Verslag Evenementen 2019
(behorend bij agendapunt 05)
Gedurende het jaar 2019 hebben de volgende evenementen plaatsgevonden:
Evenement
Wintercompetitie (dec 2018 – maart 2019)
IJsheiligen toernooi (13 mei)
Ouder-Kind toernooi (9 juni)
Uitwisseling SHOT Zeist
Jubileumfeest (30 juni)
Zomertennis (juni t/m augustus)
Clubkampioenschappen (28 okt – 2 nov)

Deelname 2019
36 deelnemers
21 deelnemers
Niet georganiseerd
11 deelnemers
60 aanwezigen
12, waarvan 3 verlengd
34, waarvan 7 jeugdleden

Wintercompetitie (nov 2018 – maart 2019)

37 deelnemers

Deelname 2018
39 deelnemers
26 deelnemers
26 deelnemers
9 deelnemers
n.v.t.
8, waarvan 1 verlengd
25, waarvan 6
jeugdleden
36 deelnemers

Naast deze evenementen waren er natuurlijk ook de wekelijkse toss-avonden voor zowel de
senioren als onze jeugdleden. Daarnaast is dit jaar, in samenwerking met andere verenigingen in de
regio, gestart met de RegioToss. Elke eerste vrijdag van de maand is er gespeeld. Het waren niet
alleen gezellige avonden, maar er was voor alle niveaus een leuke partij te spelen en bovendien was
er voldoende belangstelling. Door de organisatoren wordt geëvalueerd of dit initiatief ook in 2020
doorgezet gaat worden. Aldus onze toss-master, Nico.
Evenals in het verslag van 2018, ten opzichte van vorig jaar weinig verandering in het
deelnemersaantal. Het blijft stabiel en wij zijn tevreden met deze aanhoudende belangstelling voor
de georganiseerde evenementen. Echter, hierbij moeten wel kanttekeningen worden geplaatst:



Het kost veel energie om leden aan te sporen zich aan te melden, of überhaupt te reageren
Het is veelal dezelfde groep leden die zich aanmeld voor de verscheidene evenementen

Dit blijven terugkerende punten, welke in de afgelopen jaren ook al zijn benadrukt. Gevolg is dat
evenementen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van deze groep; zo zijn de
clubkampioenschappen in eerste instantie geannuleerd door een te klein deelnemersveld. De 2e
poging om deze te organiseren, daarentegen, was zeer geslaagd. Dit geldt ook voor de andere
evenementen die dit jaar zijn georganiseerd. Op de dag(en) zelf is het gezellig en is men enthousiast.
Deze positiviteit werkt aanstekelijk en komt het clubgevoel ten goede, vandaar dat wij veel waarde
hechten aan het succesvol organiseren van deze evenementen en het uitbreiden van het
deelnemersveld.
Met deze insteek is aan het begin van dit jaar ook een kort onderzoek uitgezet onder de leden,
waarin werd verzocht om aan te geven welke beweegredenen ten grondslag liggen aan de keuze om
deel te nemen aan evenementen. Terugkoppeling hiervan heeft per mail plaatsgevonden op 28-3. De
resultaten hiervan tonen aan dat er voldoende interesse is en dat planning en vrijblijvendheid de 2
voornaamste redenen zijn om wel/niet mee te doen. Helaas viel de respons van hen die niet (vaak)
meedoen aan evenementen tegen.
Al met al zijn er aandachtspunten met het oog op de toekomst, maar willen wij vooral zorgen dat de
bestaande evenementen door kunnen blijven gaan. Het besef van het belang hiervan is, ons inziens,
onder de leden ook gegroeid in de afgelopen jaren. Bovendien mogen wij trots zijn dat er op een
ledenbestand van 108 senioren ca. 1/3e meedoet aan de wintercompetitie , dat de jeugdleden actief

blijven en aansluiting krijgen bij de rest van de vereniging en dat er zoveel animo was voor het
jubileumfeest.

