Bestuursverslag 2018
Net als voorgaande jaren zijn we in januari 2018 gestart met het voorbereiden van de Algemene
Leden vergadering voor 13 februari 2018.
De opkomst van de ALV 2018 was nagenoeg gelijk aan die van 2017 maar 26 aanwezige leden is toch
helaas aan de magere kant.
De leden hebben het bestuur verzocht om de volgende zaken te onderzoeken:
1. De mogelijkheden voor het realiseren van een (of meerdere) Padelbanen.
2. Differentiatie van de contributie in de toekomst.
3. Ledenwerving en behoud.
Alle punten zijn in de loop van dit jaar onderzocht.
Het bestuur heeft getracht een onderzoekcommissie op te richten voor bekijken van de
mogelijkheden voor het realiseren van een Padelbaan. Vanuit de leden was de bereidheid om hier
aan deel te nemen helaas nihil, hierdoor is er verder geen voortgang geboekt. Wel heeft het bestuur
verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente over gronduitbreiding indien er padelbanen
zouden worden gerealiseerd. De indruk bij het bestuur is dat de gemeente best bereidt is om hierin
mee te denken. Harde toezeggingen zijn hier verder niet over gemaakt. Het bestuur is van mening
dat een eventuele aanleg van padelbanen niet ten koste mag gaan van de huidige 5 tennisbanen
Voor 2019 heeft het bestuur i.s.m. de Stichting Sport en Cultuur Benthuizen afgesproken gezamenlijk
de mogelijkheden te gaan onderzoeken. Namens BTC zullen 2 a 3 leden hierin participeren.
Voor de punten 2 en 3 heeft het bestuur een voorstel om de contributies te differentiëren voor haar
leden,alsmede een ledenwerfactie. Deze voorstellen zullen ingebracht worden op de komende ALV,
waarna de opties verder zullen worden uitgewerkt.
De ledenwerving is gedurende het gehele jaar onder de aandacht geweest en zal zeker in de
komende jaren aandacht behoeven. In 2018 zijn een aantal zaken georganiseerd zoals schooltennis,
straattennis in Oosterheem, kraampje op Koningsdag, advertenties in de plaatselijke krant(jes) en
een minilidmaatschap. Al deze zaken zijn georganiseerd o.l.v. Allard Schaap waarvoor natuurlijk onze
dank.
Het ledenbestand van onze vereniging blijft ondanks alle inspanningen licht dalen, dit is overigens
een landelijke trend voor wat betreft de tennissport.
Ledenwerving en behoud blijft dus een groot aandachtspunt voor onze vereniging. Ook in 2019
zullen alle zeilen weer bijgezet moeten worden om het ledenbestand op peil te houden c.q. uit te
breiden.
De financiële positie van onze club is verder verstevigd om ook in de toekomst een financieel
gezonde vereniging te blijven. In de komende ALV zal dit verder worden toegelicht.
Het bestuur heeft in 2018 , 6 maal vergaderd, waarvan notulen zijn gemaakt.
Naast onze vaste punten in de bestuursvergadering heeft het bestuur zich ook bezig gehouden met
een aantal andere punten zoals:
 Het verduurzamen van ons park. In 2018 is de oude CV ketel vervangen (einde levensduur)
voor een energiezuinig type. Ook is onderzocht om de baanverlichting te vervangen door LED
verlichting. Hiervoor hebben de leden kunnen stemmen via internet. Uiteindelijk heeft het
bestuur, mede op grond van de uitkomst van de stemming, besloten dit in Q1 2019 uit te
laten voeren. Hierdoor zullen de kosten van BTC verder afnemen, c.q. minder hard stijgen.
 Het bestuur heeft i.s.m. een interne werkgroep en een adviesbureau een plan van aanpak
geschreven over hoe de banen 3&4 moeten worden gerenoveerd. Inmiddels zijn de offertes









van de verschillende leveranciers per onderdeel binnen, en worden deze beoordeeld. In de
ALV van 2019 zal e.e.a. worden toegelicht. Het is de bedoeling dat de banen begin 2020
worden gerenoveerd.
Het bestuur heeft zich verdiept in de veranderende regelgeving rondom het aanvragen van
subsidies. Deze regelgeving gaat per 01-jan-2019 van kracht. Door met name de forse
investeringen die in de komende jaren worden gedaan, zal hiervoor de nodige aandacht zijn
vanuit het bestuur.
Vanuit het bestuur en de sponsorcommissie is veel aandacht geweest dit jaar voor sponsors.
Dit heeft ertoe bijgedragen dat de sponsorbijdrage voor onze club in 2018 fors omhoog is
gegaan. Ook voor 2019 zijn de vooruitzichten goed op dit gebied en hebben een groot aantal
sponsoren aangegeven met ons verder te willen. Zo heeft ons open toernooi een heuse
hoofdsponsor en hebben andere bedrijven belangstelling getoond voor andere toernooien.
Ook diverse sponsoracties bij Verheul en de Rabobank hebben dit jaar een mooie bijdrage
voor onze club opgeleverd.
Het organiseren van de vrijwilligersavond in december. Veel van onze vrijwilligers waren
hierbij aanwezig. Het bestuur is hier zeer verheugd over om iets terug te kunnen doen voor
deze leden, zij maken het tenslotte mogelijk dat u met veel plezier van onze vereniging
gebruik kunt maken.
Onze club volgt de digitale ontwikkelingen welke er binnen de KNLTB gaande zijn
nauwlettend. Het team dat zich hiermee bezighoudt is een serieuze gesprekspartner voor de
KNLTB. Door de kritische houding voorkomen wij dat er zaken worden geïmplementeerd die
nog niet helemaal goed werken, en waarvan onze leden last kunnen ondervinden.

Zoals gemeld (zie ook de MJOB) zullen ook in 2019 de een groot aantal zaken worden uitgevoerd,
verder in gang gezet en uitgewerkt moeten worden. Dit vergt veel tijd en aandacht van onze
vrijwilligers die ik dan ook hartelijk wil bedanken voor hun bijdrage.
Ik wens al onze leden in ieder geval veel tennisplezier en een sportief seizoen.
Aad Arens
Voorzitter.

