ALV 2017
Jaarverslag bestuur
Terugblik seizoen 2016-2017
Bestuursamenstelling
Het bestuur van DTVRR is het seizoen 2016-2017 in de volgende samenstelling gestart:
•
•
•
•

Edward van den Heuvel: voorzitter + materiaalbeheerder
Boudewijn van Rijnsoever: secretaris
Henny Ketelaar: penningmeester
Jan Dirx: jeugdzaken + PR

Direct na de ALV 2016 heeft Ingeborg Ruyken zitting genomen in het bestuur. Zij heeft in
de eerste instantie Jeugdzaken van Jan Dirx overgenomen, maar toen Boudewijn van
Rijnsoever aangaf zijn taken als secretaris neer te leggen, heeft Ingeborg de taken van
secretaris van Boudewijn en de taken van materieelbeheerder van Edward overgenomen.
Jeugdzaken heeft Ingeborg weer teruggegeven aan Jan.
Edward had in het voortraject al aangegeven dat hij met ingang van seizoen 2017-2018
zou stoppen met zijn bestuursfunctie. Het bestuur is op zoek gegaan naar een nieuwe
voorzitter, maar heeft deze tot op heden nog niet gevonden. Jan heeft zich bereid
verklaard om, zo lang als dat nodig is, de functie van voorzitter van Edward op zich te
nemen.
Jan Dirx is op 27 mei als vertegenwoordiger van DTVRR naar de ALV van DTBN geweest.
Uit deze ALV zijn geen zaken naar voren gekomen die van (groot) belang waren voor
DTVRR.
Leden
DTVRR is het seizoen begonnen met 44 actieve leden. Tijdens het seizoen heeft de
vereniging 3 nieuwe leden gekregen en hebben 12 leden hun lidmaatschap opgezegd.
Uiteindelijk is de vereniging het seizoen geëindigd met 35 actieve leden. Ten opzichte van
het begin van het seizoen is dit toch een zorgelijke afname van 25% in het ledenaantal.
Het bestuur is zich bewust van het relatief grote aantal opzeggingen. De redenen van
opzegging zijn uiteenlopend, maar nagenoeg altijd praktisch van aard (verhuizing, geen
tijd etc). Geen van de vertrekkende leden geeft aan de sport niet meer leuk (genoeg) te
vinden.
Er is een kleine wijziging aangebracht in de categorie-indeling. De categorie ‘student’
hield in: studenten van 16 t/m 27. Dit is veranderd in: voltijds student vanaf 18 jaar (geen
maximumleeftijd)

Acties en evenementen
In seizoen 2015-2016 heeft de Grote Clubactie slechts 140 euro opgeleverd. Dat was een
te klein rendement. Daarom heeft het bestuur besloten om in dit seizoen niet meer mee
te doen aan de Grote Clubactie.
In het voorjaar werd DTVRR, samen met alle andere dynamictennisverenigingen, door
DTBN uitgenodigd om mee te doen aan de koningsspelen. Het bestuur heeft hierover
overleg gehad en daarbij Karina geraadpleegd. Daarbij is enerzijds gekeken naar de
noodzakelijke beschikbaarheid van mensen om dit te organiseren en anderzijds naar de
mogelijke/verwachte opbrengst in de vorm van nieuwe leden. Omdat het verwachte
rendement te klein was, is besloten niet aan de Koningsspelen mee te doen.
Het bestuur heeft besloten om deel te nemen aan de Nationale Sportactie van de Albert
Heijn, met het doel om de sport breder bekend te maken en eventueel nieuwe leden te
werven. Sem van Geffen had aangeboden om hier invulling aan te geven. Helaas zijn er
voor deze actie geen aanmeldingen geweest.
Op 8 juli zou de jaarlijkse seizoensafsluiting plaatsvinden. Fred en oud-lid Ank hadden
namens het bestuur de organisatie hiervan op zich genomen en hadden een middag
kegelen geregeld. Een aantal dagen vóór het evenement bleek het deelnemersaantal
dusdanig laag te zijn dat het evenement is gecanceld.
Website
De huidige website is door de webmaster lastig te bewerken. Daarnaast is de site, qua
uiterlijk niet bijzonder aantrekkelijk, terwijl het toch een van de middel is om de aandacht
te trekken van geïnteresseerden. Daarom is besloten een nieuwe website te (laten)
ontwikkelen. Sem van Geffen heeft dit op zich genomen.
Materialen
Sinds de door DTVRR gebruikte tennisnetten in het Sportiom niet meer achter slot en
grendel hingen, ging de staat van deze netten zienderogen achteruit. In de eerste
instantie besloot het bestuur om zelf twee nieuwe netten te kopen en deze dan uiteraard
in eigen beheer te houden. Tijdens de meest recente bestuursvergadering is, echter,
besloten om het verzoek voor nieuwe netten eerst bij de Gemeente neer te leggen. Deze
heeft het verzoek positief opgepakt met het gevolg dat er kort daarna twee nieuwe
netten beschikbaar waren.

Vooruitblik seizoen 2017-2018
•
•

Het bestuur gaat komend seizoen op zoek naar een nieuwe voorzitter, of in ieder
geval naar een nieuw bestuurslid
Het bestuur gaat zich bezighouden met het vinden van een goede opvolger van
Karina. Mogelijk gaat Han Gozefoort de jeugd trainen. Hij staat hier in principe

•
•

•
•

•

.

positief tegenover, maar hij is, door uitzending, pas beschikbaar na halverwege
januari 2018. Daarnaast moet er nog iemand anders worden gevonden die de jeugd
wil trainen
De nieuwe website zal waarschijnlijk najaar 2017 worden gelanceerd
Het bestuur gaat nadenken over een ander karakter van de invulling van de
seizoensafsluiting. Er zal worden gezocht naar een invulling die meer aansluit bij de
wensen en interesses van alle leden. Suggesties van leden zijn daarbij zeer welkom
Het bestuur houdt het ledenaantal onder de aandacht.
De vereniging bestaat komend seizoen 30 jaar. Daar zal enerzijds aandacht aan
worden gegeven door middel van het organiseren van het NK in 2018. Anderzijds
gaat het bestuur nadenken over andere manieren om hier aandacht aan te geven.
De vereniging zal, naar verwachting, wederom niet deelnemen aan de Grote
Clubactie.

