6 januari 2019

Goedemiddag dames en heren,
Welkom op de Nieuwjaarsreceptie 2019 van onze Tennisvereniging PhARO.
Wij wensen u een goed 2019.
Allereerst wil ik alle vrijwilligers bedanken:
 Esther voor alles wat ze doet, je kan beter zeggen wat niet.
 Basia voor alle financiële werkzaamheden, ook het innen van contributie 2016/2017
 Klus- cq baanonderhoudsteam
 De dames van de evenementencommissie
 De dames welke de beplanting verzorgen
 De competitieleiding Henk Gravestein en Els Verkerk
 Lenie Beaujean voor haar werkzaamheden voor de ledenadministratie. Tevens willen
wij Lenie vrijwilliger van het jaar 2018 maken, voor alle werkzaamheden die zij al
jaren naar alle tevredenheid verricht.
 Jolanda Keller-Ruygens en Emmy Sluiter voor hun begeleiding van de Jeugdteams
 Carla en Chiel voor hun hand- en spandiensten tijdens jeugdactiviteiten
 Sonja Advocaat voor haar werkzaamheden achter de bar.
Het bestuur kan u meedelen dat 2018 financieel een redelijk jaar is geweest, mede door het
goede weer tijdens Open toernooi en Veteranentoernooi. Ik denk te mogen zeggen dat dit
mede komt omdat we de buitenbar voor 100% hebben gebruikt, kantine dicht en betalen bij
de bar via het betaalsysteem. Voor de innerlijke mens is gezorgd door de fam. Van Kesteren
en onze eigen barbecue.
Het toegangscontrolesysteem is klaar om in gebruik genomen te worden; er wordt een
afspraak gemaakt met de leverancier om het systeem in bedrijf te stellen. Zodra dit is
gebeurd zullen we afspraken maken wanneer de pasjes worden uitgereikt. De begroting
voor het realiseren van dit toegangshek was € 5000,-, het klusteam heeft het zelf
aangebracht waardoor alleen voor de inkoop van de apparatuur € 3000,- betaald is. De
opbrengst van de € 10,- actie heeft € 980,- opgeleverd.
Verder zal het klusteam gaan starten met de overkapping van de buitenkeuken/barbecue.
Ledenwerving: Wij vragen alle leden om hier aandacht aan te besteden, vraag kennissen, bij
andere verenigingen, welke leden het niet naar hun zin hebben. Het aantal leden voorlopig:
was 332, nu 286.
73 jeugdleden was 98, 127 leden t/m 64 en 86 leden van 65 en ouder.

Voor ideeën hebben we een brievenbus in de kantine.
De Rotterdampas willen we tijdens de Algemene Ledenvergadering op terugkomen. Huidige
principe: pashouder krijgt van PhARO € 25,- en PhARO krijgt van gemeente € 20,- gaan we
dit jaar 2019 niet meer zo doen. Gaarne reactie voor Algemene Ledenvergadering
Alleen de prijs voor frisdranken wordt verhoogd ivm de BTW verhoging van 6% naar 9%.
Bijvoorbeeld Coca Cola is nu € 1,55 wordt € 1,60
Ik wil nu het woord geven aan Henk Gravestein voor het eren van de kampioensteams en
wens u verder een fijne middag!

