DANK VOOR HET VERTROUWEN.
Tijdens de ALV van 1 februari werd met instemming gereageerd op het gevoerde beleid in
2016. Een fijne opsteker voor het bestuur, dat in 2016 behoorlijk moest improviseren. Eerst
door het terugtreden van Margot de Vos en later door het uitvallen van Ruud Torken.
Gelukkig kon ik in november al melden dat Nanne Sluymer en Hans v.d. Nieuwendijk zich
beschikbaar hebben gesteld om onze club mede te besturen. Op de ALV werden beide heren
dan ook onder luid applaus gekozen in het bestuur. De jaarverslagen van de diverse
commissies werden zonder opmerkingen goedgekeurd en behoefden geen verdere
toelichting. De financiën zijn door de kascontrole commissie akkoord bevonden.
Met dank aan de nieuwe 1e penningmeester Nanne! Deze heeft de jaarstukken gemaakt en
de begrotingen (samen met het bestuur) opgesteld, wat geen gemakkelijke klus was. Maar
alles was voor de leden helder en ook hier had men geen opmerkingen. Wel ging de
discussie over het volgende voorstel: de verhoging van de contributie per 2018 en de
verhoging van de vrijwilligersbijdrage. Het bestuur had voor dit voorstel als voornaamste
argumenten : Het niet precies kunnen overzien hoeveel de bouwkosten van het clubgebouw
en de inrichting daarvan zullen gaan bedragen en het licht teruglopen van het ledenaantal,
met name door de vele blessures van de oudere leden. De vergadering sprak zich uit om de
contributie niet te verhogen! Vooral vond men dat we moeten concurreren vanwege de
komst van het tennispark bij de Rode Molen. Bij een verhoging van de contributie zou dat
wellicht leden gaan kosten. Een belangrijk argument was ook dat de financiële situatie voor
de komende jaren er steeds positief uitziet. Het voorstel wordt aangehouden. Het bestuur
zal vóór 1 oktober aan de hand van de dan bekende cijfers komen met een voorstel voor
2018. De voorzitter kon verder nog meedelen dat de toegezegde subsidie van € 25.000,—
door de gemeenteraad is goedgekeurd. Een lekkere meevaller voor ons!! Met vooral dank
aan onze wethouder Bas Brekelmans!! Bij de rondvraag werd het voorstel gedaan om in de
weekends de competitieteams te vragen om mee bardiensten te draaien. Het bestuur vindt
dit een prima idee en zal dit verder met de TC en de competitieleiding uitwerken. Tijdens de
vergadering is een jubileumcommissie samengesteld, die als opdracht meekrijgt het 40 jarig
jubileum in 2018 veel luister bij te zetten. Gezien de samenstelling van deze commissie kan
het niet anders of 2018 wordt een prachtjaar met een prachtig jubileumfeest. Tenslotte kon
een tevreden voorzitter, na dankzegging aan de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen in
het bestuur de vergadering om 21.30 uur sluiten. En konden de lichten weer aan en kon er
weer getennist worden. Nogmaals dank voor ieders bijdrage aan deze ALV.

WELKOM NANNE EN HANS IN HET BESTUUR.
Het zal een oplettend lid niet ontgaan zijn dat de bemoeienis in verenigingszaken door de
beide heren al een tijdje gaande is. Hans, waar het gaat om alles wat te maken heeft met
internet, websites, tv schermen en TC en Nanne, die naast het verzorgen van de centjes, zich
ook bemoeit met onderhoud en sponsorzaken. Voor Nanne was de vuurdoop de BLV in
oktober, waarbij de goedkeuring van de leden werd gevraagd voor de uitvoering van de
verbouwing en het uitschrijven van de obligatielening. Met volle overgave heeft Nanne zich
op deze actie gestort. Na een wat aarzelende aanloop, wat aanpassingen en wat extra
mailtjes naar de leden ging het lopen. Nu kan ik je meedelen dat we 300 obligaties van

€ 100,—hebben uitgezet. Een prachtig resultaat voor ons allen en vooral door de inbreng
van Nanne. Hans was ook al druk met de led verlichting op baan 7 en de camera’s en gaat
zich als bestuurslid bezighouden met de eerder genoemde taken, maar ook als
aanspreekpunt voor kantinezaken. Op die manier zijn alle commissies weer gekoppeld aan
een bestuurslid. Nogmaals welkom heren!! Dank voor jullie toezeggingen en bereidwilligheid
om onze club te leiden. En ik reken vooral op een plezierige samenwerking!!!!!!!!!

