Openingswoord ALV 3-12-2018
Allereerst een woord van welkom aan onze ereleden, leden van
verdienste, commissieleden en u allen.
Het tennisjaar 2018 is bijna weer ten einde en vanavond gaan we
een historische besluit toelichten. De bestuurlijke eenheid tussen
de Stichting Tennissport Berlicum en LTV Berlicum is een feit.
Door deze ontwikkeling komt er wel een voortijdig einde aan mijn
voorzitterschap bij LTV. Ik zal mijn taak als voorzitter volgend
jaar december, dus een half jaar eerder dan gepland neerleggen.
Bij het betreffende agendapunt daarover meer.
Deze historische ontwikkeling is voor het bestuur wel aanleiding
om het aantal bestuursleden uit te zullen gaan breiden naar 7
personen en we hopen dan ook bij de komende
voorjaarsvergadering nieuwe kandidaten te kunnen presenteren.
De samenwerking met Olga Kalyuzhnaya voor behoud van
topptalent hebben we ook verder invulling gegeven. De eerste
vruchten hebben we daar al van geplukt.
Tijdens de najaarscompetitie deden 10 jeugdteams mee, en 5
daarvan werden kampioen, en nog eens 2 behaalden de 2e plaats.
Met extra trainingen worden nu ook voorbereidingen getroffen
voor de voorjaarscompetitie waarbij o.a. Mike en Olga ook in het
eerste team zullen gaan deelnemen waardoor er op de zondagen –
naar wij hopen met een vol terras – naar mooie tenniswedstrijden
kan worden gekeken.
Na een dalend ledental de afgelopen jaren, hebben we nu met een
opleving te maken en hebben we inmiddels weer meer dan 1200
leden.
Als het gaat over het in mijn nieuwjaarsrede genoemde punt van
communicatie, kan ik melden dat er vooruitgang is geboekt maar
dat we er nog lang niet zijn en dat het altijd beter kan. Het
afgelopen half jaar waren verstoken van nieuwsbrief en vanwege

problemen bij de partners van de KNLTB als het gaat om de
website en de mogelijkheid om nieuwsbrieven te versturen.
Op dit moment kampt de KNLTB met een cyberaanval en is
tijdelijk de KNLTB.Clubapp uit de lucht gehaald. Inmiddels is deze
weer online, maar kun je nog niet inloggen, verdere instructies
volgen nog was zojuist op de website te lezen.
Een ander historisch besluit kan vandaag worden genomen als we
ons als vereniging gaan aansluiten bij “De Rookvrije Generatie”.
Het roken op het gehele park zal dan tot het verleden behoren.
We prijzen ons gelukkig met vernieuwde sponsorovereenkomsten
met Tennis Direct voor 2019, maar nu Emté uit het dorp weg is en
Coop heeft aangegeven de opengevallen plaats niet te zullen
innemen, zijn we op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Maar
ook alle andere sponsoren worden natuurlijk weer bedankt, ook
zij die het afgelopen jaar de weg naar LTV Berlicum hebben
gevonden en zich middels sponsoring aan onze vereniging hebben
verbonden.
2019 begint direct met een grote activiteit. Want direct
aansluitend aan het traditionele Kersttoernooi en het Junioren
Nieuwjaarstoernooi (mooie nieuwe naam) wordt het tapijt in de
hal vervangen. Uiteraard hadden wij dat liever ook op een rustig
moment in de zomer gedaan, echter de nieuwe belastingplannen
hebben het noodzakelijk gemaakt dat het op dit moment moet
gebeuren. Hiermee is namelijk veel geld gemoeid – zo’n € 20000
en dat is te zonde om te laten lopen.
Ik open hierbij deze ALV.

