Jaarverslag bestuur
2018
Bouwen aan onze vereniging
De start van 2018 stond in het teken van PADEL. Tijdens een drukbezochte jaarvergadering
wisten we als bestuur de overgrote meerderheid van de leden te enthousiasmeren om te
kiezen voor padel. Niet om tennis te vervangen, maar als aanvulling. We willen als
vereniging meegaan met onze tijd, en onze leden alles bieden wat we kunnen. Door onze
goede financiële jaarresultaten konden we ze zelfs grotendeels uit eigen middelen
bekostigen en er wordt inmiddels veel gebruik gemaakt van de padelbanen. De gratis
kennismakingslessen waren een groot succes.
Met padel zijn we een nog meer complete sportvereniging geworden.
Het gehele jaar verbleven onze gasten nog bij ons, de leden van TV RICO. Na de
gemeenteraadsverkiezingen veranderde er veel in de gemeente Rucphen, waardoor de
ontwikkeling van hun nieuwe park ineens in een stroomversnelling kwam. Men ging van
problemen naar oplossingenen zo kwam het dat RICO komende voorjaar hun nieuwe
accommodatie betrekt. Of daar ook padel bij komt, hebben ze nog in overweging.
Zoals elk jaar waren er weer vele activiteiten. Onze toernooien waren de hoogtepunten. Stuk
voor stuk netjes weggezet door onze betrokken en enthousiaste commissies. Etten-Leur
Open is een blijvertje gebleken.
Successen waren er ook weer. Velen kampioenen in het voorjaar en najaar en we hebben er
bij het prestatietennis een aantal toptennis-teams bij: hoofdklasse op zondag en meerdere
teams in de hoogste overgangsklasse op zaterdag. Dit prestatietennis gaan we de komende
jaren verder uitbreiden en versterken.
Afgelopen najaar werd ons padel-competitieteam zelfs direct kampioen, bij eerste deelname!
Het jeugdtennis zit bij ons ook in de lift. Mede dankzij de inzet van trainer André van der Bijl
hebben we inmiddels 130 jeugdleden en dat is veel voor een tennisvereniging. Een
verklaring hiervoor is ook het (bijna) all-in lidmaatschap voor jeugdleden met onder andere
het tweede trainingsmoment.
Dit jaar hebben we ook besloten om per 1 januari a.s. over te gaan op cashless betalen. Dit
stond al heel lang op het lijstje van onze penningmeester, want het sjouwen met de vele
contanten iedere keer, was hem een doorn in het oog. Het kost veel tijd en is simpelweg niet
veilig. Een bijkomend voordeel. We hebben uiteraard gekeken bij andere clubs die deze stap
hebben gezet en dat heeft ons doen besluiten om dit nu echt door te zetten.
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Nu de ‘zichtbare’ werkzaamheden vergevorderd zijn en we de puntjes op de i gaan zetten,
kan ook het meer ‘onzichtbare’ werk niet achterwege blijven. Onze reglementen waren nogal
verouderd. Het parkreglement is aangepast en bij de komende Algemene Ledenvergadering
zal ook worden voorgesteld om het huishoudelijk reglement te moderniseren. Leden die met
jeugd omgaan overleggen een VOG verklaring. Tenslotte leverde de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) de nodige uitdagingen voor iedereen.
“Bouwen aan de vereniging” doen we met z’n allen. Daarom is het zo belangrijk dat we
bestaande vrijwilligers koesteren, en nieuwe vrijwilligers erbij zoeken. Dat bouwt een stuk
fijner. We kunnen nog meer aandacht steken in ledenbehoud, waarmee we de uitstroom van
nieuwe leden willen terugdringen, en ledenwerving, activiteiten voor alle leden en het opdoen
van nieuwe ideeën voor de toekomst van Tennisclub Etten.
Vele handen maken licht werk, met een andere bestuurlijke structuur gaan wij mogelijk
vormgeven aan onze club. Nieuwe krachten om voort te bouwen op het solide fundament
wat we de afgelopen jaren hebben gelegd.

Het bestuur van Tennisclub Etten

Kees, Jos, Jacqueline, Doriet, Dennis, Erik.
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