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Beste leden, beste ouders,  

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 25 

februari 2022. Tijdstip: 20.00 uur Locatie: digitaal via Teams. U dient zich uiterlijk 72 uur van 

tevoren aan te melden met uw e-mailadres op bestuur@textowntigers.nl met als onderwerp 

“deelname ALV en uw naam”, waarna u een uitnodiging zult ontvangen via Teams (programma 

is gratis te downloaden). De toegang zal vanaf 19:30 zijn, zodat u tijdig kan inloggen en we om 

20 uur kunnen starten. Voorafgaand aan de vergadering verzoeken wij u de agenda en de 

daaropvolgende toelichting, welke vanaf 11 februari te downloaden is vanaf de website 

www.textowntigers.nl goed door te nemen en uw stem (indien van toepassing) voor te 

bereiden. De financiële stukken zijn vanaf 11 februari op te vragen via 

penningmeester@textowntigers.nl . De toelichting “een ALV via Teams “vindt u op de volgende 

pagina. 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Verslag ALV 2021 (vraag om goedkeuring verslag ALV 2021, zie website 

www.textowntigers.nl ) 

4. Ingekomen stukken (stukken indienen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV via 

bestuur@textowntigers.nl met als onderwerp “stukken ALV 2022”) 

5. Jubilarissen  

6. Mededelingen van het bestuur 

7. Jaarverslag secretaris en commissies (wordt niet inhoudelijk behandeld en is 

toegevoegd. Eventuele vragen hierover uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV stellen 

via bestuur@textowntigers.nl met als onderwerp “vraag jaarverslag 2021”) 

8. Bespreking en vaststellen van het financieel resultaat 2021 

9. Verslag kascontrolecommissie (schriftelijk, zie bijlage 1) 

10.Verzoek om financieel decharge bestuur over 2021 (stemmen) 

11.Bestuursverkiezingen en rooster van aftreden (stemmen) 

12.Mededelingen van het nieuwe bestuur 

12.1 Veldverlichting 

13.Tex Town Tigers 60 jaar 

14.Voorstellen reiskosten 2023 en contributie 2023 (stemmen) 

15.Vaststellen van de begroting 2022 

16.Verkiezing kascontrolecommissie (stemmen) 

17.Benoeming van de commissies (zie bijlage 2) 

18.Rondvraag (d.m.v. het “handje” in Teams) 

19.Sluiting 

 

Algemene Leden Vergadering – vrijdag 25 februari 2022 

Tex Town Tigers 
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Voor toelichting op de onderwerpen zoals benoemd in de agenda zie de volgende pagina’s 

Het jaarverslag van de secretaris en de commissies zullen vanaf 11 februari op de site gepubliceerd 

worden. De financiële stukken zijn op te vragen via penningmeester@textowntigers.nl 

Leden die op 31 december 2021 16 jaar of ouder zijn, zijn stemgerechtigd. 
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Toelichting:  

1. Opening 

Uitleg “Een Algemene Ledenvergadering via Teams” hoe werkt dit? 

 

Deelnemen? Vooraf aanmelden i.v.m. versturen uitnodiging/ link. Mailtje naar 

bestuur@textowntigers.nl met als onderwerp “Deelname ALV 2021 en je naam”. U ontvangt 

een link waarmee aan de ALV deelgenomen kan worden. 

 

Start ledenvergadering, ALV vanaf 19:30 geopend i.v.m. afstemmen techniek (Controle 

hoorbaar- zichtbaarheid). Start ALV 20:00 uur. Zet uw microfoon tijdens de vergadering uit, als 

u niet spreekt. 

 

Presentielijst tekenen, nodig voor ALV. Via logo zwarte balk naar “gesprek weergeven”. Naam 

intoetsen gevolgd door “aanwezig”. Zie voorbeeld hieronder 

 

 
  

 

Hoe werkt het stemmen in Teams: 

 

Er zijn 6 stemmomenten gepland: 

• Verzoek om financieel decharge bestuur over 2021 

• Bestuursverkiezing 

• Voorstellen contributie 2023 

• Voorstellen reiskosten 2023 

• Vaststellen begroting 2022 

• Verkiezing kascontrolecommissie 

 

Wanneer u deelneemt aan de videomeeting van de ALV kunt u door middel van het klikken op 

onderstaand rood omcirkeld icoon een bericht achterlaten. Uw naam wordt dan automatisch 

vermeld. Op deze manier kunt u uw stem uitbrengen. Na de ALV wordt deze chat opgeslagen 

waardoor in geval van vragen achteraf over de hoeveelheid stemmen te allen tijde nagezien 

kan worden of het aantal stemmen op de juiste wijze geteld is. Na akkoord van het verslag van 

de ALV 2021 tijdens de ALV 2022 zal het document met de op naam opgeslagen stemmen 

verwijderd worden. 
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De ALV zal opgenomen worden. 

9. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie heeft schriftelijk verslag gedaan van haar bevindingen en stelt de 

ALV voor, het bestuur financieel decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid 

2021. Zie bijlage 1 “Verslag kascommissie 2021”. De voorzitter zal het verslag van de 

kascommissie voorlezen. 

 

10. Verzoek om financieel decharge bestuur over 2021 

Stemmen: Naam + JA is akkoord voor financieel decharge bestuur voor 2021 Naam + NEE is 

niet akkoord. 

 

11. Bestuursverkiezingen en rooster van aftreden 

Huidig bestuur/ bestuur aftredend in:  

 

Voorzitter:        Gert Jan Mooi/ 2022 

Penningmeester:       Arnold Boon/ 2023 

Secretaris:        Dennis Daal/ 2024 

Bestuurslid Technische Zaken/voorzitter TC  Aafje van Baal/ 2024 

Bestuurslid Algemene Zaken:     Tim Oosterveld/ 2023 
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Verkiezing nieuw bestuur/ bestuur aftredend in:  

 

Voorzitter:        Gert Jan Mooi/ 2025 (aftredend in 2023) 

Penningmeester:       Arnold Boon/ 2023 

Secretaris:        Dennis Daal/ 2024 

Bestuurslid Technische Zaken/ voorzitter TC Aafje van Baal/ 2024 

Bestuurslid Algemene Zaken:     Tim Oosterveld/ 2023 

Bestuurslid Sponsorzaken:    Marcel van Duiven/ 2025 

Bestuurslid Kantinezaken:     Vacant/ 2025 

 

12.1 Veldverlichting 

De veldverlichting is begin 2021 afgekeurd. Gezien de hoge kosten voor vervanging hebben 

wij nog geen nieuwe veldverlichting kunnen realiseren. We zullen de opties in de ALV 

bespreken. 

 

13. Tex Town Tigers 60 jaar  

Feestjes moet je vieren, zo ook ons 60-jarig bestaan. Aangezien momenteel nog niet in te 

schatten is of het mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden, zal de invulling hiervan 

op een later moment bepaald gaan worden. 

Jubileumboek 60 jaar TTT in hardcopy bij inschrijving. 

 

14. Voorstellen reiskosten 2023 en contributie 2023 

Zoals conform het besluit van de ALV 2020 t.a.v. de reiskosten, worden de reiskosten en 

(basis-)contributie voor het volgend jaar tijdens deze ALV vastgesteld. 

 

Het bestuur vraagt akkoord (stemmen) voor het volgende:  

1. Akkoord contributieverhoging met circa 3% zodat afgerond kan worden op ronde 

bedragen bij automatische incasso van 4 en of 8 termijnen. Dit percentage is in lijn 

met het CBS-indexcijfer van 2,7%. Het bestuur zal de ALV voor akkoord van de 

basiscontributies 2023 vragen. Naam + JA is akkoord, Naam + NEE is niet 

akkoord. 
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Categorie   2023   2022 
 

BeeBall €82,00  €80,00  t/ m 7 jaar 

BeeBall 2 €132,00  €130,00  8,9 jaar 

Pupillen  €192,00  €188,00  10,11,12 jaar 

Aspiranten  €216,00  €212,00  13,14,15 jaar 

Junioren  €258,00  €252,00  16,17 jaar 

Senioren  €290,00  €284,00  18+ 

Recreanten  €174,00  €170,00   

Niet spelend 

lid  
€92,00  €90,00  18+ 

Niet spelend 

lid  
€46,00  €44,00  18- 

 

2. Het bestuur zal de ALV voor akkoord voor de reiskosten 2023 vragen; deze blijven 

ongewijzigd ten opzichte van 2021 en 2022. Naam + JA is akkoord, Naam + NEE 

is niet akkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Vaststellen van de begroting 2022   

 

Het bestuur zal de ALV voor akkoord van de begroting 2021 vragen. Naam + JA is 

akkoord, Naam + NEE is niet akkoord. 

 

16 Verkiezing kascontrolecommissie 

De leden van de kascommissie zijn volgens het huishoudelijk reglement voor 2 jaar 

benoemd en bestaan uit: Johan Lezwijn aftredend 2023  

1 aanmelding voor 2022 aftredend 2024 

Reserve lid vacant aftredend 2025  

 

Wilt u zich als reserve lid aanmelden dan ontvangen wij graag uiterlijk 72 uur voorafgaand 

aan de ALV een mail op bestuur@textowntigers.nl met als onderwerp Kascommissie 

aanmelding met een onderbouwing van uw aanmelding. Bij meerdere aanmeldingen zal 

tijdens de ALV voor de volgorde van reserve lid kascommissie gestemd worden. 

