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Ons ledenbestand is afgelopen jaar qua aantal hetzelfde gebleven, echter hebben we 18 afmeldingen
ontvangen. Afmeldingen ivm verhuizing, blessures en ook enkele afmeldingen omdat het lid te weinig
gebruik maakte van het lidmaatschap. Naast genoemde afmeldingen hebben we 13 nieuwe leden
kunnen noteren en 5 jeugdleden.
Het aantal jeugdleden dat zich heeft aangemeld is met name toe te wijzen aan de inspanningen van een
aantal van onze leden. Er is op vrijdagmiddag voor deze groep jeugd les gegeven door onze
tennislerares Vera die zich bijzonder hiervoor heeft ingezet.
Ook hebben we aantal enthousiaste dames kunnen toevoegen aan ons ledenbestand die onder toeziend
oog van Vera een aantal lessen hebben gevolgd.
Het bestuur heeft besloten om geen winterlidmaatschap meer aan te bieden, dit omdat er de laatste
jaren geen gebruik meer van is gemaakt.

In 2012 heeft het Bestuur een aantal ingrijpende onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren, nadat er
in de Algemene Ledenvergadering goedkeuring door de leden hiervoor was gegeven.
Zoals velen al hebben waargenomen is er noodgedwongen een nieuwe tractor en bladblazer
aangeschaft, nadat de vorige in 2011 waren gestolen.
Om voor deze apparaten voor een beter onderkomen te zorgen is er een ruimte gemaakt voor deze
toestellen om ze veiliger te kunnen opbergen. Hiervoor is onze welbekende VIP ruimte omgebouwd.
Ook hebben we aan de elektriciteit het een en ander laten aanpassen om het geheel weer veilig te
hebben. Dit bleek geen overbodige luxe omdat de monteur constateerde dat de hoofdkabel er erg
slecht aan toe was.
Daarnaast zijn de dakgoten gerepareerd en de zolder voorzien van een veilige trap en vloer.
Zoals te zien is in het jaaroverzicht hebben we ons banksaldo daardoor zien afnemen.

Voor het jaar 2013 zullen we de contributie voor senioren met € 2,-- gaan verhogen, voor studenten en
voor junioren-A en junioren-B met € 1,-- .
Begin 2013 zal het financieel overzicht op de website worden gezet.

