Verslag bestuur 2020

Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit:
-

Marcel Wisseborn (voorzitter)
Ferd Vrijbegen (penningmeester)
Willem Hulshof (secretaris)
Elsbeth Kamperman (bestuurslid
Raffaela Amato (bestuurslid)

In 2020 heeft het bestuur vergaderd op 08-01 / 12-02 / 28-05 / 19-10 / 24-11 en 22-12. Vanwege de
corona zijn twee vergaderingen niet doorgegaan. De meeste vergaderingen hebben we fysiek
gehouden maar we hebben ook een aantal online vergaderingen gevoerd.
De vergaderingen van het “voorzitters overleg” van de tennis verenigingen uit Bronckhorst zijn het
hele jaar niet doorgegaan.
De KNLTB stuurt jaarlijks een overzicht van het verloop van het leden aantal en zij houden daarbij als
peildatum 1 december aan. Op 1 december 2019 telde onze vereniging 132 leden en op 1 december
2020 waren dat er 131. Wij hebben echter in december nog een aantal afmeldingen ontvangen
waardoor onze vereniging op dit moment 123 leden telt.

Wanneer we kijken naar de leeftijdsopbouw binnen onze vereniging, dan valt op dat met name de
groep leden boven de 45 goed vertegenwoordigd is. Dat duidt erop dat onze leden trouw zijn aan de
vereniging (en dat is fijn) en dat zij tot op hoge(re) leeftijd blijven doorgaan met tennissen. Voor de
toekomst van de vereniging zou het fijn zijn wanneer we ook in de leeftijdscategorieën onder de 45
jaar wat meer “aanwas” kunnen realiseren. In 2020 hebben we niet veel aan promotie kunnen doen
maar we hopen dat we in 2021 alsnog in staat zullen zijn een “open dag” of andere acties te gaan
organiseren waardoor we onze vereniging bij de andere dorpsgenoten onder de aandacht brengen
en ons ledental kunnen uitbreiden. Uiteraard kunnen we dat als bestuur niet alleen en wij roepen
dan ook iedereen op om in de familie- / vrienden- / kennissenkring onze vereniging te “promoten”.

We hebben in 2020 niet zo heel veel (leuks) kunnen doen. Het plan was om op 14 maart een grote
“open dag” te houden op ons park. Er was al een sponsor gevonden (Benitech kozijnen), er waren al
flyers gemaakt, de inkoop was al geregeld, vrijwilligers ingeschakeld en we hadden drie nieuwe
netten voor de banen aangeschaft. Helaas gooide de corona epidemie roet in het eten en bleken alle
voorbereidingen voor niets te zijn geweest. We moesten de banen een poosje (volledig) sluiten en
ook de rest van het jaar werden we (soms van het één op het andere moment) verplicht het
tennissen aan banden te leggen. De berichtgeving vanuit de overheid, de KNLTB en de gemeente liep
niet altijd synchroon waardoor we soms berichten achteraf weer moesten rectificeren. Al met al was
het een lastig en vervelend jaar voor ons allemaal.
Net als in 2019 hebben we ook in 2020 met behulp van de vaste onderhoudsploeg onze banen goed
kunnen onderhouden. Han en Rob hebben de coördinatie daarvan op zich genomen en de frequentie
van het onderhoud is verhoogd. Er wordt nu iedere week de nodige aandacht aan het
baanonderhoud besteed en dat vertaalt zich week in week uit naar prima bespeelbare speelvelden.
Iedereen die daarvoor medeverantwoordelijk is, hartstikke bedankt.
De toss avonden werden (wellicht mede door corona) goed bezocht. Zelfs wanneer er alleen maar
gesingled mocht worden waren er wekelijks een flink aantal (vaste) spelers die het tegen elkaar
opnamen. Onze geweldige toss-master Nico heeft aangegeven dat hij gaat verhuizen en dat hij per 1
april zijn functie zal neerleggen. We zijn dan ook naarstig op zoek naar een opvolger. Misschien dat
één van de vaste tossers zich daarvoor wil melden.
Oproep bestuursleden!
Raffaela Amato heeft aangegeven dat zij haar functie als bestuurslid niet langer kan combineren met
haar andere werkzaamheden en we zijn daarom op zoek naar één (of meerdere) bestuurslid/leden.
We roepen dan ook alle leden op om zich kandidaat te stellen. Zoals het zo vaak gezegd wordt maken
vele handen licht werk en één bestuurslid (of meerdere) erbij zou een welkome aanvulling zijn. Ook
zouden we het toejuichen wanneer we bepaalde zaken zouden kunnen onderbrengen bij
“commissies” waarvoor we commissieleden oproepen. Je bent dan niet direct onderdeel van het
dagelijks bestuur maar geeft wel mede richting aan de koers die we in de komende jaren willen varen
zonder dat je je daarbij vastlegt als bestuurslid. Ambieer je een rol in het bestuur of commissie, meld
je dan via de mail aan – dedrieslag@gmail.com. Wil je graag eerst eens daarover van gedachten
wisselen, bel dan gerust een keer met Marcel (06 2488 2489). Taken waar we ondersteuning voor
zoeken zijn bijv. kantinebeheer, inkoop, evenementen, etc.
De ALV en de nieuwjaarsreceptie kunnen op dit moment geen doorgang vinden. We hebben
overwogen via het internet “online” een algemene ledenvergadering te houden maar uiteindelijk
hebben we besloten dat een fysieke vergadering (zodra dat weer kan) toch de voorkeur heeft. Het is
onzeker wat er de komende tijd wel of niet kan/mag. Maar zodra het kan, zullen we iedereen
uitnodigen zodat we de stukken die hierbij horen kunnen bespreken.
Voor nu spreken wij de wens uit dat het nieuwe jaar meer vrijheden voor ons allen gaat brengen en
dat we weer volop gebruik kunnen maken van onze banen, de kantine en alle andere faciliteiten die
onze club biedt. Wij verheugen ons er op.

Het bestuur,
Marcel, Willem, Ferd, Elsbeth en Raffaela

