11 juli 2019
Uit de bestuursvergadering van 4 juli.
Na de eerste helft van 2019 lopen we bijna met een tekort van 141 euro bijna begroting, mede door
het ontbreken van grote tegenvallers. Het enkeltoernooi leverde meer dan 1000 euro omzet op.
Na de zomer gaan we naast contante betaling ook pinbetalingen mogelijk maken. We kijken bij
andere verenigingen naar praktijkervaringen met bepaalde terminaltypes en een variabel of vast
(1,8%) tarief.
Voor het zomertennis hebben zich negentien volwassenen en vier junioren aangemeld.
Onder leiding van Eelco Bruggeman hebben enkele ouders de oefenkooi schoongemaakt. Nu
resteert nog een likje verf.
We doen een aangepast voorstel aan potentiële sponsor Intersport. We willen 200 euro cash per jaar
en niet per drie jaar, we nemen ballen af, mits concurrerend geprijsd en we willen nog geen verplichte
kledingaanschaf. Ook vinden wij dat de korting voor leden (6%, rest voor vereniging) voor alle
sportartikelen moet gelden.
We staan 21 september van 10 tot 17 uur met een kraam op de Olster jaarmarkt en willen ons daar
richten op jeugd, volwassenen en ouderen. De site van de KNLTB biedt veel informatie en materiaal
voor dergelijke acties.
We vragen uiteraard vrijwilligers van alle leeftijden om de kraam te bemensen.
De bestuursvergadering van 27 augustus staat in het teken van de jaarmarktvoorbereiding. Vragen,
ideeën of aanmeldingen als vrijwilliger kunnen naar Arie Pronk (a.pronk1@kpnmail.nl)
In september wordt in het kader van het Raboproject weer overlegd met Wilco en eind dit jaar moet
dat uitmonden in een draaiboek voor een ‘duurzame toekomstvisie’.
In het najaar doet Welsum een nieuwe poging voor het heen-en-weertoernooi.
De toernooicommissie evalueert de toernooivorm van één weekend en spelen op tijd en mailt de
uitslag naar het bestuur.
Er gaan ook stemmen op om voor enkeltoernooien twee weken uit te trekken met het oog op
blessures en voldoende tijd voor herstel. Daarover volgt nog een besluit, dan wel gesprek met de
leden.
Onze zichtbaarheid via het bord met Ter Spille bij de ingang kan beter (groter).
De sponsorcommissie gaat bezien of we steun kunnen vinden voor nieuwe parasols.
Volgende bestuursvergaderingen zijn op dinsdag 27 augustus (jaarmarkt centraal) en dinsdag 10
september, beide om 19.30 uur.

