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Jaarverslag s.v. Tonego 
 
Seizoen 2021-2022 
 
 
 
 
 

 
 

Algemeen 
 

Op 21 augustus zijn we het seizoen officieel begonnen met een gezellige dorpsbrede 
seizoensopening. Er waren veel kinderen en ouders en we troffen het met het weer.  
Al met al een zeer geslaagde start. 
 
Na een vliegende start heeft Corona toch de eerste helft van het seizoen flink roet in het eten 
gegooid. Er kwamen allemaal regeltjes, voetballen zonder publiek, volleybal en gym konden helemaal 
geen doorgang vinden, coronapassen, mondkapjes, noem het allemaal maar op…  
Gelukkig kon het punt Corona-maatregelen in maart van onze agenda geschrapt worden. Wij hopen 
uiteraard dat we komend seizoen Corona-vrij blijven. 
 
Op 13 september woonden een aantal dames, waaronder Rosanne Biemans, de maandelijkse 
bestuursvergadering van Tonego bij. Zij wilden graag een softbal-vereniging oprichten onder de vlag 
van Tonego. Een zeer mooi initiatief waarvan we kunnen zeggen dat dit initiatief het verdient om een 
succes te worden. Tonego heeft gezorgd dat het speelmateriaal aangeschaft kon worden. 
 
De jaarlijkse Rabo ClubSupport actie heeft € 1.277,43 opgebracht. Iedereen die op Tonego gestemd 
heeft wordt ontzettend bedankt. 

 
Tot ons grote verdriet is op woensdag 1 december 2021 Leo Baars overleden. 
Leo was als zeer betrokken oud-voorzitter en vrijwilliger van onschatbare waarde voor Tonego. 
Als Tonego waren we blij dat we in Leo zijn kantine de condoleance mochten organiseren. Er werd 
door veel mensen gebruik van gemaakt. 
 
Het Oudejaarstoernooi in de Triangel in Marknesse kon dit jaar door Corona helaas ook niet 
doorgaan. Het voetbalbestuur heeft dit zeer creatief opgelost door voor de jeugd een zeer geslaagd 
jeugdtoernooi buiten op het voetbalveld van Tonego te organiseren. Compleet met warme 
chocolademelk. Top! 
 
In februari 2020 is er een werkgroep gestart om een pannakooi en bewegingsbos te realiseren in het 
dorp. Hoe mooi is het dat we nu kunnen zien dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. 
Met dank aan de inzet van dorpsgenoten/vrijwilligers uit naam van de Bosfluiter, Dorpsbelang, de 
Floreant en Tonego. 
 
De verlichtingspalen van het voetbalveld en de tennisbanen liepen dit jaar als een rode draad door 
alle bestuursvergaderingen. We zijn eindelijk tot een beslissing gekomen en we hopen volgend 
seizoen met mooie nieuwe verlichtingspalen te starten.  
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Afdeling Voetbal 
 
We zijn het seizoen 2021-2022 goed begonnen. Helaas zijn er door Corona regelmatig wedstrijden 
geannuleerd en hadden we te maken met allerlei regels waardoor het voetballen er niet makkelijker 
op werd.  
Zo kon het traditionele Eindejaarstoernooi helaas ook geen doorgang vinden. Voor de jeugd is er 
buiten bij Tonego een leuk alternatief toernooi georganiseerd.  
  
We zijn dit jaar gestart met 9 jeugdteams, 3 senioren heren teams, een senioren dames team en een 
35+ dames team op vrijdag. Voor het zaalvoetbalteam was er dit jaar helaas niet genoeg animo.  
De jeugdteams zijn: JO7, JO8, JO9, JO11, JO14, JO17, JO19, MO15 en MO17.  
Helaas is het team JO19 opgeheven in de winterstop. De spelers van dit team spelen nu bij de 
senioren.  
  
Trainer Henk Sleuring stopt aan het eind van dit seizoen met het trainen van het 1e herenteam.   
We zijn hard op zoek naar een nieuwe trainer.   
  
We hopen dat we het nieuwe seizoen 2022-2023 kunnen starten met nieuwe verlichtingspalen op de 
voetbalvelden.   
 