 

 

Reiskosten 2023 2022 

Pupillen € 90,00 € 90,00 

Aspiranten € 114,00 € 114,00 

Junioren € 128,00 € 128,00 

Senioren € 150,00 € 150,00 
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17. Benoeming van de commissies 

In bijlage 2 zijn de commissies vermeld. Alle commissieleden zijn gevraagd of ze zitting 

blijven houden en de ontvangen berichten zijn verwerkt. Indien er toch wijzigingen 

onopgemerkt zijn gebleven dan ontvangen we graag uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de 

ALV een reactie via bestuur@textowntigers.nl met als onderwerp “wijziging commissie” en 

in de mail uw naam en reden voor af- en of aanmelding voor een commissie. De 

commissies zullen tijdens de ALV worden genoemd, de afzonderlijke leden niet.  

 

17.1 Raad van Advies  

Het bestuur heeft vorig jaar het voornemen genoemd over te gaan tot een Raad van Advies 

(RvA). Deze is toen niet formeel benoemd. 

Door de ongunstige opeenvolging van lockdowns en vakanties, alsmede persoonlijke drukte is 

dit in 2021 niet van de grond gekomen. 

Door de officiële instelling van de RvA wil het bestuur recht doen aan de kennis die in de 

vereniging aanwezig is bij leden die zich bijzonder hebben ingezet voor TTT. Joop Hassink is 

gevraagd de RvA als voorzitter vorm te geven en hij heeft daarmee ingestemd. 

Openstaande vragen aan de RvA zijn: 

• Advies aan bestuur over stemrecht ouders bij de ALV 

• Advies aan bestuur over een gezinscontributie 

 

18. Rondvraag  

Rondvraag door middel van het “handje” in Teams. Vragen zullen tijdens de ALV mondeling 

beantwoord worden waarna de vraagsteller gevraagd zal worden of zijn of haar vraag 

voldoende beantwoord is. 
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Jaarverslag Tex Town Tigers 
 

2021 
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Jaarverslag bestuur Tex Town Tigers 

 

2021 is een jaar welke net als 2020 lang in onze gedachten zal blijven. Het waren jaren waarin 

het coronavirus de hele wereld in haar greep kreeg. In het begin dachten we dat het nog wel 

mee zou vallen, de realiteit was echter compleet anders. Het uitoefenen van onze sport werd 

verboden en de kantine ging dicht. Na het schrijven van protocollen en inrichten van een 

coronaproof sportpark werd spelen weer mogelijk en zelfs na een kleine verbouwing van de 

kantine was gebruik hiervan weer toegestaan. En net toen we dachten dat het virus zich 

stabiliseerde, greep het toch om zich heen. Sporten bleef in eerste instantie mogelijk maar de 

regels werden strikter. De wintertraining werd opgestart maar na korte tijd werd voor ons allen 

de beslissing genomen dat dit niet meer toegestaan was. Jaren om nooit te vergeten en wij 

hopen van ganser harte dat 2022 er enigszins anders uit gaat zien. Wij zetten in ieder geval vol 

in op het in 2022 doorgang laten vinden van de ons bekende toernooien en daarbij zelfs een 

heus EK<15. 

Zaken waar in 2022 aandacht aan besteed moeten worden zijn de omgangsvormen met onze 

buren welke klagen over het afspelen van muziek waardoor het verbod op gebruik van eigen 

meegebrachte bluetooth boxen met ingang van medio 2021 verboden is en muziek niet meer 

over de speakers afgespeeld mag worden. Ook het vervangen van onze lichtinstallatie zal in 

2022 hoog op de agenda staan. 

Financieel hebben we 2021 relatief goed af kunnen sluiten. Alle mogelijke subsidies zijn 

aangevraagd, verscheidene acties zijn op touw gezet en de gezamenlijke opbrengsten hiervan 

waren hoger dan ooit.  

De uitdaging om een volledige leeftijdslijn in de vereniging en in de regio te behouden met 

voldoende technische staf en umpires is groot. De bezuinigingen van de gemeente noodzaken 

tot nadenken over de toekomst: zelfstandig blijven of samenwerken/gaan met andere 

verenigingen om kosten te delen en inkomsten aan te trekken. De opleidingsplicht voor 

verenigingen voor het opleiden van umpires vereist een structurele aanpak in het opleiden van 

umpires, die landelijk kunnen worden ingezet.  