HARTENKREET VAN ONZE PENNINGMEESTER.
Inmiddels schrijven we 6 februari en is nog niet alle contributie binnen. Terwijl die eigenlijk
vóór 31 december betaald had moeten zijn!! Ik hoef je niet te vertellen dat juist nu meer dan
ooit, het belangrijk is over voldoende financiën te beschikken om alle plannen uit te voeren
en de rekeningen op tijd te betalen. Gelukkig hebben wel al heel veel leden hun contributie
voldaan. Ben jij nog in gebreke? HELP ONS EN MAAK SNEL JE CONTRIBUTIE OVER!!!!!!!!!!!!!!
Dank daarvoor. Mocht je vragen hebben over je contributie neem dan even contact op met
Nanne Sluymer.
VANAF 15 FEBRUARI 2017 LIGGEN DE NIEUWE PASSEN IN DE KANTINE.
De KNLTB heeft gemeld dat we vanaf 15 februari kunnen beschikken over de pas van 2017.
Dit betekent dat per die datum de pas van 2016 vervalt. VANAF DE 15E ALLEEN AFHANGEN
MET NIEUWE PASSEN.
Je nieuwe pas is beschikbaar als je contributie is voldaan. Een extra reden om snel te
betalen!! Want je wilt toch tennissen??????!!!!!
Dit geldt natuurlijk niet voor onze winterleden, die met hun pas t/m 31 maart kunnen
spelen.

VERBOUWING IN VOLLE GANG
Precies een maand geleden zijn we begonnen met de werkzaamheden. Op dit moment is de
verbouwing van ons clubgebouw in volle gang. Aan de voorkant zijn de stalen spanten
geplaatst en krijg je al een klein beetje een indruk hoe het er straks moet gaan uitzien. Maar
aan de achterzijde wordt ook volop gewerkt. Daar wordt vooral door onze vrijwilligers
gewerkt aan een nieuwe indeling van de diverse ruimtes. Nieuwe plek voor de kleedkamers,
een nieuwe bestuurskamer, een nieuwe indeling van de keuken én een aanpassing van de
bar. Dit alles onder de bezielende leiding van enkele actieve leden!! Er moet nog heel veel
gebeuren, dat spreekt voor zich en we zullen in de komende weken aan de hand van de uit
te voeren werkzaamheden bij de leden langsgaan (bellen dus) met het verzoek om ons te
helpen die uit te voeren. Natuurlijk reken ik op heel veel handjes om deze, misschien wel de
belangrijkste klus in ons bestaan, te klaren.

De commissie bouwzaken werkt op dit moment onder hoogspanning!! Er worden vele, vele
uren overlegd met de aannemers, vrijwilligers en commissies om alles in goede banen te
leiden. En vooral belangrijk is het om de diverse zaken in goed overleg te doen. De
bouwcommissie veel sterkte en succes toegewenst!!!!!

TOT SLOT.
De eerste maand van het jaar zit er al weer op. Het voorjaar komt er al een beetje aan en de
avonden worden al weer wat langer. Het bestuur maakt alweer plannen voor de heisessie.
De wintercompetitie nadert zijn einde en we gaan ons opmaken voor de
voorjaarscompetitie. Wij zullen er alles aan doen om het park, en straks ook ons clubgebouw
er optimaal te laten uitzien want het enige doel waarvoor we dat doen is:
DE GELEGENHEID VOOR JOU VOOR EEN GEZELLIG POTJE TENNIS!!!!!!
Veel tennisplezier op ons mooie park!!
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