 
Afdeling Volleybal 
 
Afgelopen seizoen zijn we gestart met 1 damesteam en 2 jeugdteams. De dames speelde 3e klasse en 
de jeugd op cmv niveau 6. Ook hebben we een nieuwe trainer gevonden, die met enthousiasme de 
dames en de jeugd heeft getraind. Helaas heeft ook corona het afgelopen seizoen invloed gehad op 
zowel de trainingen en de competitie. Trainingen konden niet doorgaan maar ook wedstrijden 
kwamen te vervallen. Gelukkig kon vanaf januari weer alles worden hervat. De dames hebben 
geprobeerd om wedstrijden nog in te halen en zijn het seizoen geëindigd op een 4e plaats. Bij de 
jeugd is 1 team kampioen geworden. Het andere team heeft het ook keurig gedaan, ondanks dat dit 
team vaak een speler tekort kwam, zijn zij geëindigd op een 4de plaats. 
De speculaasactie heeft ondanks de coronamaatregelen afgelopen jaar plaats kunnen vinden, waarbij 
de teams een mooie bijdrage hebben kunnen leveren voor de volleybal. 
Aankomend seizoen starten we met 1 damesteam en 1jeugdteam. We wensen hun een sportieve 
competitie en veel volleybalplezier toe. 
 
 
Afdeling Gym 
 
De pilates groep is heel stabiel en heeft rond de 28 leden. 
Hetty geeft inmiddels 12,5 jaar les bij Tonego. 
Eerder ook nog aerobics en nu heeft ze de Pilates groep op maandagavond. 
De leden zijn erg blij met Hetty. Ze gaan iedere week met plezier heen. 
 
We hebben nog steeds 2 groepen jeugdgym: 3-7 jaar met 9 leden en 8-10 jaar met 8 leden. 
Alle kinderen komen altijd met veel plezier naar de gymlessen op maandagmiddag. 
Joey heeft promotie gehad bij het Klimbos in Paasloo en stopt daarom met de lessen bij Tonego, dit 
vinden wij heel jammer, maar we wensen Joey heel veel succes daar! 
 
Vorig jaar hadden we nog een alternatieve Avondvierdaagse met zo’n 10 deelnemers. 
Toch even de avondvierdaagse van 2022: We hadden 120 lopers dit jaar, en dan nog alle ouders die 
meelopen. Op vrijdagavond kwamen we met zo’n 200 wandelaars aan bij Tonego. 
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Afdeling Tennis 

Vanwege de corona kwam afgelopen seizoen een beetje laat op gang en kwam helaas de 
maandagavond competitie te vervallen. Gelukkig konden de lessen wel gewoon in het voorjaar 
beginnen. Met maar liefst 40 volwassenen en 27 kinderen was het weer passen en meten voor Janka 
maar ze heeft alles kunnen verdelen. 

Om zoveel mogelijk leden te laten tennissen hebben we besloten de enkelkampioenschappen een 
jaar over te slaan en alleen de dubbel en de mixdubbel kampioenschappen te houden. 

In augustus hebben we voor de jeugd een tennisochtend gehouden. Daarbij werden onderling 
partijtjes gespeeld. Ondanks dat het voor sommigen de eerste keer was dat ze wedstrijden speelden 
ging iedereen er fanatiek tegenaan. Het patatje na afloop was dan ook voor iedereen erg verdiend. 

In eerste instantie was het niet mogelijk om gezelligheidstoernooien te organiseren maar gelukkig 
was dat aan het einde van het seizoen wel mogelijk. En we hebben meteen goed uitgepakt mag ik 
zeggen! Voor het Oktoberfest was het rondom de unit vakkundig omgebouwd tot een echte Stube. 
Maar dat was niet het enige dat versierd was, ook de spelers kwamen in authentieke Oktoberfest 
kleding op de baan. Wat we volgend jaar gaan organiseren is nog een verrassing maar ik zal alvast 
kijken welke kleding er allemaal op zolder ligt. 