Ook samenwerken met organisaties die in de regio onze sport ondersteunen is noodzakelijk en 

gewenst: Eastern Athletics, MK Baseball & Softball, gemeente, Sportaal, bewegingsonderwijs 

Enschede en andere verenigingen en organisaties als Sparta, Awa Outdoor en Fysio Cure zijn 

waardevolle partners voor de toekomst.  

Bij zelfstandigheid is een focus op ontwikkeling van onze technische staf en identiteit nog 

belangrijker. Andere zaken als kantine, administratie, enz. worden dan samen met andere 

takken van sport ingevuld.  

De technische ontwikkelingen maken steeds meer mogelijk: streamen van wedstrijden en 

verspreiding van social media maakt een relatief onbekende en kleine sport meer zichtbaar. 

Digitaliseren van het wedstrijdsecretariaat en de koppeling met vrijwilligers en Club TV zijn de 

ingezette stappen om vrijwilligers meer te betrekken en binnen de wetgeving van AVG de 

betrokkenheid en inzet van vrijwilligers te vergroten. Door het gebrek aan voldoende 

kennis/vaardigheden en vrijwilligers, wordt hier nog niet optimaal gebruik van gemaakt. Voor 

het aantrekken van sponsoren, PR in de media en op de radar van de gemeente blijven, is dit 

een belangrijk aandachtspunt. 
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Ondanks dat alle vrijwilligers even waardevol en van belang zijn wil het bestuur in dit 

jaarverslag een extra moment van aandacht schenken aan de Jeugdcommissie. De uitspraak 

“wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” geldt voor een verenging als Tex Town Tigers als geen 

ander. Op deze wijze kweken wij onze eigen talenten en zorgen wij voor voldoende doorstroom 

naar de hogere teams. In 2022 hopen wij na een afwezigheid van 3 jaar een jeugdkamp te 

kunnen organiseren. Om de activiteiten georganiseerd door de jeugdcommissie een financiële 

boost te geven zal het statiegeld van de plasticflesjes hieraan ten goede komen.  

 

Het blijven aanjagen en faciliteren van commissies blijkt dan een moeilijke en zware taak 

vooral wanneer je merkt dat we gezamenlijk in “winterslaap” zijn. Corona of niet, de 

voorbereidingen voor het seizoen 2022 zijn volop bezig en ongetwijfeld zullen we te maken 

krijgen met teleurstellingen, maar laten we een beetje letten op elkaar en elkaar die schouder 

geven wanneer nodig. We zijn een familievereniging en hebben dat altijd zo weten uit te 

dragen. Laten we allen ons best doen dit vast te houden zodat we, wanneer het op 

verantwoorde wijze weer kan, elkaar in goede gezondheid bij Tex Town Tigers weer kunnen 

ontmoeten.  

 

Het bestuur dankt via deze weg alle commissies en vrijwilligers voor hun inzet in 2021 en 

kijken hier met veel plezier op onze samenwerking terug. Het bestuur Tex Town Tigers hoopt 

ook meer dan ooit in 2022 weer op jullie hulp te mogen en kunnen rekenen. 

 

Namens het Bestuur Tex Town Tigers 

 

Gert Jan Mooi  

Voorzitter Tex Town Tigers. 
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Terugblik op een sportief jaar 

 

In 2021 hebben 17 teams daar waar mogelijk de honk- en of softbalsport beoefend. Van jong 

tot oud werd er afgelopen seizoen gespeeld. 

• Honkbal heren: 1 seniorenteam, 6 jeugdteams 

• Softbal heren: 2 seniorenteams 

• Softbal dames: 3 seniorenteams, 2 jeugdteams 

• Recreanten: 1 team 

• BeeBall: 2 teams 

 

Visie op breedtesport: speeltijd, positie, doorstroom, talentontwikkeling (regionaal), deelname 

aan toernooien. Ledenwerving. 

Visie op topsport: ontwikkelen van eigen jeugd versus aantrekken van talent vanuit andere 

verenigingen. Ontwikkeling van kader en umpires, behorend bij dit niveau.  

 

Highlights: 

• Tex Town Tigers Honkbal Pupillen 1 kampioen seizoen 2021.  

