Jaarverslag van tennisverenging ’t Tramhuisje’ over het seizoen 2016.
Het ledenaantal in seizoen 2016 was vrijwel identiek aan het jaar daarvoor. Op de lijst van
juli 2016 stonden in totaal 63 leden vermeld; 11 jeugdleden en 52 volwassen leden.
Helaas hebben relatief veel leden afgezegd voor komend seizoen en daarom staan op het
moment van schrijven 5 jeugdleden en 49 volwassenen op de ledenlijst. Hiervan zijn enkele
leden ‘vriend van ‘t Tramhuisje’ die niet meer actief tennissen.
Het bestuur bestond in 2016 uit 5 leden.
Voorzitter; Bertus Walsma
Secretaris; Juliët de Vries
Penningmeester; Hans van Vugt
Notulist; Wytske Heida
Algemeen lid; Bennie Nijholt
Het bestuur heeft dit jaar 2 keer rond te tafel gezeten; in januari en in september. Via de email is er regelmatig contact geweest over lopende zaken.
Daarnaast is de algemene leden vergadering gehouden op 10 maart 2016.
De commissies waren als volgt bezet;
Activiteitencommissie /Jeugdcommissie; Bennie Nijholt en Fred Brattinga
Baancommissie; René Slagter, Sjirk van de Meer, Albert Huitema, Jan Wierda en Ale
Boschma
Competitieleider; Bertus Walsma
Kantinecommissie; Tina Mollema en Anita Hofstra
Website; Sjirk van der Meer
Tennislessen werden wederom door Jort de Graaf van (Continu Tennis) verzorgd. Er waren
op de maandagmiddag twee lesgroepen van 11 jeugdleden.
Helaas waren er niet genoeg aanmeldingen om een lesgroep voor (nieuwe) volwassenen te
starten.
Voor komend seizoen is er in september een oproep naar de leden uitgegaan waarin
gevraagd werd of ze in 2017 een aantal lessen willen volgen. Hiermee hoopt het bestuur dat
er in 2017 ook voor volwassenen lesgroep(en) ingepland kunnen worden.
De activiteitencommissie heeft diverse toernooien en de clubkampioenschappen
georganiseerd. Nieuw dit seizoen is dat verschillende leden gevraagd is om een stuk te
schrijven over een toernooi of kampioenschappen. De verslagen zijn te lezen op de web-site.
De jeugdinstuif werd op vrijdagavond door Fred begeleid. Gemiddeld waren er maar vier
van de elf jeugdleden, die dan een balletje kwamen slaan.
Daarnaast kon de jeugd mee doen aan de z.g.n. rood-, oranje-, groen- toernooien die door
heel Friesland worden georganiseerd door Continu Tennis.
De baancommissie heeft gedurende het seizoen allerlei gangbare onderhoudstaken
verricht. Er is een deur in het hekwerk geplaatst, zodat de bladeren die van baan 2
afgevoerd moeten worden, makkelijk en snel in de bosjes gebracht kunnen worden. Ook
voor het op zoeken van verdwaalde ballen is het handig.
De beregeningsinstallatie werkt goed.
Competitie
Door twee dames en twee herenteams werd enthousiast in de voorjaarscompetitie
meegedaan. Gezien het ledenaantal een grote groep actieve tennissers.

De kantinecommissie verzorgde gedurende het gehele seizoen weer prima de inkoop van
voldoende consumpties. Bij aanvang van het seizoen werd door Tina en Anita een grote
schoonmaak gehouden en tussen door deden ze regelmatig wat extra poetswerk.
Leden maakten volgens het schoonmaakrooster per toerbeurt ieder weekend de kantine
schoon.
De website is door Sjirk van der Meer gedurende het gehele jaar up-to-date gehouden met
verslagen van diverse toernooien en foto’s van activiteiten.

Het bestuur kijkt terug op een 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 2017. Juliët de Vries.