Gelukkig konden we dit jaar wel weer normaal met het openingstoernooi voor de volwassenen en 
jeugd. Ook hebben we afgelopen week de dubbelkampioenschappen gehouden en kijken we vooruit 
naar een mooie en gezellige tenniszomer. 

 
Afdeling Softbal 

Korte stop, fielden, gedwongen loop, honk stelen, pitcher, homerun. Jawel we hebben het over 
softbal! Wie heeft het spelletje niet gespeeld op het voortgezet onderwijs? Niet geheel 
verbazingwekkend is dat velen hier met leuke herinneringen aan terug denkt. Want een leuk 
spelletje is het zeker. Een mooie aanvulling op het huidige sportaanbod in Luttelgeest en de dorpen 
hierbuiten. Dus wie niet waagt, wie niet wint. Met het groene licht van het Tonego bestuur om een 
basisuitrusting voor een dames softbalteam aan te mogen schaffen, is de vijfde afdeling van Tonego 
geboren: afdeling Softbal. De doelstelling voor een eerste seizoen is: het werven van leden, materiaal 
aanschaffen, trainer zoeken, samen trainen en deelname aan vriendschappelijke partijtjes om wat 
wedstrijdgevoel te krijgen. 

Iets later dan gepland door de destijds geldende Coronabeperkingen zijn we op 25 januari 2022 
gestart met onze indoor trainingen in de gymzaal in Luttelgeest. Trainer Dmitri Schouten heeft ons de 
basisbeginselen van het softballen bij gebracht. De indoor trainingen zien voornamelijk toe op 
techniek. En hoe leuk is het dat we in de zaal kunnen oefenen met oude tennisballen van afdeling 
tennis. In april lieten de weeromstandigheden het toe om naar buiten te gaan. Yes, lekker buiten 
spelen! Inmiddels hebben we een hele leuke en vooral ook gezellige groep meiden bij elkaar 
waarmee we elke dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur op het voetbalveld van Tonego onze skills 
verbeteren. Het officiële ledenaantal staat inmiddels op 14. Dit willen we graag nog verder 
uitbreiden. In het veld staan 9 spelers dus om een wedstrijd te spelen heb je inclusief reservespelers 
11 spelers nodig. Dit betekent dus dat op 1 tijdstip 11 meiden beschikbaar zijn voor een wedstrijd; 
een hele uitdaging anno 2022. Bijkomend argument is dat het met trainen ook leuk is om voldoende 
spelers te hebben om het spelletje te kunnen oefenen. Dus gelijk van de gelegenheid gebruik 
makend: lijkt het jou ook leuk om de knuppel op te pakken en als onderdeel van ons team te komen 
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trainen en klaar te maken voor wedstrijden? Meld je aan via softbal@tonego.nl of Rosanne Biemans. 
Eerst een keertje proberen kan uiteraard ook! Een gebrek aan ervaring mag geen drempel zijn. Tot 
zover het reclameblok van vandaag. Inmiddels zijn er contacten om de eerste oefenwedstrijdjes in te 
plannen. Dus … wordt vervolgd. 

 
Accommodatie 
 
Wij zijn blij dat de kantine weer normaal open kan en dat we weer omzet kunnen draaien. Ook zijn 
we blij met alle hulp van onze vrijwilligers. 
 
 
Ledenadministratie 2021/2022  
 
Ook vorig jaar hebben we nog steeds de coronaperikelen gemerkt bij Tonego.  
Gelukkig zijn de maatregelen begin van dit jaar zo goed als opgeheven.  
Bij de ledenadministratie hebben we er niet zo heel veel van gemerkt.  
Gelukkig konden we de contributies innen en is het ledenaantal aardig stabiel gebleven.  
  
Onderstaand het aantal leden per afdeling vanaf begin mei 2021 en daaronder het aantal leden vanaf 
begin mei 2022.  
Er is een lichte stijging te zien en wat ook opmerkelijk is, is dat het ledenaantal van de tennis bijna 
gelijk is aan het aantal leden van de afdeling voetbal.  
  
