Verslag Evenementen 2018
Gedurende het jaar 2018 hebben de volgende evenementen plaatsgevonden:
Evenement
Wintercompetitie (dec 2017 –
maart 2018)
IJsheiligen toernooi (14 mei)
Ouder-Kind toernooi (9 juni)
Zomertennis (juni t/m augustus)

Deelname 2018
39 deelnemers

Deelname 2017
42 deelnemers

26 deelnemers
26 deelnemers
8, waarvan 1 verlengd

Clubkampioenschappen (3 – 9
september)
Oktoberfeest (20 oktober)

25, waarvan 6
jeugdleden
Geannuleerd

21 deelnemers
n.v.t.
12, waarvan 3
verlengd
28, jeugd n.v.t.

Wintercompetitie (nov 2018 –
maart 2019)

36 deelnemers

53, waarvan 12
jeugd
39 deelnemers

Naast deze evenementen was er natuurlijk ook de wekelijkse toss-avond en
sinds dit voorjaar de toss-avond voor jeugdleden. De opkomst hier was niet altijd
groot, maar het was wel vaak gezellig.
Waar er vorig jaar sprake was van een groeiende deelname aan evenementen, is
deze in dit jaar gestagneerd of teruggelopen. Wij zijn blij met de aanhoudende
belangstelling voor de georganiseerde evenementen en uit de
deelnemersaantallen blijkt ook dat er wel degelijk animo is. Echter hadden wij
graag gezien dat deze groep zou groeien, ook met het oog op het vergroten van
het clubgevoel. Ondanks extra pogingen om leden aan te sporen deel te nemen
heeft dit weinig resultaat gehad, te zien aan een sterke daling in het aantal
senior deelnemers bij de clubkampioenschappen (al was de toevoeging van het
jeugdtoernooi een zeer geslaagd onderdeel) en de noodzakelijke annulering van
het oktoberfeest.
Ons inziens zijn de evenementen van groot belang om de gewenste
saamhorigheid en het clubgevoel te creëren waar het in het verleden aan heeft
geschort, maar mede als gevolg van het beperkte deelnemersveld ligt dit nog
niet op het gewenste niveau. Om hier verder naar toe te werken willen wij ook
komend jaar weer ons best doen deze evenementen tot een succes te maken.
Daarnaast is er eind 2018 een verzoek gedaan aan de leden om hun mening te
delen over de huidige invulling hiervan, op basis waarvan wij meer inzicht hopen
te krijgen in wat er gedaan kan worden om dit succes te bewerkstelligen.
Ondanks de stagnatie was er in het afgelopen jaar toch een hoop gezelligheid
gedurende deze evenementen, waarvoor wij de verschillende organisatoren,
vrijwilligers en natuurlijk ook de deelnemers erg dankbaar zijn. Hopelijk kunnen
we dit in 2019 voortzetten.

