Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 gaat de boeken in als “het CORONA-jaar”.
Om deze reden hebben we ook een aangepast jaarverslag. Het jaar is zo grillig en vreemd
verlopen, dat we hopen het niet met te veel tranen weg te hoeven zetten. Het jaarverslag
bevat een weergave van de gebeurtenissen en activiteiten die nog hebben plaatsgevonden.
Op 3 februari is de laatste Algemene Ledenvergadering gehouden. Ca. 40 – 45 leden en het
bestuur waren in het clubhuis aanwezig. Robert Wissink heeft, na goedkeur van de
vergadering, de functie van penningmeester op zich genomen.
Ledenbestand
Het totale ledenbestand bestond op 31-12-2020 uit totaal 426 leden. Dit aantal bestaat uit
317 senioren en 109 junioren, waaronder 6 parkeerleden, 8 donateur eden, 1 erelid en 7
leden van verdienste.
Ons lid van verdienste Bertus Wermer is 15 maart op 88-jarige leeftijd overleden.
Vrijwilligers
Het vrijwilligerswerk is dit jaar flink op de proef gesteld. Door de uitbraak COVID-19 zijn veel
activiteiten niet doorgegaan of gecanceld. Een aantal hebben we helemaal niet op mogen
starten, en er zijn voorbereidingen voor activiteiten geweest, die helaas niet gerealiseerd
konden worden.
Hierbij bedanken we iedereen die zich heeft ingezet, maar ook iedereen die dat van plan was,
voor het afgelopen jaar. Wij hebben met z’n allen deze vereniging omdat we het met z’n
allen doen! Het enthousiasme voor de sport, maar ook voor ons sociale leven, leeft onder ons
allemaal. Laten we dat gezamenlijk zo voortzetten! Bedankt!
Technische Commissie
De voorjaarscompetitie was volgeboekt met 21 seniorenteams. De competitie had helaas
geen doorgang in het voorjaar en is verplaatst naar het najaar. Daar hebben uiteindelijk in
totaal 16 teams hun potjes kunnenspelen, helaas maar tot half oktober. Deze
competitieronde gaat niet meer afgemaakt worden en we hopen met z’n allen weer op een
leuke competitie in het voorjaar van 2021.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft veel van de activiteiten figuurlijk in het water zien vallen. Het was
dit jaar in de weken en weekenden dat er wat gepland stond, niet toegestaan om wedstrijden
of feestjes te organiseren. Alleen de competitie in het najaar is grotendeels gespeeld. Met 13
ingeschreven jeugdteams (oranje, groen, geel) en een groepje allerjongsten in rood hebben
wij ons weer laten zien in Twente. Voor het komende jaar zullen er “goedmakertjes” bedacht
worden om het enthousiasme weer op een hoog niveau te brengen.
Trainingen
In 2020 zijn de trainingen op onze banen wederom verzorgd door Tennispromotor. De
samenwerking met Remy Nagel en zijn team bevalt het bestuur goed en de samenwerking
wordt verder voortgezet. De groepsbezetting is goed, veel nieuwe leden nemen deel aan de
training.
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Parkbeheer
Eén van de weinige ‘activiteiten’ op ons park die wel het hele jaar door is gegaan, zijn de
werkzaamheden van onze parkbeheerder Herman Volbers. De banen verdienen ook
onderhoud wanneer er niet getennist wordt, maar ook andere werkzaamheden om het park
netjes te houden gaan gewoon door. Herman wordt via deze weg nog eens speciaal bedankt
voor zijn inzet!
In het voorjaar is in al onze lichtmasten ledverlichting opgehangen. Dit heeft al een enorme
verbetering opgeleverd, maar zal nog verder bijgesteld moeten worden. Deze investering
wordt over de komende 5 jaar afgeschreven.
Daarnaast hebben we ook zonnepanelen op het dak van het clubhuis geïnstalleerd. Ze
hebben al het nodige rendement opgeleverd en we verwachten ook hier de investering in ca.
5 jaar te hebben terug verdiend.
Kantinecommissie
De kantinecommissie heeft dit jaar een erg mooie start gemaakt door een nieuwe keuken en
een verder gemoderniseerde bar te realiseren. Ook is er gedurende het jaar nog gewerkt aan
het “veraangenamen” van het aanwezig zijn bij TVVS. We hebben heaters onder een deel van
de overkapping opgehangen en er is een kluisjeskolom neergezet, waarin men spullen veilig
kan opbergen en ook een telefoon kan opladen.
Toernooicommissie
Het enige event dat volle doorgang heeft gehad, is het Juwelier Wissink Open 2020. In een
zonovergoten week zijn in 9 dagen tijd heel veel wedstrijden gespeeld. De drang onder leden
en niet-leden om eigenlijk de eerste wedstrijden van 2020 te kunnen tennissen was zeer
groot. De Corona crisis had zijn geduld geëist en de toernooiweek was een zeer geschikt
moment om elkaar weer eens te zien onder het genot van mooie wedstrijden en een glaasje.
