Welkom allemaal, bij deze feestelijke opening van het nieuwe jaar. Namens de rest van het
bestuur wens ik jullie allemaal een mooi, gezond en sportief 2019. Terwijl andere
buitensporters in diepe rust van hun winterslaap, ik bedoel winterstop genieten, spelen wij
gewoon lekker door. Tennissers zijn stoer. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En als je er
voor gaat, werkt het weer meestal ook mee. Ik ben blij dat onze activiteiten ook ’s winters
altijd veel deelnemers blijven trekken. In november hadden we nog een drukbezet
familietoernooi, een middag pepernotentennis voor de kinderen en voor de oudere jeugd
frietjestennis met film. En voor de voorjaarscompetitie begint, staan er alweer verschillende
activiteiten op de kalender. Met als belangrijkste natuurlijk in maart de
clubkampioenschappen single en jeugd. Doe daar vooral allemaal aan mee, ook als je net
begonnen bent met tennis.
Wat is er allemaal gebeurd in 2018?
Veel nieuws:
* Onze club is sinds het open jeugdtoernooi volledig rookvrij.
* Een mooie nieuwe website, een eigen clubapp die veel leden ook heel handig vinden. We
maken meer gebruik van social media. Voor alle leden: volg de NVLTB op Twitter,
Facebook en Instagram.
* Sinds een paar weken hangt er een nieuw afhangsysteem van de KNLTB. Voor velen een
verrassing, en nog even wennen. Maar hopelijk zijn we hiermee verlost van de storingen.
* We hebben er een paar nieuwe sponsoren bij, zoals Cicuto en New York Pizza. En we zijn
natuurlijk ook heel blij met de bedrijven die ons trouw blijven steunen. In dit kader wil ik
Bert van de Weerd van de Stichting Sponsoring en Fondswerving Wageningen even noemen.
Hij laat zich afmelden voor vanavond omdat hij ernstig ziek is. Wij wensen hem beterschap.
* Onze trainers Bart Kooiman en Merel Beelen gaan samen verder… in een nieuw bedrijf.
KB academy. In goed overleg met Fit gaan we het contract voor de lessen oversluiten met het
nieuwe bedrijf. We feliciteren Merel en Bart met deze stap en we zijn blij dat ze zich op deze
manier sterker aan onze club verbinden.
* Op een aantal belangrijke posten zijn nieuwe mensen gekomen: Gert Hannink volgt Wim
Reebeen op in de barcommissie. Hij zal hier dus samen met Theo Weijde veel te zien zijn
overdag. Harold Verstegen neemt de ledenadministratie over van Louis Lutke Schipholt. Ook
in het bestuur wat wisselingen. Heleen is de nieuwe parkcommissaris. Marjoleine Bartels
neemt haar rol over als voorzitter van de cie Ledenwerving en zit als zodanig ook in het
bestuur. Dit moet allemaal nog officieel worden vastgesteld tijdens de ALV op 19 feb.
Graag een applaus voor de afzwaaiende functionarissen en voor alle vrijwilligers die zich het
afgelopen jaar weer hebben ingezet voor de vereniging.
En dan de goede voornemens voor 2019.
Daarbij moet de aandacht natuurlijk uitgaan naar onze drie speerpunten: jeugd, ledenwerving,
en vrijwilligers.

Mijn indruk is dat het aantal jeugdleden de laatste tijd iets aantrekt. Maar daar heb ik nog niet
de cijfers bij. Het blijft moeilijk om ze vast te houden als ze naar de middelbare school gaan
en helemaal als ze naar de universiteit gaan. De jeugdspelcie heeft een plan van aanpak
gemaakt, waaruit ik nu een paar goede voornemens kan noemen. Het plan is om nog beter te
laten zien hoe leuk tennis is voor kinderen en wat hier allemaal te doen is. Een ander goed
voornemen is om structureel schooltennis te gaan aanbieden. Verder is het de bedoeling om
de teamspirit onder de jeugdleden te stimuleren. Tot slot komen we dit jaar met een voorstel
voor meer flexibele vormen van lidmaatschap. Bijvoorbeeld een weekendlidmaatschap voor
uitwonende studenten.
Dan ledenwerving en -behoud. Dit heeft inmiddels vaste vorm gekregen, sommige dingen
zoals het proeflidmaatschap zijn duidelijk effectief, andere acties lijken minder goed te
werken. Er zijn appgroepjes waar nieuwe leden tennismaatjes kunnen vinden. Een paar keer
per jaar zijn er introavonden. Misschien is het nodig om nog wat meer activiteiten speciaal
voor nieuwe leden te organiseren. Padel wordt wel eens genoemd als wervende factor voor
tennisclubs. Het is voor ons niet echt een optie om een paar banen neer te leggen, maar we
horen dat de WUR veel vraag heeft en initiatieven wil ontplooien, dus we houden dat in de
gaten en kijken of we eventueel kunnen samenwerken. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat
er geen magische maatregel waarmee je even 100 nieuwe leden binnenhaalt. Nieuwe leden
trekken en houden is iets wat de club als geheel moet doen. Het gaat om gastvrijheid,
klantvriendelijkheid en openheid. Vraag eens een collega, buur of kennis om een keer te
komen spelen.
Vrijwilligers zijn de kracht van onze club. Die willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken.
Het nieuwe kassasysteem is wat dat betreft een stap vooruit. Het afgelopen jaar is het hele
administratiesysteem doorgelicht op gebruiksvriendelijkheid. Hoe beter alle processen
gestroomlijnd zijn, hoe makkelijker het werkt. Daar gaan we dit jaar mee door. Verder geldt
hier dat eigen initiatief wordt gewaardeerd. Als je iets wilt doen, kun je natuurlijk in een
commissie gaan. Er zijn altijd vacatures, zoals nu in de tuincommissie. Maar als je zelf een
idee hebt voor een activiteit of iets dat beter kan, dan horen we dat graag. Zo heeft Jan
Navarro de telefoonabonnementen op een rijtje gezet en dat bespaart ons nu geld.
Dat waren de speerpunten, maar niet alle goede voornemens. Het is dit jaar echt tijd voor
onderhoud aan het clubhuis. Als er genoeg geld is, nemen we ook het terras onderhanden.
Verder lijkt het me een goed idee als er in het voorjaar een klusdag komt om gezamenlijk het
park klaar te maken voor het nieuwe seizoen. In 2021 bestaat deze vereniging 100 jaar. Dat
vraagt om een groot feest met verschillende activiteiten door het jaar heen. Daarom gaan we
dit jaar een commissie samenstellen om dat eeuwfeest voor te bereiden. Rik Nijland is al
bezig met een onderzoek naar de historie van het tennis in Wageningen. Hij heeft me al wat
laten lezen. Dat wordt echt iets om naar uit te zien. Als je wil bijdragen aan een van deze
voornemens, dan horen we het graag. Maar het allerbelangrijkste voornemen is natuurlijk om
ook in 2019 weer zo veel mogelijk op de baan te staan, of het nou ijskoud is of bloedheet.
Want tennissers zijn stoer, dat mag ook nog wel een keer gezegd worden. Veel plezier!

