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Nieuwsbriefitems (uit de bestuursvergadering van 26 februari 2019) 

  
Leden gaan een Bokkenavond en op 25 oktober een Oktoberfest organiseren. 
  
We krijgen een nieuwe, beter leesbare prijslijst voor de kantine. Er komen ook kleine versies voor op 
de tafels. 
  
We kunnen twee jaar meeliften met Miranda Jansen van Overwetering als onze 
vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP luistert naar meldingen, maar bijvoorbeeld een aangifte 
is de verantwoordelijkheid van de klager. Na twee jaar zouden we zelf een (opgeleide) VCP moeten 
hebben. Contactpersoon voor de VCP in ons bestuur is Antoine Jagers. 
  
We bezochten een bondsbijeenkomst over werving en behoud van (jeugd)leden. Aandachtpunten 
zijn onder meer: kortere duur van toernooien, tennisfit-programma voor ouderen (inclusief warming-
up), straattoernooi, oud-leden revitaliseren, scholen en BSO’s uitnodigen, gratis lessen voor 
zomerleden, minder spelende leden benaderen voordat ze opzeggen, app voor nieuwe leden, site 
afspreken.nl gebruiken. 
 
Ook een overweging is jeugd niet alleen les aan te bieden, maar ook direct wedstrijden te laten 
spelen. Daarvoor is onze vereniging waarschijnlijk te klein. 
Wie interesse heeft om bovenstaande of andere projecten op te pakken, kan dat melden. 
  
Onze Rabo-adviseur Wilco maakt een draaiboek voor speciale evenementen rond tennis op ons 
park. 
Onze seniorleden staan op maandag- en vrijdagmorgen open voor nieuwe instroom. Ook de 
maandagavondhussel leent zich daarvoor. Binnenkort brengen we een wervende flyer(tekst) uit voor 
de website en de HaH-bladen, die ook kan worden verspreid via Holstohus, wachtkamers en 
dergelijke. 
  
Het bestuur bespreekt binnenkort met de sponsorcommissie de plannen voor aanpassing van het 
clubgebouw. Onze kas lijkt dit jaar alleen ruimte te bieden voor het uitnodigender maken van de bar. 
  
Andere toernooivorm 
We gaan de damesdubbel en herendubbel van 22 t/m 24 maart op proef in één weekend op tijd 
verspelen. Alleen de finales bestaan uit twee sets en zo nodig een supertiebreak. 
Ook de dames enkels worden op tijd verspeeld om te trachten de deelname te vergroten. De enkels 
zijn van 17 t/m 23 juni. De verkorte damesvorm kan in die week, maar ook van 21 t/m 23 juni 
plaatshebben. 
Het gemengd dubbel (mix) blijft vooralsnog op 9 t/m 15 september. Mocht de verkorte toernooivorm 
aanslaan, dan kan dat van 13 t/m 15 september. 
  
Voorjaarscompetitie 
Aan de voorjaarscompetitie doen tien teams mee. Door nieuw beleid heeft de bond alle klassen 
landelijk gemaakt en verandert de klassenindeling. Daarover krijgen alle aanvoerders uitleg. ► 
  
 



 
Scholen tennissen 
We doen mee aan de traditionele schoolsportdag op 22 mei. Wie wil trainer Clemens daarbij terzijde 
staan? Opgave kan bij solkrednas@xs4all.nl. 
We willen naast deze jaarlijkse dag ook groepen van scholen op ons park laten ‘gymmen’ ter 
kennismaking met tennis. 
  
Bardienst verandert 
De bardienst moet op competitiedagen een half uur voor begin van de wedstrijden (dus om 18.30 of 
12.30 uur) aanwezig zijn om tijdig koffie te serveren. 
De in het bardienstschema genoemde personen regelen zelf (in hun team) zo nodig hun vervanging. 
Ook kunnen ze onderling bezien of en hoe laat op drukke barmomenten versterking nodig is. 
  
We willen snel duidelijkheid vragen van de gemeente te vragen over voortzetting van onze 
pachtovereenkomst, waarna we ons kunnen buigen over de (stapsgewijze) vervanging van banen. 
Daarin speelt een voorstel van Gert Meydam mee om (liefst met mede-investeerders) een padelbaan 
aan te leggen. 
  
Denk om vorst en licht 
De winter kan nog even duren, dus geldt: Bij sneeuw op de baan en bij opdooi niet tennissen. 
Informatie daarover staat op de website. Bellen met groundsman Martin Jacobs mag ook: 564 798. 
Storingen in de lichtmasten moeten direct worden gemeld bij Martin Jacobs. 
  
De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 9 april om 20.30 uur. ■ 
  
 


