
 
 

  

 
Uit de bestuursvergadering van 21 mei 2019 
  
Jack Nuissl, een van de opstellers van het manifest Nood luid onze klok, geeft hun kijk op de 
vrijwilligersproblematiek en mogelijke oplossingen. Er is met de wethouder gesproken en er volgt nog 
overleg met de gemeenteraad. 
Het manifest vraagt om gedurende een jaar of twee vooral ambtelijke uren en ook geld vrij te maken 
voor begeleiding van deze verenigingen en mogelijk opzet van een platform, waar besturen kennis 
van zaken kunnen vragen/inhuren. 
Volgens Nuissl zijn alle benodigde gegevens van verenigingen en andere organisaties voorhanden uit 
de recente STROOM-enquête, die wij ook hebben ingevuld. Hij weet niet of alle clubs de enquête 
hebben beantwoord. Dat zou Kolkman moeten weten. 
  
We bewilligen erin dat leden van dynamic tennis onze toiletten gebruiken wanneer iemand van Ter 
Spille aanwezig is. 
  
We kijken wat nodig is om de oefenkooi weer in orde te krijgen voor jeugdige leden. Een grondige 
schoonmaakbeurt met een hogedrukspuit lijkt wel het minste. 
  
We bespreken de volgende vergadering de voors en tegens van een pinapparaat, waarmee iedereen 
snel uit de voeten kan. 
  
We maken er een gewoonte van om de drie of vier vergaderingen per jaar van het Sportplatform in 
de voorafgaande bestuursvergadering voor te bereiden. Arie Pronk is onze vertegenwoordiger in het 
platform. 
  
In september besluiten we aan de hand van onze financiële speelruimte of we een tweede 
winterborstel aanschaffen. 
  
Het 60+-toernooi trok te weinig belangstellenden. Na overleg met de maandag- en vrijdagspelers lijkt 
het beter dat zij het voortouw nemen en het bestuur daarbij ondersteunt. 
Het staat verder iedereen vrij deel te nemen aan het recreatieve tennis op maandag en vrijdag (9-
11.30 uur). 
In september gaan we - los van een 60+-toernooi - via advertenties werven. 
  
De tweede competitiedag van ons jeugdteam heeft 10 juni plaats van 9.15 tot 12 uur. Publiek is van 
harte welkom. 
  
Voor het heen-en-weertoernooi op 29 juni in Welsum hebben zich vier heren en drie dames 
aangemeld. Zes van ieder is het streven om onze titel te prolongeren. 
  



We vragen trainer Clemens Tenniglo naar de mogelijkheden voor een grootouder-ouder-
kindtoernooi. 

  
We gaan flyers verspreiden voor ons zomertennis, bijvoorbeeld in de horeca, de bieb en het 
gemeentehuis. De verspreiders houden zelf in de gaten hoeveel flyers worden meegenomen 
  
We willen 21 september met een kraam op de Olster jaarmarkt staan. 
  
De Technische Unie heeft ons gesponsord met twee nieuwe klokken. 
  
Volgende bestuursvergadering donderdag 4 juli, 19.30 uur. 
 
 
 


