
Jaarverslag secretaris ttv Disnierats verengingsjaar 2020. 
 
Het bestuur heeft in totaal 6 keer officieel vergaderd en buiten de bestuursvergaderingen om veel app- en 
belcontact gehad. Tevens heeft het bestuur veel losse bijeenkomsten gehad om stel op sprong Corona-
maatregelen te treffen en te bespreken, zowel op de club als online.  
Gedurende het jaar zijn de leden middels nieuwsbrieven, mededelingen, Facebooksite en aanpassingen op 
de website op de hoogte gehouden van de steeds wijzigende Corona-maatregelen. 
 
Januari: 
2020 wordt geopend met de nieuwjaarsreceptie. Een tegenvallende opkomst met slechts 10 personen die 
50 oliebollen, 4 flessen Prosecco, 5 worsten en kazen en een baal borrelnoten moesten weg-eten en 
drinken.  
De Duocompetitie, georganiseerd door Theo Boïng  en Ton de Goijer gaat met wederom 8 teams van start. 
In de reguliere competitie starten 12 teams: 1 jeugd, 9 afdeling, 1 landelijk heren en 1 landelijk dames. 
Marco is weer op de maandagavond gestart met het geven van de seniorentraining. 
Bob, Edwin, Marco en Nicole gaan op de maandagavond en woensdagavond de jeugd weer trainen en 
entertainen. 
In China rommelt het met 1 of ander longvirus dat de naam Corona/Covid 19 heeft gekregen…. 
 
Februari: 
De opkomst van de Algemene Ledenvergadering is iets hoger dan vorig jaar, met 26 leden en 5 
bestuursleden wordt er vergaderd. Het financieel jaarverslag en het verslag van de secretaris worden 
goedgekeurd en de aanpassingen in het huishoudelijk regelement ook. 
Edwin treedt af als voorzitter maar stelt zich verkiesbaar, de ALV stemt positief. 
Bert treedt af als algemeen bestuurslid en daar ontstaat een vacature voor. 
Vrijwilliger van het jaar 2019 wordt Marjolein Meester, zij wordt bedankt voor alle dagen dat zij onze bar 
en vooral de keuken heeft bemenst en hiermee heeft bijgedragen aan het plezier van onze leden en gasten 
aanwezig bij de competitie. 
Het eerste Coronageval wordt in Nederland vastgesteld…….. 
 
Maart: 
De 2e thuiswedstrijd van de landelijke teams wordt opgeleukt door een Thaise maaltijd na afloop. Nicole 
heeft onder streng toezicht van onze Thaise Som voor alle spelers en supporters een maaltijd bereid. 
Mastergriller Sjoerd zorgt voor het sateetje erbij. Pupillen van de week die dag zijn Jasper en Joris. 
Dit is meteen de laatste wedstrijd van het voorjaarsseizoen, op 12 maart geeft premier Rutte een 
persconferentie i.v.m. het Coronavirus met daarin de maatregelen die we helaas allemaal kennen.  
Vanaf 15 maart moet Disnierats de deuren sluiten, alle competities worden beëindigd, Corona is een 
pandemie geworden….. 
 
April: 
Met behulp van Marco zet Nicole een drive-in barvoorraadverkoop op. Leuke pakketten worden 
samengesteld en op 25 april kunnen de pakketten Corona-proof opgehaald worden. Dit voorkomt het over 
datum gaan van de barvoorraad en levert tenminste nog iets op voor de club. 
Cor Veerman herstelt op diverse punten de dakgoten. 
 
Mei: 
Geen activiteiten, club gesloten wegens Corona. 
 
Juni: 
Voor de jeugd mogen buitenlessen gegeven worden dus Marco en Nicole doen een beroep op hun eigen 
creativiteit om de jeugd buiten bezig te kunnen houden. Met diverse spellen om het balgevoel te vergroten 
en 2 tafeltennistafels buiten te zetten is dit experiment zeer geslaagd, de jeugd vindt het erg leuk. 



