 Zomerleden uit de cc lijst / ledenlijst van ons hotmailprogramma (website) halen 
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NOVEMBER: 

 Aanmelden NLDOET (overzicht klusjes plus financiële calculatie) 

 Aanmelden teams aan KNLTB voor externe competitie volgend jaar 

 (Evaluatie jeugdbeleid) 

 (Affiche maken Bal- & slagvaardigheid) 

 Eventueel toernooiaanvraag bij KNLTB voor het volgend jaar 

 Voorbereiding jaarverslag en financieel verslag 

 Datum algemene ledenvergadering vaststellen 

 Brief naar sponsors sturen voor sponsering volgend jaar (input begroting) 

 

 

DECEMBER: 

 Opzegging lidmaatschap door leden vóór 3 december 

 Afmelding leden bij KNLTB vóór 31 december (anders blijven we KNLTB contributie 

betalen) 

 Definitieve ledenlijst maken van het afgelopen seizoen 

 De ledenadministratie stuurt een up-to-date ledenlijst naar alle bestuursleden, naar 

de jeugdcommissie en de kascommissie 

 Bespreking eventuele aanpassingen huishoudelijk en baanreglement (= agendapunt 

algemene ledenvergadering januari) 

 Voorbereidend werk m.b.t. algemene ledenvergadering van januari a.s. 

(uitnodigingen versturen/agenda en toelichting) 

 Evaluatie van de verschillende commissies en het functioneren daarvan 

 Jaarrekening afwerken + begroting maken 

 Prijslijst voor volgend jaar kantine bepalen 

 Nieuwe commissies aan de ledenvergadering voordragen ter benoeming (voor zover 

dit nog niet gebeurd is) 

 Draaiboek volgend jaar bespreken 

 Contributie volgend jaar bespreken (= agenda punt ledenvergadering) 

 Bijwerken adreswijzigingen in KNLTB ledenbestand (voor zover dit nog niet is 

gebeurd 

 Benaderen adverteerders om een advertentie te plaatsen op de ledenlijst van komend 

jaar 

 Website aanpassen m.b.t. het nieuwe jaar (up to date maken) 

 


