Voorzittersnieuws december 2021

Beste TVVS-er,
Het jaar is bijna voorbij, een vreemd jaar ! Weinig activiteiten door de golfbeweging van wel en niet
wat mogen organiseren. Toch denk ik dat wij, met onze hobby “tennis”, ons nog redelijk hebben
kunnen vermaken, maar de omstandigheden waaronder zijn verre van ideaal en leuk.
Ik wil beginnen met het, voor het bestuur meest ontluisterende bericht, dat de Gemeente
Enschede niet meegaat in het verlenen van een vergunning om padelbanen aan te kunnen leggen.
Begin deze maand kwam het definitieve bericht. Het grote hangijzer in deze is de mogelijke
geluidsoverlast voor onze buren. De huizen en appartementen rondom ons heen liggen te dichtbij
om eventuele extra activiteiten buiten het tennis om, in een goed maatwerkvoorschrift te
verwerken. Een grote teleurstelling ! Juist ook omdat de Gemeente Enschede 5 jaar geleden vol
meeging in het enthousiasme en de meeste randvoorwaarden al besproken waren. In de komende
algemene ledenvergadering zullen we hier nog op terug komen.
Vooruitkijkend naar 2022 is het belangrijk, dat iedereen die KNLTB voorjaarscompetitie wil gaan
spelen, zich aanmeldt bij de technische commissie. Ten opzichte van eerdere jaren wordt een paar
extra vormen van competitie aangeboden. Met name de dubbel competitie is hier interessanter
gemaakt. Schrijf je in, want het is nog een hele klus om alles ingedeeld te krijgen.
Momenteel is het lastig te bekijken, wat er aan activiteiten georganiseerd kan worden. Er stond
voor december een tweetal activiteiten gepland (de pubquiz en de sponsoren-tennisavond), maar
die hebben we helaas af moeten blazen. Zodra er weer ruimte is om iets aan te bieden, zullen we
ons daarop storten. Tot die tijd moeten we het doen met alleen de vrijetijds- en trainingsuurtjes.
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op maandag 31 januari. Binnenkort vallen de
bijbehorende stukken en agenda gezamenlijk met de uitnodiging bij u allen in de digitale
brievenbus. Op dat moment krijgt u ook te horen of het een volledig digitale avond wordt, of dat er
ook een mogelijkheid is om in het clubhuis aanwezig te zijn.
Rest mij mu niets anders dan het wensen van hele fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar !
Corona-status: We zitten momenteel weer in een verlengde lock-down. Veel thuis, weinig er op uit
en dat werkt niet altijd even inspirerend. Maar er mag wel getennist worden ! Dus maak daar
gebruik van ! Alles natuurlijk wel met in acht neming van de gestelde regels:
• het park is dagelijks geopend tot 17.00 uur
• reserveer via de app
• buiten de baan: 1,5m afstand
• wc’s zijn bereikbaar
Iedereen wordt geacht zich hieraan te houden. Des te sneller
gaan we weer naar “het normale” toe.
https://corona.knltb.nl/nieuws/
Namens het bestuur,
Remco Heeringa
voorzitter@tvvs.nl

