Verslag Bestuur 2018
(behorende bij agendapunt)
Op 1 januari 2018 telde de LTC de Drieslag 123 leden (105 senior en 18 jeugd).
Op 31 december 2018 was dat aantal gegroeid naar 133 leden (111 senior en 22
jeugd).
Op 1 januari 208 bestond het bestuur uit:
Marcel Wisseborn, voorzitter
Joke Reukers, penningmeester
Willem Hulshof, secretaris
Ferd Vrijbergen, lid
Kars Babang Oetomo, lid
Aspirant bestuursleden: Elsbeth Kamperman, Raffaela Amato, Monique Verbeek
Het bestuur vergaderde op 24-1, 28-2, 11-4, 30-05 10-07, 26-09 19-12.
Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar ook regelmatig overleg gevoerd met
Karin Ten Heggeler, buurt-/sportcoördinator van de gemeente Bronckhorst. We
hebben geprobeerd met een aantal andere clubs uit de omgeving invulling te
geven aan de nationale sportweek en de 55+ bijeenkomst van de gemeente.
Helaas was de animo hiervoor van belangstellenden nihil.
2018 was een “roerig” jaar waarin een flink aantal bijzonderheden hebben
plaatsgevonden:
● We hebben afscheid genomen van Mabeon als schoonmaakploeg van ons
clubhuis. Naar mijn idee hebben we een prima opvolgster gevonden.
● Jan Rutten en Hans Verhoeven hebben afscheid genomen als vaste
baanonderhoudscommissie. In de afgelopen jaren hebben zij, samen met André
Nieuwhart en Gerard De Lindt van Wijngaarden (die in 2018 zijn overleden)
ervoor gezorgd dat ons park er altijd pico bello uitzag. Gelukkig hebben we nu
een grote groep vrijwilligers die bij toerbeurt één keer in de twee weken het
onderhoud van de baan doet. Zoals het spreekwoord zegt: vele handen maken
licht werk dus als er nog mensen zijn die zich hiervoor willen aanmelden dan zijn
die van harte welkom (met name in de herfstmaanden, wanneer het blad van de
bomen valt).
● Han Norder heeft de cursus “competitieleider” van de KNLTB gevolgd en samen
met Kees vormt hij nu de technische commissie. Heb je dus vragen over de
competitie, spelregels, etc. dan zijn Han en Kees het juiste aanspreekpunt.
● De lessen voor de jeugd en de volwassenen zijn dit jaar verzorgd door Het
Doetinchems Tenniscollege. Op de vrijdagmiddag (van 17.00 tot 20.00 uur) heeft
Ingrid de jeugd de beginselen van de tennissport bijgebracht en ook op de
donderdagavond werd er voor de volwassenen die zich daarvoor hadden
opgegeven een flink aantal lessen verzorgd onder de enthousiaste leiding van
Erik.

● We hebben op 3 maart een dag georganiseerd voor alle vrijwilligers. Onder het
genot van een hapje (stampottenbufet) en een drankje, hebben we alle
vrijwilligers namens u bedankt en in het zonnetje gezet. Als club zijn we volledig
afhankelijk van onze vrijwilligers en ook hier wil ik graag een beroep op u allen
doen om een steentje bij te dragen. We hebben niet de financiële middelen en
we zijn er ook de club niet naar om alles maar uit te besteden, en als we
allemaal de schouders eronder zetten, dan kunnen we nog vele jaren van ons
park en onze club genieten.
● In 2018 zijn we overgestapt op het betalen van de drankjes met de pin, omdat
het veelal om kleine bedragen gaat en niet iedereen altijd over voldoende
kleingeld beschikt. De pinautomaat is een prima alternatief gebleken waar
inmiddels veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.
● Ons clubgebouw ligt in het “buitengebied” Keppel en daarom hebben wij ons
aangemeld voor glasvezel. Het was de bedoeling dat de gemeente dit in het
laatste kwartaal 2018 zou gaan aanleggen maar tot dusver is daar nog niets van
terecht gekomen. We verwachten dat dit begin 2019 wel van start zal gaan.
