
Jaarverslag van tennisverenging ’t Tramhuisje’ over het seizoen 2015.

Het ledenaantal op de lijst van juli 2015 bestond in totaal uit 64 leden; 11 jeugdleden en 53
volwassen leden. In het jaar daarvoor telden we in juli 15 jeugdleden en 48 volwassenen. De
toename van het aantal volwassen leden was te danken aan de groep voetballers die met
hun goede balgevoel en enthousiasme, een stuk meer dynamiek op onze tennisbanen
bracht.
Aan het eind van dit seizoen zijn er enkele afzeggingen en daarom starten we 2016 met 8
jeugdleden en 50 volwassenen.

Het bestuur bestond dit jaar uit 7 leden.
Voorzitter; Bertus Walsma
Secretaris; Juliët de Vries
Penningmeester; Hans van Vugt
Notulist; Wytske Heida
Algemeen lid; Bennie Nijholt
Vanuit de activiteitencommissie; Ruud ten Hooven
Vanuit de commissie P.R. en website; Ronald Sinnema.

De commissies waren als volgt bezet;
Baancommissie; René Slagter, Sjirk van de Meer, Albert Huitema, Jan Wierda en Ale
Boschma
Jeugdcommissie; Fred Brattinga
Activiteitencommissie; Ruud ten Hooven en Bennie Nijholt
Kantinecommissie; Tina Mollema en Anita Hofstra
Competitieleider; Bertus Walsma

Vergaderingen werden dit jaar door het bestuur vijf maal belegd.
Daarnaast werd de ledenvergadering gehouden op 12 maart 2015.
Tijdens een informele avond met de commissieleden op 13 november 2015 zijn wederom de
lopende zaken aan de orde gekomen. Op deze commissiebijeenkomst hebben we van Ruud
als zeer gewaardeerd activiteitencommissielid en bestuurslid, afscheid moeten nemen. Na
jarenlange inzet heeft hij aangegeven geen functie meer te willen bekleden in een
commissie, maar hij helpt graag bij hand en span diensten.

Beschrijving van de doelen en resultaten.
Het werven van en behouden van (jeugd)leden is een belangrijk doel.
Trainer Sybren van Bethlehem (Continu Tennis) kon dit seizoen wegens te veel uren bij
andere verengingen niet meer in Nijland les geven, maar werd vervangen door de niet
minder enthousiaste tennisleraar Jort de Graaf.
Er is 2 maal in Blauwhuis en 1 maal in Nijland schooltennis gegeven door Jort en via een
maillijst zijn kinderen in Nijland benaderd. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat Jort 8
jeugdleden les heeft gegeven op de maandagmiddagen.
Fred (jeugdcommissie) heeft het v.t. uurtje op zaterdagmorgen begeleid. Hier verschenen
doorgaans 6 kinderen in wisselende samenstelling.

Het volgen van tennislessen draagt bij aan het verbeteren van techniek en spelinzicht en
daarmee wordt het tennissen doorgaans ook leuker, dus als bestuur willen we het volgen
van lessen eveneens stimuleren onder de vaste volwassen leden, maar vooral onder de
nieuwe leden. Via de jaarlijkse Open Dag, hoopten we nieuwe leden te werven. Helaas zat
het weer niet mee, maar gelukkig kwamen zich toch 4 nieuwe leden inschrijven voor de
lessen en zo kon er dit jaar een lesgroep van maar liefst 8 volwassenen starten op de
donderdagavond.



Naast training is het veelvuldig een bal slaan eveneens bevorderlijk voor het spelplezier en
mee doen aan de competitie is dan ook erg leerzaam en leuk. Twee damesteams en twee
heren teams hebben enthousiast meegedaan aan de voorjaarscompetitie.

De website is gedurende het gehele jaar up-to-date gehouden met verslagen van diverse
toernooien en foto’s.
Sinds dit jaar kunnen sponsoren een reclamebord aanschaffen bij Merk Media (Gerard
Veenstra) en tegen een jaarlijkse vergoeding bij onze tennisbanen laten ophangen.
Inmiddels hangen al twee borden duidelijk inbeeld.

Gedurende het gehele seizoen verzorgden de dames van de kantinecommissie prima de
inkoop van voldoende eten en drinken.
Bij aanvang van het seizoen werd door hen een grote schoonmaak gehouden en tussen
door deden ze regelmatig wat extra poetswerk.
Over het algemeen maakten de meeste leden volgens het schoonmaakrooster de kantine
schoon.
Er is een nieuwe, energiezuinige koelkast aangeschaft. De oude bruine en groene plastic
stoelen zijn vervangen door nieuwe, pastelkleurige stoelen, wat een frissere uitstraling geeft.

Inmiddels is de aanleg van de beregeningsinstallatie gerealiseerd, waarbij René een
actiedag in juni had gepland met een oproep aan alle leden om te helpen. Dit was een groot
succes en vooral veel nieuwe leden kwamen helpen met het ingraven van waterslangen en
het bouwen van een materiaalhok. We kunnen terug kijken op een geslaagde en gezellige
dag. Er zijn nog heel wat avonden werk verricht door Ulbe O. en René voordat de
beregeningsinstallatie werkte, maar dat is inmiddels voor elkaar.

De activiteitencommissie heeft niet stilgezeten dit seizoen en een eigen jaarverslag gemaakt.

Het bestuur kijkt terug op een zeer actief en bruisend tennisjaar en wil daarvoor alle leden
bedanken. Hopelijk wordt het komend seizoen wederom een gezellige drukte op en rond de
banen.

Opgesteld januari 2016. Juliët de Vries.