• Meerdere Tigers uitgekomen voor de nationale selectie 

• Diverse Tex Town Tigers jeugdleden zijn afgelopen zomer uitgekomen op Little League 

kampioenschap 

• Het enige toernooi dat plaats heeft kunnen vinden in 2021 was de “Fall Classic” 

 

Financieel 

 

De inkomsten van de vereniging komen vooral voort uit:  

1. Kantine  

2. Contributie leden  

3. Sponsorinkomsten in geld of natura  

4. Subsidie  

5. Club van 50  

6. Acties leden  

7. Toernooien 

8. Fundingacties als Grote Club actie, Raboclubsparen  

In 2019 hebben wij als club gekozen voor een automatisch-incassosysteem. Dit heeft na wat 

opstartproblemen geleid tot een meer stabiele vorm van contributiebetalingen; van 2021 zijn 

alle contributies geïnd! Toch wil ik alle leden die nog geen automatische incasso hebben 

oproepen dit alsnog in te stellen. Het bespaart veel werk bij de boekingen omdat het 

“automatisch” gaat.  

 

TTT heeft 2021 weten af te sluiten met een batig saldo. Dat is vooral te danken aan:  

• Een bijdragen van onze sponsoren en hogere bijdrage van de Club van 50,  

• veel donaties van de leden, in het bijzonder niet-teruggevorderde reiskosten,  

Acties en loterijen 

• subsidies van de overheid, voortvloeiend uit de coronaregelingen,  
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• kantine-inkomsten,  

• kwijtschelding van veldhuur.  

De crediteurenpost is dit jaar ook weer aanzienlijk geslonken. Rob Hassink heeft in 

samenwerking met de penningmeester de nodige werkzaamheden verricht om de licentie 

aanvraag voor DS1 voor 2022 in de Golden League te verkrijgen. In samenwerking met de 

penningmeester hebben ze de nodige financiële overzichten verstrekt welke door de KNBSB zijn 

goedgekeurd, met de opmerking: Als die trend zich voortzet, kan de vereniging naar de 

categorie “gezond”.  

Het bestuur spreekt zijn dank uit aan Magda van Duiven voor haar inspanningen bij de 

contributiefacturering. 

 

Tex Town Tigers in de maatschappij en diversen 2021 

Tex Town Tigers werkt op alle mogelijke manieren aan haar bekendheid. Buiten sportieve 

evenementen als toernooien zijn onze leden en vrijwilligers ook buiten de vereniging actief. 

I.v.m. corona zijn een groot aantal evenementen gecanceld waardoor dit punt voor 2021 niet 

bijgewerkt/ van toepassing is.  

 

Samenwerkingsverbanden 

Tex Town Tigers werkte in 2021 onder andere samen met: 

• KNBSB 

• Gemeente Enschede 

• Sportaal 

• MK Baseball & Softball 

• Eastern Athletics 

• Stedelijk Lyceum Zuid 

• Bewegingsonderwijs Enschede (BeeBall scholen toernooi) 

• AWA 

• Fysio Cure  

• Onderlinge geïntensiveerde samenwerking Sportpark Schreurserve 

 

Terugblik van de mensen achter TTT: bestuur, commissies, vrijwilligers 

Tex Town Tigers draait geheel op vrijwilligers. Hulde aan de leden die vaak achter de schermen 

en op het veld onze sport mogelijk maken. Dankzij hun inzet, hun talent en gedrevenheid, 

hebben onze leden en fans mooie sportmomenten mogen beleven.  

 

Commissies en vrijwilligers 

Zoals in het huishoudelijk reglement opgenomen dienen de commissies voor 2022 herbenoemd 

te worden. Deze zijn in het commissieoverzicht verwerkt waarbij wij ervan uitgaan dat er geen 

verdere wijzigingen zijn. 
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Ledenadministratie  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

             

HB 

Senioren 33 28 24 28 29 14 15 13 14 24 

           

HB-jeugd 48 42 68 81 82 82 84 70 72 60 

             

Recreanten   10 7 7 8 9 7 6 0 9 

           

SB heren 5 7 7 10 14 26 25 23 26 21 

             

SB 

Senioren 15 23 24 25 26 18 28 29 30 31 

           

SB jeugd 34 38 31 41 51 56 46 41 33 41 

             

Niet 

spelende             

leden 82 87 84 89 94 95 88 92 87 88 

 217 235 245 281 304 300 293 274 262 274 

 

De peildatum voor het opschonen van de ledenlijst van de KNBSB is 1 mei. 
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Verslag van de TC Honkbal 

De honkbal tak van TTT was in 2021 weer volop aanwezig op de velden. Binnen elke 

leeftijdsgroep hadden we 2 teams die TTT mochten vertegenwoordigen, 2022 eveneens!  

 

Kers op de taart: Honkbal pupillen kampioen 2e klasse! 

 

De goeie zaken die we hier al jaren doen uit zich in de prestaties van TTT Honkbal 1 welke een 

verzameling van spelers heeft “jong en oud” waarmee ze de laatste jaren zijn uitgegroeid tot 

een topteam in zijn klasse en een team dat klaar is om een stap hoger te gaan, een team waar 

we de aankomende jaren veel plezier van gaan beleven! 

