Verslag bestuur 2019
(behorende bij agendapunt 05)

Op 1 januari 2019 bestond het bestuur uit:
- Marcel Wisseborn (voorzitter)
- Joke Reukers (penningmeester)
- Willem Hulshof (secretaris)
- Ferd Vrijbergen, Elsbeth Kamperman en Raffaela Amato (bestuurslid)
Het bestuur vergaderde in 2019 op 22-01, 11-03, 18-05, 19-06, 18-09, 06-11 en 08-01-220. Daarnaast
heb ik als voorzitter van onze vereniging in het afgelopen jaar meerdere bijeenkomsten bijgewoond
van het regio overleg tennis Bronckhorst. Onlangs hebben we een gesprek gevoerd met Johannes
Arets en Philip Appels van de dorpsraard Keppel en Eldrik over de plannen voor het pan Hessendaal.

Op 1 december 2018 telde onze vereniging 133 leden en op 1 december 2019 waren het er 132.

In 2019 hebben we weer een flink aantal zaken opgepikt, in willekeurige volgorde:
- De AVG is door Ferd en Kars in onze vereniging ingevoerd. Zij hebben er voor gezorgd dat we
voldoen aan de daaraan gestelde eisen en Ferd bewaakt ook verder de wet- en regelgeving die voor
ons van toepassing is.
- We hebben (in samenwerking met De Sprong uit Doetinchem) weer een flink aantal senior- en
juniorlessen kunnen aanbieden. Ingrid heeft met name de jeugdlessen verzorgd en inmiddels is haar
zoon, Duncan ook zover dat hij tennislessen bij ons geeft. In eerste instantie voor de volwassenen op
de donderdag maar in de toekomst wil hij ook de jeugdlessen gaan overnemen van zijn moeder.
- Het baanonderhoud is opnieuw door een flink aantal vrijwilligers opgepakt die bij toerbeurt, om de
twee weken, de handen uit de mouwen steken. Dames en heren, hartelijk dank daarvoor. Zonder jullie
inzet zouden de banen er niet zo goed bij liggen.
- We hebben een nieuw alarm-/beveiligingssysteem geïntroduceerd. In plaats van het gebruik van de
knltb pas, heeft ieder lid een “druppel” gekregen waarmee de deur van ons clubhuis geopend kan
worden.
- We hebben controle gehad van de gemeente met betrekking tot het gebruik van de kantine. Daarbij
werden gelukkig geen ernstige tekortkomingen geconstateerd. De “uitgang” bordjes en de

brandblusser moesten aangepast worden (Bert bedankt). Ander punt van aandacht was het vrij
toegankelijk zijn van de koelkast (voor de jeugd). Het bestuur heeft daarom besloten de koelkast waar
de alcoholische dranken worden bewaard af te sluiten. Een volgende controle wordt niet meer van te
voren aangekondigd.
- Tussen baan 1 en 2 hebben we bescherming om de lichtmasten aangebracht. Hoewel het nog steeds
niet verstandig is tegen zo’n lichtmast aan te rennen hopen we hiermee ernstige blessures te
voorkomen. Daarnaast hebben we de bankjes tussen de banen vervangen zodat het er weer spik en
span uitziet.
- Onze kantine is flink “opgepimpt”. Na verschillende teinten roze is het eindstadium nu bereikt en
voor zover ons te ore is gekomen zijn de meeste leden best tevreden over het eindresultaat. Ook het
schilderij van Roos is een geweldige bijdrage aan de uitstraling van ons clubgebouw (dankjewel
daarvoor).
- De onderhoudsdagen zijn weer goed bezocht het afgelopen jaar en alle vrijwilligers die zich hebben
ingezet - HARTSTIKKE BEDANKT - zonder inzet van onze leden kunnen we niet bestaan. Wordt er dus
ook volgend jaar weer een beroep op u allen gedaan - kom meehelpen. Vele handen maken licht
werk.
- We hebben op 30 juni ons 45 jarig jubileum gevierd. Als bestuur vonden wij het ontzettend fijn dat
zoveel van onze leden daarbij aanwezig waren. Op naar de 50!
We moeten met z’n allen proberen onze club overeind te houden dus heb je vrienden, familie,
kennissen, buurtbewoners, etc. etc. die het ook wel leuk zouden vinden om eens te komen tennissen.
Schroom dan niet en probeer het gewoon eens samen. Wie weet is dat voor hem/haar wel de start
van een fantastsische tenniscarrière.
Vriendelijke groet,
Marcel Wisseborn

