
 
Uit de bestuursvergadering van 21 januari. 
  
De stukken voor de algemene ledenvergadering op 11 februari om 19.30 staan nu op de website. 
  
  
We hebben 2019 met een batig saldo van 348 euro afgesloten. Gezien onze liquiditeit en de lage 
spaarrente lossen we boetevrij 5000 euro af op onze langlopende lening, die daardoor daalt naar 
15.750 euro. Dat scheelt jaarlijks ruim 150 euro aan kosten. Begin 2021 bekijken we of dat opnieuw 
wijs is. 

We begroten 750 euro voor de renovatie van het tegelpad langs banen 3-5. 

We onderzoeken of we tegen lagere kosten een nieuwe verzekeraar kunnen vinden. De huidige 
verhoogde de premie met circa 20 procent. 

De contributies voor 2020 stellen we - uitgaand van een prijsindexcijfer van 2,6 procent - als volgt 
vast: seniorencontributie was 140 en wordt 144 euro en de jeugdcontributie was 37 en wordt 38 euro. 
De competitiebijdrage blijft 15 euro en de afkoop bardienst 50 euro. De KNLTB-contributie is verhoogd 
van 17,20 naar 17,80 euro. 

De kantineprijzen stijgen over het algemeen met 0,05 euro. De bierprijs wordt 1,95 en de koffieprijs 
1,10 euro. 

We praten met de dynamic tennissers over medegebruik van ons park in de zomermaanden. Het 
gaat om 25-30 personen en levert ons een meeropbrengst op. Het betekent semipermanente belijning 
voor vier (kleine) velden op en rond onze baan 5. We kijken of baan 4 dan nog bespeelbaar is, of in 
feite bij gebruik van de binnenste twee DT-banen onbruikbaar wordt. De DT’ers krijgen toegang tot het 
clubgebouw en nemen onze koffie (en eventueel andere dranken) af. 

We doen dit jaar mee aan het Anton Pieck Winterfestijn. We verkennen de tenniskleding aan het 
eind van de negentiende eeuw om te zien of we daar replica’s van kunnen maken/huren/kopen. 

Binnenkort plaatsen we een opvallender naambord van onze vereniging bij de toegang tot het 
parkeerterrein. 

Met hulp van ouders zetten we onze jeugdcompetitie, waaraan twee teams deelnemen, beter neer. 
Daarover is 21 en 23 januari met de ouders gesproken. Velen willen wel een handje helpen bij 
thuiswedstrijden op zondag. 

  

Volgende bestuursvergadering dinsdag 3 maart, 19.30. 
  

  
  

    

  