Dit alles is vanzelfsprekend te danken aan de inzet van de trainers coaches die elk jaar voor de 

club hun best doen, dag in dag uit.  

 

Coaches bedankt! 

 

Teambegeleiders 

Een belangrijke rol en functie om trainers te ondersteunen en een goede communicatie tijdens 

de competitie te borgen. 

 

Scorers 

Jesse Maduro leidt ouders op om te scoren. Ook trainers besteden aandacht aan het scoren. 

 

Announcers 

Jesse Maduro, Bertil Haage en Renate van Stigt  

 

EHBO 

René Spin adviseert en verzorgd EHBO-ondersteuning bij toernooien. Helaas heeft hij de 

samenwerking met ingang van 2022 opgezegd. 

De AED was aan vervanging toe. Er is vanuit de gemeente een gezamenlijk te gebruiken AED 

geplaatst op de toegangsweg naar Trifora - kruising Kotkampweg. 

 

Kantinecommissie 

Geen verslag ontvangen . 

 

Verslag Wedstrijdsecretariaat 

2021 was opnieuw een “bijzonder” jaar.  

 

Vol goede moed, maar ook met flinke bedenkingen begonnen aan de competitieprogramma’s, 

want hoe zouden deze worden volbracht? 

Na een begin zonder publiek en regelmatig testen, begon dames 1 als eerste "gewoon" aan de 

competitie. Hierna volgden de teams uit de breedtesport, eerst nog zonder en daarna gelukkig 

weer met publiek. 
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Er waren toch redelijk wat afzeggingen vanwege coronabesmettingen in de diverse teams, al 

dan niet van onze eigen vereniging. 

 

Sommige teams hebben zich met hangen en wurgen door het programma geworsteld. Gelukkig 

deed de Bond ook niet moeilijk over inhalen enz. In een aantal gevallen was er simpelweg geen 

ruimte meer in het competitieschema om de wedstrijden nog in te halen. 

 

Aan het einde van het seizoen, gooide Corona opnieuw roet in het eten. Maatregelen werden 

door de regering weer aangescherpt en dat betekende dat de wintertrainingen in eerste 

instantie nog niet mochten worden opgestart. 

Hopelijk brengt 2022 ons een echt seizoen voor alle teams en kunnen we weer optimaal gaan 

genieten van een mooie honk- en softbalcompetitie en het gezellig met elkaar naar wedstrijden 

kijken. 

 

Verslag Mastenbroektoernooi-commissie 

Geen verslag ontvangen  

 

Jeugdcommissie 

Het waren rare jaren en gezien de restricties voelde het niet goed om in grote getalen bij 

elkaar te komen. Gelukkig hebben we wel een geslaagde MVP middag kunnen organiseren.  

Met een opportunistische blik kijken we naar volgend jaar en zijn we begonnen aan de 

voorbereidingen. Hou vast een plek je vrij in je agenda in de meivakantie, het jeugdkamp staat 

weer op de planning! 

 

Accommodatiecommissie 

Geen verslag ontvangen  

 

Jaarverslag TTT Sponsorcommissie 2021 

De sponsoring pakketten waren onveranderd in 2021: naast vermelding op entreebord, TTT 

website: “Single” (€ 100): vermelding op website; “Double” (€ 250): 1 reclamebord/doek;  

“Triple” (€ 500): 2 reclameborden/doeken; “Homerun” (€ 1000): 2 reclameborden/doeken, en 
deelname bedrijventoernooi en “Sponsoring op maat”: bedrag in overleg - o.a. voor 

teamsponsoring. Sinds 2019 is ook shirtsponsoring ingevoerd, maar helaas door de late en 

verkorte competities in 2020 en 2021 niet goed van de grond gekomen. 

 

In het opnieuw door corona gedeeltelijk geteisterde jaar 2021 hebben we toch nog 13 

betalende sponsoren kunnen behouden met een totale bijdrage van 4525 €.  
Contracten met teamsponsors LuikTotaal en Victa Qlik Solutions waren dit jaar afgelopen. 

Helaas ging het Mastenbroektoernooi begin 2021 niet door, meestal goed voor sponsorgelden 

van dezelfde orde van grootte als van de vaste sponsoren. 