  

  
  
  

  
  
Vanaf vorige maand kunnen jullie je alleen nog maar online aan- en afmelden.  
Geen briefjes meer inleveren, scannen of mondelinge afmeldingen.  
We proberen er op deze manier meer controle op te krijgen, zodat er geen misverstanden meer zijn.  
Deze misverstanden resulteerden in: incomplete lijsten bij de afdelingen, contributies innen, omdat 
men niet op de juiste manier zich had afgemeld of juist het niet innen van contributie, omdat 
mensen wel meededen, maar zich niet hadden aangemeld.  
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Het is niet alleen makkelijker voor jullie, maar ook voor ons.  
  
Dan willen we jullie erop attenderen, om wijzigingen aan ons door te geven.  
Dit betreft het wijzigen van uw gegevens en/of bankrekeningnummer.  
Je kunt je wijzigingen mailen naar: leden@tonego.nl.  
Ook deze gegevens zijn voor ons belangrijk, om ons ledenbestand up to date te houden.  
  
Wij willen jullie nogmaals bedanken, dat jullie ons trouw blijven en ons financieel blijven steunen, 
wat dat heb je als vereniging erg hard nodig, om het hoofd boven water te houden in deze tijd.  
 
 
Door het bestuur zijn de volgende commissies samengesteld: 
 

▪ Onderhoudscommissie: Peter Blok, Bas Pijnaker, Piet v/d Wal en Rinus Poppe 
▪ Beheercommissie: José Peters en Chris van Vilsteren 
▪ Websitecommissie: Wilco Dijkstra en Rob Kamstra 
▪ Kantinedienst: Kantine vrijwilligers onder leiding van José Peters. Piet v/d Wal opent op 

zaterdagochtend.  
 
Het algemeen bestuur bestond in het verenigingsjaar 2021/2022 uit de volgende leden: 
 

▪ Chris Van Vilsteren, Voorzitter 
▪ Christa Tas-Schilder, 1e Secretaris 
▪ Janette Zee, 2e Secretaris 
▪ Okke op den Kelder, 1e Penningmeester 
▪ Iza Brinks, 2e Penningmeester 
▪ Ingrid Cordes, Voorzitter afdeling Gymnastiek 
▪ Leon Vaandrager, Voorzitter afdeling Tennis 
▪ Henco Bouma, Voorzitter afdeling Voetbal 
▪ Kirsten Dijk & Nancy Kamstra, Voorzitter afdeling Volleybal 

De afdeling commissies bestonden in het verenigingsjaar 2021/2022 uit de volgende leden: 
 
Voetbal: 

▪ Henco Bouma, Voorzitter 
▪ Anne Tuinhof, Secretaris 
▪ Coen van Staveren, Wedstrijdsecretaris senioren en dames 
▪ Bert de Feijter, Wedstrijdsecretaris junioren 
▪ Joost Henselmans, Wedstrijdsecretaris pupillen 
▪ Evelien van Benthem, Wedstrijdsecretaris pupillen 
▪ Maarten Lubbers, Scheidsrechters coördinator  
▪ Jasper Brinks, Materiaal 

 
Volleybal: 

▪ Kirsten Dijk en Nancy Kamstra, Voorzitter 
▪ Hetty de Visser, Secretaris en afdeling jeugd 

 
 
Gym: 

▪ Ingrid Cordes, Voorzitter 
▪ Herecia Baars, Algemeen lid 

 

mailto:leden@tonego.nl
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Tennis: 
▪ Leon Vaandrager, Voorzitter 
▪ Bea Prins, Penningmeester 

 
▪ Rudi van Vels, Penningmeester 
▪ Jorien Peters, PR en coördinator tennislessen 
▪ Remko Doorn, Algemeen lid 
▪ Lineke Smits, Algemeen lid 

 
Softbal: 

▪ Rosanne Biemans 
 

 
 
Tot slot 
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers; leiders, trainers, scheidsrechters, schoonmakers, de 
onderhoudsploeg, de mensen die bardiensten draaien, de sponsoren en iedereen die op een of 
andere manier zijn steentje bijdraagt om Tonego te laten functioneren als een vereniging waarbij 
iedereen zich welkom voelt. 
 


