
Jaarverslag secretaris ttv Disnierats verengingsjaar 2021. 
 
Het bestuur heeft in totaal 8 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: 
Gesloten i.v.m. Coronamaatregelen 
 
Februari: 
Gesloten i.v.m. Coronamaatregelen 
De ALV van 9 februari werd uitgesteld naar 20 april 
 
Maart: 
Gesloten i.v.m. Coronamaatregelen 
 
April: 
Gesloten i.v.m. Coronamaatregelen 
De ALV van 20 april werd uitgesteld naar 25 mei 
 
Mei: 
Per 19 mei, wel conform flinke beperkingen mochten we weer open!! 
Er werd een enquête gehouden onder de leden wanneer een ALV te houden, de uitslag was om de ALV te 
doen wanneer dit fysiek weer nodig is. De ALV van 25 mei kon nog niet fysiek gehouden worden door de 
Coronamaatregelen dus ook deze werd uitgesteld. 
 
Juni: 
De bar mocht weer open tot 22.00 uur 
 
Juli: 
 
Augustus: 
Dinsdag 31 augustus was het dan eindelijk gelukt om de ALV te houden. Alle stoelen waren netjes op 
anderhalve meter afstand in de zaal geplaatst zodat een ieder ‘Coronaproef’ de ALV kon bijwonen. Hierbij 
werden de volgende stukken goedgekeurd: 

 Notulen vorige ALV 

 Verslag Secretatis 

 Verslag Penningmeester 

 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement 
Daarnaast werd aan het bestuur door de ALV decharge verleend voor gevoerde financiële beleid over het 
verenigingsjaar 2020. Tevens nam Edwin afscheid als voorzitter en heeft Marco te kennen gegeven dat hij 
per volgende ALV zal stoppen als penningmeester. Gelukkig heeft Bob Jansen zich aangemeld om het 
komende half jaar te ‘snuffelen’ aan een bestuursfunctie. 
 
28 augustus organiseerde Peter Heihs het kleinschalige “Disnierats tegen de Duitsers-toernooi”  
 
 
 
 
 



September: 
Eindelijk mochten er weer een toernooien worden georganiseerd en wat is er mooier dan dit te doen met 
onze eigen leden in de vorm van de clubkampioenschappen. Bert had zich weer ontfermd als 
toernooileider en Marjolein stond, samen met Cor, achter de bar. Winnaar deze avond was Marco Gerritse 
die dus dit jaar de privileges van Clubkampioen kreeg. 
 
Om gebruik te mogen maken van de kantine werd het  Corona-toegangsbewijs verplicht gesteld door de 
overheid. 
 
De donderdagavond ging weer open met slechts een paar enthousiastelingen. 
 
De najaarscompetitie ging weer van start met 7 teams in de afdeling, 1 jeugdteam, 1 landelijk herenteam 
en 1 landelijk damesteam. 
Rob Vollmer, Jan Nierkens en alle jeugdleden gingen van start om loten te gaan verkopen van de Grote 
Clubactie 
 
Oktober: 
Op 23 oktober werd de grote schoonmaak gehouden, 14 leden en ouders van jeugdleden deden hun 
uiterste best het pand weer te laten shinen. 
 
November: 
De donderdagavond ging weer dicht i.v.m. te weinig animo 
 
Een nieuw kassasysteem werd neergezet om uit te proberen.  
 
Ook voor het beoefenen van de sport werd Disnierats door de overheid verplichts gesteld het Corona-
toegangsbewijs te gaan gebruiken. 
 
Per 28 november werd er weer een avondsluiting door de overheid bepaald, dus jeugd- en 
seniorentraining ging niet meer door. Voor de liefhebber werd op zaterdag de zaal geopend om overdag 
een balletje te kunnen slaan, de opkomst was niet erg hoog. 
De laatste competitiewedstrijden van de afdeling worden geschrapt, landelijk is net op tijd uitgespeeld, de 
sporten moeten weer dicht. 
 
De Grote Clubactie brengt dit jaar maar liefst €1167,- op! De jeugd heeft daarvan €594,- opgebracht. 
Jeugdlid Sento was de winnaar van de jeugdwedstrijd door maar liefst 150 loten te verkopen. 
Dit jaar hebben we ook weer Superloten a €150,- per stuk verkocht. Onder andere oud-lid Wil Linke was de 
trotse eigenaar van zo’n lot.  
 
December: 
Per 19 december tot in ieder geval 14 januari moest de club weer dicht. 
 


