
 

Jaarverslag 2021 secretariaat en ledenadministratie 

 

Bestuursleden 

 

Eric Jonk   Voorzitter  

Karin Stokman                           Penningmeester 

Carla Jonk   Secretaris 

Jan Albert Veldhuizen  Voorzitter Commissie Wedstrijd  

Rosalien de Graaf    Voorzitter Commissie Recreatie 

Marije Frank                                  Voorzitter Commissie Jeugd  

Aad van der Veldt               Algemene zaken  

Renée Faber   Communicatie & Public Relations a.i. 

Vestigingsmanager vanuit de stichting is Jan van der Veldt. Carla Jonk is werkzaam op het 

secretariaat en neemt een aantal werkzaamheden die verricht worden vanuit TV Kontakt over. 

Zij communiceert met de exploitant van de kantine over alle de vereniging aangaande horecazaken 

voor Horeca Exploitatie Kontakt. 

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen het Dagelijks Bestuur. 

Het bestuur kwam, dit jaar onder voorzitterschap van Eric Jonk,  7 keer bijeen voor een 

bestuursoverleg.  Er zijn een aantal extra overleggen geweest vanwege de Coronapandemie.  

Onderwerpen waren onder meer beleidszaken, statuten, financiën, competities en toernooien, huur 

en verhuur van de tennisbanen, sponsorzaken, samenwerking met de partners op het park,  

jeugdzaken, wedstrijd- en recreatie aangelegenheden en de Coronamaatregelen. 

 

De HEK (Horeca Exploitatie Kontakt) 

De HEK wordt bestuurlijk vertegenwoordigd door de leden van het Dagelijks Bestuur van TV Kontakt. 
In 2021 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de pachter. De exploitatie van de kantine en 
de samenwerking met De Bruijnerie zijn ook dit jaar weer naar volle tevredenheid verlopen. Hans en 
Maaike de Bruijn hebben aangegeven te willen stoppen met de exploitatie van de Bruijnerie en zijn 
op zoek naar een nieuwe pachter. Over dit onderwerp zijn er verschillende gesprekken gevoerd met 
het bestuur van de HEK en Hans en Maaike. Deze gesprekken verlopen goed en gezamenlijk zijn we 
op zoek naar een nieuwe pachter. 
 

Secretariaat 

Het secretariaat van TV Kontakt wordt vanaf 1 januari 2021 gevormd door Rosalien de Graaf en Carla 

Jonk. Zij voeren de werkzaamheden voor TV Kontakt uit die eerder door Jan en Rina van der Veldt 

zijn uitgevoerd. Dit zijn de werkzaamheden van de ledenadministratie en de bedrijfsvoering van TV 

Kontakt. Jan en Rina van der Veldt blijven het secretariaat vormen van de Stichting. 

De secretaris draagt de eindverantwoording voor de secretariële werkzaamheden, de 

penningmeester voor de werkzaamheden op financieel gebied.  

 

 

 



 

Stichting Ruud van der Geest 
Het bestuur van de Stichting Ruud van der Geest (RvdG) wordt gevormd door  

leden van TV Kontakt en leden van handbalvereniging de Blinkert.  

Vanuit TV Kontakt hebben Aad van der Veldt en Henk Loerakker zitting  

in het bestuur. 

Deze stichting zorgt voor de totale exploitatie van het sportpark.  

De Stichting RvdG heeft op vrijwillige basis twee parkbeheerders (Harry Kamminga en  

Tom van Loon) en een vestigingsmanager (Jan van der Veldt) in loondienst. 

 

Leden van verdienste 

TV Kontakt heeft 3 ereleden, de heren J. de Laat, J. Cop en H. Nieuwenhoven en 10 leden van 

verdienste,  namelijk de dames B. van Houten en M. Rohling en de heren J. van Schooten, F. Willems,  

R. van der Stoep, E. Hoogenes, L. Duisterhof, H. Nieuwenhoven, P. Hoenderdos en J.van der Veldt
            

    

Ledenbestand 

T.V. Kontakt heeft diverse soorten lidmaatschappen.  

Het ledenaantal bij de senioren is gelijk gebleven. De  jeugdcommissie heeft ruim 247 jeugdleden op 

de ledenlijst staan. Zowel in de zomer als de winter volgen alle jeugdleden clublessen, gegeven door 

Tennisschool Hoogland-Wiers.  

Wij hebben als Kontakt met betrekking tot het aantal leden geen reden tot klagen. 

 

Namens het secretariaatsteam, 

Carla Jonk 

 