● Op de woensdag wordt er op ons park getosst. Voor de volwassenen is er
(onder de bezielende leiding van Nico Landsman) vanaf 19.30 de mogelijkheid
om met en tegen elkaar een balletje te slaan. Inloop vanaf 19.30 en de eerste
indeling is om 20.00 uur. In principe wordt er steeds een half uur gespeeld dus
als de eerste ronde niet lukt, dan kun je gerust een volgende ronde nog mee
komen doen. Voor de jeugd verzorgden Kars en Ferd op de woensdagen van half
7 tot half 8 een toss inloop en daar is in het afgelopen jaar veelvuldig gebruik
van gemaakt.
● Achter de banen 2, 3 en 4 hebben we een aantal winddoeken hangen waarvan
een aantal aan vervanging toe is. In 2019 gaan we ons daarin verdiepen.
● Evenals in de voorgaande jaren hebben we niet-leden de mogelijkheid geboden
om “zomerlid” te worden van onze vereniging. Voor een relatief laag bedrag
konden deze leden kennis maken met onze geweldige sport waarbij het volgen
van lessen was inbegrepen.
● Op zich zijn we, qua barbezetting, hoofdzakelijk “self supporting”. Er is echter
een aantal evenementen waarbij een barman of barvrouw een welkome
aanvulling is. Wanneer er vanuit andere verenigingen jeugdleden voor de
competities bij ons komen tennissen of bijvoorbeeld tijdens de
clubkampioenschappen is het fijn als daar hulp bij aanwezig is. Mocht er een
beroep op u gedaan worden om te helpen bij het bargebeuren, doe dan mee.
● We hebben inmiddels, in het kader van de AVG, een aantal belangrijke stappen
gezet. Als club proberen we de privacy van onze leden zoveel mogelijk te
waarborgen.
● Op 14 mei hebben we een gezellig IJsheiligen toernooi gespeeld, speelsterkte
maakte daarbij niets uit.
● We hebben nieuwe bankjes aangeschaft voor naast de banen. Helaas waren er
daar al snel een aantal weer van stuk dus we hebben alle bankjes geretourneerd.
We gaan in het voorjaar 2019 opnieuw op pad om een paar deugdelijke bankjes
langs de baan te krijgen.

● De banen gaan nog circa 6 jaar mee. Tegen die tijd moeten we € 55.000,gereserveerd hebben om het nodige geld ter vervanging bij elkaar te hebben. Op
dit moment liggen we prima op schema.
● Op 24 maart en 6 oktober hebben we onze jaarlijkse onderhoudsdagen
gehouden en met behulp van een groot aantal vrijwilligers hebben we een flink
aantal (achterstallige) klussen opgepakt. Voor het komende jaar staan er nog
een behoorlijk aantal activiteiten die gedaan kunnen worden. Worden jullie
uitgenodigd voor de onderhoudsdag, meld je dan aan. Afgezien van het feit dat
we daar als vereniging wel bij varen, is het ook best gezellig om met z’n allen op
het park te klussen waarbij er voor de inwendige mens altijd prima gezorgd
wordt. Het is ook fijn om te zien dat mensen die niet op de reguliere
onderhoudsdagen kunnen, wel de handen uit de mouwen steken op een moment
dat het wel schikt.
● Jammer genoeg was de animo voor het oktoberfeest dit jaar niet groot. Er
waren slechts 22 aanmeldingen (waarvan 8 bestuursleden) en we hebben
daarom moeten besluiten dit feest af te blazen. Dat vind ik persoonlijk erg
jammer. Een flink aantal mensen is al vroegtijdig bezig om van alles en nog wat
te organiseren en als dan het aantal aanmeldingen maar 22 is, dan voelt dat niet
goed. Dit jaar vieren we het 45 jarig bestaan van onze club. We willen dat niet
ongemerkt voorbij laten gaan en ook hiervoor ontvangt u allen binnenkort een
uitnodiging. Geef je daarvoor op. We moeten met z’n allen proberen onze
vereniging gezellig en leuk overeind te houden.
Vriendelijke groet,
Marcel Wisseborn
Voorzitter 2018