 
Juli: 
De club mag weer open maar dat brengt veel regelwerk met zich mee! Bar moet eerst dicht blijven, daarna 
mag het weer open. De speelzaal moet aangepast worden met afscheidingen tussen de tafels, desinfectie 
moet geregeld worden, Edward en Esther worden bereid gevonden het pand een keer extra per week 
schoon te maken, kantine moet dusdanig ingericht worden dat de anderhalve meter afstand gewaarborgd 
kan worden, er moet een reserveringssysteem komen, protocollen geschreven worden, kortom; het gaat 
allemaal niet zonder slag of stoot, waarbij we ook met de hevige teleurstellingen van sommige leden te 
maken hebben omdat het gewoonweg allemaal niet terug kan naar het oude vertrouwde. Jan Nierkens, 
Peter Heihs, Henk Herni en Bert Mögelin zorgen ervoor dat de recreanten op een veilige manier weer hun 
balletje kunnen gaan slaan. 
 
Augustus: 
Op 16 augustus komt na een lang ziekbed Jan Ottenbros te overlijden. Jan heeft jarenlang fanatiek en met 
veel plezier bij onze club gespeeld. Ook was hij een trouwe supporter van ons eerste herenteam en was hij 
vrijwel iedere thuiswedstrijd van hun op de club te vinden en te horen. Tijdens de eerste thuiswedstrijd 
van de landelijke teams wordt een minuut stilte gehouden voor Jan. 
Disnierats wordt ingeloot om mee te mogen doen aan de Deen Sponsormuntenactie. Alle leden worden 
opgetrommeld om munten van Deen te verzamelen en in de Disnierats-koker te deponeren, in de winkel 
of op de club. Deze actie brengt de club maar liefst €750,- op. 
 
September: 
Voorzichtig gaat de najaarscompetitie weer van start. Een uitdaging voor de wedstrijdsecretaris want mede 
door de vele beperkingen zoals het niet meer na mogen zitten trekken spelers en clubs zich alsnog terug 
maar ook omdat spelers zich gewoonweg niet veilig voelen. 
Ook de Duo-competitie vangt weer aan. 
Robbie V., Jan Nierkens en de jeugdleden beginnen met het verkopen van loten voor de Grote Club Actie. 
Voor de jeugd is weer een prijs te winnen voor degene die de meeste loten verkoopt. 
 
Oktober: 
De competities worden wederom stilgelegd, een tweede Coronagolf is een feit. 
Anja Schram draagt een steentje bij om de clubkas te vullen door mondkapjes met leuke bedrukking te 
maken en te verkopen. 
 
November: 
De Grote Clubactie brengt dit jaar maar liefst €2065,60 op! De jeugd heeft daarvan €760,60 opgebracht. 
Jeugdlid Pascal Beers was de winnaar door maar liefst 71 loten te verkopen. 
Dit jaar hebben we voor het eerst ook Superloten a €150,- per stuk verkocht. Jos Feijtel, Jan en Amy, Heren 
1 en Vrienden Van zijn goed voor de verkoop van 8 superloten. De Superloten brengen €960,- op en Jan en 
Robbie hebben €335,- bij elkaar gesprokkeld.  
 
December: 
Per 1 december hebben we een mondkapjesplicht op de club. 
De mondkapjes hebben uiteindelijk niet meer mogen baten, per 15 december moeten we wederom de 
club sluiten………… 
Helaas heeft Edwin van Eijk besloten om zijn werkzaamheden als voorzitter per direct neer te leggen. 
Edwin vindt zelf dat hij op dit moment niet meer in staat is om een goede invulling te geven aan de functie 
van voorzitter. 
 
Door het jaar heen zijn er weer een aantal Clinics gegeven door Rene K. en Peter H. aan het voortgezet 
onderwijs. Daarnaast heeft Cor Veerman zich het hele jaar weer ingezet voor het onderhoud van het pand. 