Traditiegetrouw was er iedere avond weer voor eten gezorgd. De betrokken commissies
hadden enthousiaste groepjes om zich heen gebouwd, die er vol voor gingen om “hun”
avond een goede invulling te geven. Dit wordt door de toernooispelers zeer gewaardeerd en
heeft een grote positieve uitwerking, waardoor er mooie omzet in de kantine gedraaid kan
worden. Het enige dat we deze week hebben moeten missen is een feestavond, maar die
wordt in het nieuwe jaar zeker op de agenda gezet.
Evenementen
Koffietennis
Het koffietennis heeft dit jaar met de nodige onderbrekingen, maar een paar een beperkt
aantal weken kunnen plaatsvinden.
De clubavond
Dit geldt ook voor de dinsdagavond - clubavond. Zodra de regelgeving voor het organiseren
van wedstrijden weer ruimte gaf, zijn er dit jaar een aantal clubavonden georganiseerd.
Sponsorcommissie
Ook weer veel lof aan de sponsorcommissie. Al voor het aanbreken van de Corona-lockdown
was het grootste deel van onze sponsormogelijkheden al ingevuld. Mede door het nog net
op tijd binden van de nieuwe hoofdsponsor Juwelier Wissink aan het open toernooi, konden
we ook de toernooiweek met goed resultaat afsluiten.
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De sponsoren, die hun omzet dit voorjaar plotseling dramatisch zagen kelderen, zijn
benaderd om te overleggen hoe we als vereniging konden helpen. Wij wensen hen in het
bijzonder veel sterkte en succes.
Communicatie & IT
De eerste lockdown heeft ons ertoe gezet het digitale reserveringssysteem open te stellen
voor het op afstand reserveren van een baan. Via de club-app kan ieder lid dit doen. Het
systeem heeft diverse instelmogelijkheden, maar helaas voor ons alle wenselijke
mogelijkheden. Daarom moet er nog wel eens geschakeld worden, nadat er zich weer iets
onverwachts heeft voorgedaan. Wij zien het erop uitdraaien, dat we nooit meer zonder
kunnen en daarom gaan wij onze ervaringen en wensen intensiever delen met de KNLTB. DE
club-app heeft ons verder gebracht in de communicatie binnen de vereniging. Het is nu
naast e-mails en de website, het derde platvorm waarop we elkaar weten te bereiken met de
verenigingsinformatie. Dus, wanneer u deze app nog niet geïnstalleerd heeft, raden wij u toch
echt aan dat zo snel mogelijk te doen.
Bestuur
Als bestuur was dit niet het gemakkelijkste jaar. Om regelmatig voorbereidingen en plannen
te cancelen of te verplaatsen is niet leuk. Dat vergt veel overleg, waarbij men zich kan
voorstellen dat dit niet altijd de beste energie geeft. Toch heeft dit niet geleid tot vervelende
spanningen en met de focus op waar we het komende jaren naar toe willen als vereniging,
zijn we nog steeds positief gestemd.
Dit jaar is ons financieel gelukkig niet tegen gaan staan. We hebben vanuit de overheid 2
keer een financiële bijdrage gehad, de kantine opbrengst van het open toernooi was boven
verwachting, ál onze sponsoren zijn ons trouw gebleven en het meest opvallende is dat alle
contributie bijdrages geïnd zijn. Dit is zeer lovenswaardig in dit vreemde onzekere jaar.
Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2020
De Bijzondere Ledenvergadering die eerder dit jaar gepland stond voor 25 maart mocht geen
doorgang hebben. Met grote groepen bij elkaar komen was niet mogelijk. Gaandeweg het
jaar was de verwachting, dat na de zomer er wel weer bijeenkomsten gehouden zouden
mogen worden. De voorbereidingen waren in volle gang en de zaal/zalen waren al
gereserveerd om eind oktober de Bijzondere Ledenvergadering te realiseren. Maar ook deze
mogelijkheid werd in de kiem gesmoord. Het bestuur heeft gewacht met een digitale variant.
Hoofdreden hiervoor was, dat bij een digitale vergadering de benodigde interactie tussen
ons allen niet optimaal ingevuld zou kunnen worden. Toen bleek dat er waarschijnlijk
helemaal geen mogelijkheid meer zou komen voor een lijfelijke vergadering, is de BALV
digitaal via MS Teams op 16 december jl. gerealiseerd.
Op deze vergadering zijn 2 toekomstplannen gepresenteerd. De keuze is gevallen op het
realiseren van 3 padelbanen. Dit vergt een grote investering, die vanuit de tennisvereniging
gaat gebeuren. Door van de Stichting SETS de al bestaande opstallen over te nemen en weer
volledig eigenaar te zijn van alles op ons park, hebben we genoeg mogelijkheden deze
investering te financieren. De oplevering moet in april/mei 2021 plaatsvinden.

