Jaarverslag 2016 van het Bestuur
2016: een jaar waarin veel gebeurd is.
Eerder had het zittende Bestuur aangegeven haar taak te willen overdragen aan een nieuw
Bestuur. Een nieuw Bestuur brengt namelijk nieuwe ideeën en een frisse blik mee, die nodig
zijn om het Vennewater ook in de toekomst een b(l)oeiende Vereniging te laten zijn.
Daarnaast zaten GJ Stokreef (voorzitter), Jan Meines (de penningmeester) en Ella Molenaar
(voorzitter Kantinecommissie) al veel jaren in het Bestuur en vonden ze het nu een goed
moment om hun taken over te dragen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2016 droeg G.J. Stokreef het
voorzitterschap over aan Gert-Jan van Steenis. In mei 2016 volgde Harold Lamme Jan Meines
als penningmeester op. Ella Molenaar vond Theo Schaap bereid om voorzitter van de
Kantinecommissie te worden. Van het ‘oude’ Bestuur bleven Heidi Castricum-ten Kroode
(voorzitter van de Tennis Technische Commissie) en Greet van Beek (secretaris) nog aan.
De Bestuursvergaderingen worden bijgewoond door bovengenoemde Bestuursleden.
Het komt regelmatig voor dat (commissie)leden een deel van de vergadering bijwonen als er
bepaalde onderwerpen op de agenda staan of op eigen verzoek.
Helaas is er dit jaar geen Jeugdcommissie meer; vanuit het Bestuur worden nu leden
benaderd met de vraag of ze een activiteit willen oppakken. Gelukkig zijn leden hiertoe
bereid! Zo hebben Sien en Wikki van Leijden en Noortje Lind de jeugdracketavonden
georganiseerd en coördineert Brigitte Laks de competitie voor de jongste jeugdleden. Wat
betreft de (jeugd)trainingen (indeling e.d.) wordt het Bestuur goed ondersteund door Hanny
Kok, de trainingscoördinator.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Reijer de Regt zijn functie van coördinator van
de Onderhoudscommissie overgedragen aan Henk Reuver. In navolging van Reijer woont
Henk geen Bestuursvergaderingen bij, maar heeft regelmatig overleg met de voorzitter en
de penningmeester.
Eén van de eerste acties van het nieuwe Bestuur (al wel geïnitieerd door het ‘oude’ Bestuur)
was het realiseren van de aanbouw van een veranda aan de kantine. Ook de kantine kreeg
een facelift. Dit heeft bijgedragen aan een gezelligere uitstraling van de kantine; één van de
actiepunten voor ledenwerving en -behoud. Zo werd er tijdens Tannes volop nagezeten
onder de veranda.
Natuurlijk is er stil gestaan bij ons 40-jarig jubileum!
Zo opende Rob Opdam, wethouder van Sportzaken, via een rake slag met een groot racket
de clubkampioenschappen. In zijn speech memoreerde hij dat er veel veranderd is in die 40
jaar; zo mochten vrouwen die niet buitenshuis werkten, in de beginjaren ’s avonds niet
tennissen.
Voor de medewerkersmiddag werden ook de ereleden uitgenodigd om hen te bedanken
voor hun grote verdiensten voor de Vereniging; ze kregen bloemen en een
herinneringsspeld uitgereikt. Een erelid die vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig kon
zijn, is door een delegatie van het Bestuur thuis verrast met genoemde attenties. Gezien hun
reacties werd dit zeer op prijs gesteld.

Tijdens deze middag werden Ella Molenaar en Jan Meines benoemd tot ereleden. Zij hebben
zich respectievelijk 15 en 12 jaar met zoveel betrokkenheid ingezet voor de Vereniging, dat
dit predicaat hen zonder meer toekomt.
Het grote applaus van de aanwezigen onderstreepte dit nogmaals. Het was een geslaagde
middag en avond; er werd volop gepraat, getennist en oude fotoboeken bekeken.
Tot slot was er een jubileumactie: een nieuw lid kreeg voor € 40,00 aan cadeaubonnen. Een
aantal mensen heeft hiervan gebruik gemaakt.
38 jaar lang was Coen Holstvoogd zeer actief als vrijwilliger bij onze Vereniging. De laatste
jaren verzorgde hij met grote toewijding de ledenadministratie.
Met de overstap naar een nieuwe ledenadministratiesysteem (KNLTB.club) eind september
2016 hebben Bert en Hanny Kok –met als achterwacht Ineke van Steenis- de
ledenadministratie op zich genomen. Coen heeft bijgedragen aan de overdracht tijdens de
implementatie van dit systeem.
Gekoppeld aan de KNLTB.club is een clubapp, deze is nog in ontwikkeling. Het idee is dat
leden via de clubapp gemakkelijk geïnformeerd kunnen worden, bijvoorbeeld als banen niet
bespeelbaar zijn. Ook kan via de clubapp een tennismaatje gezocht worden. Natuurlijk wordt
u geïnformeerd als we starten met de clubapp.
Eén van de mogelijkheden die KNLTB.club verder biedt, is het incasseren van betalingen via
KNLTB collect. Met de inning van de contributies in 2017 waren wij de eerste
tennisvereniging, die ervaring hiermee heeft opgedaan. Dit leverde in eerste instantie veel
extra werk op voor de penningmeester maar het vervolg, het incasseren van de contributie,
werd een stuk minder arbeidsintensief. Feedback van de leden kunnen wij gebruiken om de
KNLTB te helpen dit systeem te vervolmaken.
De informatie die Theo Schaap op de mail zet en die hij plaatst op het tv-scherm in de
kantine wordt goed ontvangen door de leden.
Het bestuur is, ondersteund door een aantal enthousiaste leden, een onderzoek gestart naar
de mogelijkheden voor de aanleg van padelbanen, overkapping van twee banen, LEDverlichting en acties ten aanzien van ledenbehoud en -werving.
Helaas zien steeds meer leden zich geconfronteerd met ernstige ziektes. Een attentie als blijk
van medeleven en/of een bezoek vanuit de Vereniging is dan ook zeer belangrijk. Het
bestuur waardeert het zeer dat Willeke van Etten en Dina Leeuwerke hiervoor zorgdragen.
In 2016 zijn Anita Slootman en Jacques Meijboom overleden. Beiden waren zeer actieve en
enthousiaste leden, naast het tennissen hebben zij zich enorm ingezet voor de Vereniging.
Anita voor de Tennis Technische commissie en Jacques bij de Onderhoudscommissie en de
Websitecommissie. Zij worden zeer gemist.
Eind september 2016 overleed het erelid Rita Pohley. Zij stond aan de bakermat van de
clubkampioenschappen, waarbij ze het wedstrijdschema zo plooide dat de leden toch hun
wedstrijden konden spelen.

Ook hebben wij afscheid moeten nemen van Martin Kers, een oud-lid van de Vereniging, die
zich bekwaam had in het slaan van zeer lastige effectballen.
Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur,

Greet van Beek, secretaris