Verder kunnen we blijven rekenen op diverse sponsoren die onze club ondersteunen in-natura 

(o.a. bekers, materialen, kortingen sportschool, bus huur, website beheer). 
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We zien er naar uit dat dit jaar in 2022 de honk- en softbalcompetitie hopelijk zonder 

belemmeringen van start kan gaan en dat weer diverse toernooien georganiseerd kunnen 

worden. Waaronder het Internationale Mastenbroektoernooi van 1 tot 3 april, het Bedrijven 

Softbaltoernooi op 12 juni, het EK Softbal U15 (!) van 18 juli tot 23 juli en de Fall Classic van 

21-23 october. 
 

Arnold Boon, André Hogt (februari 2022) 
 

Velddienst 2021 

Geen verslag ontvangen   

 

Schoolbeeballcommissie 2021 

Wederom kent het schoolbeebaltoernooi een afgelasting. Waar het in 2020 ging om een acute 

afgelasting, is er in 2021 tot kort voor het toernooi hoop gehouden om het toernooi te spelen. 

Ten tijde van schrijven, is de commissie reeds druk met de organisatie voor het toernooi van 

2022, dat hopelijk zo succesvol mag worden als we gewend zijn! 

 

Sportieve groet, 

 

Schoolbeebaltoernooicommissie 

 

Bedrijventoernooi-commissie 2021 

In 2021 was er vanwege de corona maatregelen helaas geen bedrijventoernooi. 

 

In 2022 vindt het bedrijventoernooi plaats op zondag 12 juni! Een laagdrempelige, gezellige en 

sportieve dag. Ideaal als bedrijfsuitje of teambuildingsmoment. Dus heb je of ken je een bedrijf 

en wil je meedoen. Meld je dan bij Tim Oosterveld (tim@textowntigers.nl) 

 

Slowpitch Fall Classic-commissie 2021 

De Fall Classic, het enige toernooi in 2021 dat doorging. Het was was het een mooi weekend. 

Top weertje, veel mensen, veel gezelligheid en vooral veel softbal! 16 teams uit binnen- en 

buitenland die om de eer streden en om in het rijtje met voorgaande winnaars te staan. In 

2021 werd Orange Crush kampioen. Daarnaast wel een shout out voor onze eigen Shining 

Monkeys die een zeer verdienstelijke derde plaats behaald hebben. 

 

In 2022 zal het toernooi plaatsvinden in het weekend van 21/22/23 oktober. Inmiddels zijn er 

al 14 teams ingeschreven voor het seizoens afsluitende toernooi. 

 

Pakkenfondscommissie 

Helaas heeft Brigitte mij meegedeeld dat haar zoon Joep gestopt is en dat zij er ook mee gaat 

stoppen. De aanloop naar het nieuwe seizoen pakt ze nog mee, maar als alles geregeld is dan 

wuift ze af. 

------ 

Afgelopen jaar waren er geen bijzondere dingen. De meeste tenues beginnen aan het eind van 

de afschrijving te komen en zijn dus toe aan een nieuwe investering. De HB-pupillen 1 hebben 

mailto:tim@textowntigers.nl


                honk- en softbalvereniging Tex Town Tigers 
___________________________________________________________________________________ 
voor 2021 een sponsor gekregen waardoor we met hun de pilot met de nieuwe tenues in 

kunnen gaan met de wens in 2022 iedereen over te zetten. 

 

We zijn op zoek naar een vervang(st)er voor Brigitte. Het betreft vooral de administratie rond 

het pakkenfonds bijhouden en het e-mailadres beheren. Geïnteresseerd kunnen zich melden bij 

Tim Oosterveld (tim@textowntigers.nl) 

 

Accommodatie en Materialen 

Geen verslag ontvangen  

  

mailto:tim@textowntigers.nl
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Bijlagen: 
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Bijlage 1: Commissies. 

1 Ledenadministratie 

 Magda van Duiven 

  
2 Jeugdcommissie 

 Annemiek Jansen 

 Dinet Oosting 

 Marije ten Thij 

 Bram Schouwink 

 Nadine Marinus 

  
3 MVP-commissie 

 Nadine Marinus 

 Aafje van Baal 

  
4 Schoolbeeballcommissie 

 Rikko Wielink 

 Nadine Marinus 

 

Jan van der Molen 

Kay Dijs 

  
5 Mastenbroektoernooi-commissie 

 Bertil Haage 

 Frits Vennink 

 Jan van der Molen 

 Aleida ter Steege 

 Joop Hassink 

  
6 Technische commissie 

 

Aafje van Baal     Voorzitter TC 

Ruben Hogt     HB  

 Mikkel Oosterveld  HB  

 

Jan Beugelaar      HB 

Myrthe Smid       SB pup/beeball 

 Tim Oosterveld    softbal sen 

 Dinet Oosting     softbal asp               
  

7 Communicatiecommissie 

 Magda van Duiven 

 Arianne Doornbos 

 Annika Schepers  
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8 Sponsorcommissie 

 

Marcel van Duiven 

Freek Lodeweges 

Femke Haage 

 Andre Hogt 

  

9 Scheidsrechterscommissie 

 Bert Oosterveld 

  
10 Veldcommissie 

 Jan van der Molen 

 Bennie Smit 

 Wil de Wit 

 Martijn Smit 

 Bram Schouwink 

 Frits Vennink 

  
11 Accommodatiecommissie 

 Bert Oosterveld 

 Heiko Smid 

 

Jon van Heijst 

Luuk Bakker 

Tom Bornebroek 

  
12 Materiaalcommissie 

 Tom Bornebroek 

  
13 Pakkenfondscommissie 

 Tim Oosterveld 

  
14 Wedstrijdsecretariaat 

 Maaike Tuk 

 Gerard Oude Moleman 

  
15 OPA- commissie (oud-papier) 

 Mikkel Oosterveld 

  
16 Kantinecommissie 

 Thorben Dijs 

 Bente Vaanhold 

 Jenny Kock 

 Minke Bloemhof 

 

Jeroen Plaggenborg 

Nikki Wachtmeester 

Iris Raanhuis 
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17 U17-toernooicommissie  

 

Renate van Stigt  

Vacature: toernooidirecteur 

  

18 Bedrijventoernooicommissie 

 Tim Oosterveld 

  
19 Slowpitch Fall Classic commissie 

 

Tim Oosterveld 

Roland de Windt  

Thijs Haage  

Dennis Daal  

Mark Kolner 

  
20 Medische commissie 

 

EHBO-coördinator – Vacant 

Fysiotherapie – Sven Vos Fysiocure 

  

21 Raad van Advies 

 Joop Hassink 

 Bertil Haage 

 Henk Heegen 

 Joyce Visser 

 Stanley Kock 

 Jesse Maduro 

 Nadine Marinus 

 Jan van der Molen 

 Thijs Slot 

 Peter van der Zwaan 

  
22 Ek U15 commissie 

 Joop Hassink 

 Tim Oosterveld 

 Bert Oosterveld  

 Dennis Daal 

 Arnold Boon 

 Jeroen Noordink 
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Bijlage 2: Verslag kascommissie 
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Bijlage 3: Vrijwilligers vacatures 

 

2022 

 

• Voorzitter (bestuurslid) Kantinecommissie 

• Leden sponsorcommissie (administrateur) 

• Supervisors Kantine 

• Vrijwilligers coördinator 

• Pakkenfonds  

• EHBO’ers voorzitter (In 2023 inzichtelijk maken wie binnen TTT EHBO’er zijn) 

• TC lid SB Pupillen/ BeeBall  

 

• HB1 trainer/ coach  

• HB1 assistent-trainer/ coach 

• HB1 teammanager 

• HBA2 trainer/ coach 

• SB1 scorer 

• SB1 teammanager 

• SB2 teammanager/begeleider 

• SB3 assistent coach 

• SB3 teammanager/begeleider 

• Trainer/Coach BeeBall/ Majors 

• Assistent Trainers BeeBall/ Majors (we zoeken hiervoor ouders, vanuit de club stellen wij 

een TC1 (trainer-coach basisopleiding beschikbaar) 

https://www.knbsb.nl/opleidingen/Opleidingen/trainercoach/trainercoach-1/   

 

• Scheidsrechters (Die een U2 of U3 opleiding willen volgen) 

• Commissie leden Bedrijven Softbal Toernooi 

• Subsidie kenner/mogelijkheden zoeker 

 

Met ingang van 2023 

• Voorzitter Bestuur 

• Penningmeester 

• Wedstrijdsecretaris Softbal  

• Bestuurslid algemene zaken 

• U17 SB Toernooi Toernooidirecteur  

  

https://www.knbsb.nl/opleidingen/Opleidingen/trainercoach/trainercoach-1/
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Bijlage 4: Activiteitenjaaragenda 

 

Datum Activiteit 

25-02-22 ALV 

05-03-22 Kledingbeurs/Pakkenfondsdag 

12-03-22 NL Doet 

01 t/m 03-04-22 Mastenbroek Toernooi 

12-06-22 Bedrijventoernooi 

18 t/m 23-07-22 EKU15 

21 t/m 23-10-22 Slowpitch Fall Classic  

11, 18 en 25 mei, 1 juni finale, 8 juni reservedag BeeBall scholen toernooi 

Nog te bepalen MVP dag 

Nog te bepalen 60-jarig bestaan TTT 

Nog te bepalen Bedankavond 

 


