NIEUWSBRIEF 02-2015
13 maart was er weer de jaarlijkse ledenvergadering. Hieronder treft u de notulen aan.

Notulen Ledenvergadering TCA d.d. 13 maart 2014
Plaats: Clubhuis TCA, Aarlanderveen
Aanwezig:
Bestuur : Jan, Andre, Aiko, Jeroen, Jacqueline
Leden : Eric, Berry, Sicco, Frank, Jaap, Diana, Arjen

1. Opening
Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag vorige jaarvergadering
Geen opmerkingen.
3. Tennislessen MATCH
De lessen zullen weer door Jeroen vd Sman gegeven worden op woe-en
donderdagavond.
Aanbod voor niet leden
Senioren, 5 wkn, 50 min, max 6 pers in n groep € 40,00
Junioren, 5 wkn, 50 min, max 8 pers in n groep € 25,00
(www.matchtennis.nl)
Indien men daarna door wil gaan is lidmaatschap van TCA vereist.
Tennislessen zullen 1 April van start gaan. Indien er nog inhaallessen zijn van de
wintertraining wordt de 1e op 25 Maart ingehaald.
4. Haak in avond
We blijven deze doorvoeren. Wekelijks een mail sturen schijnt het beste te werken.

Jeroen probeert vanuit het bestuur elke week aanwezig te zijn. Bij afwezigheid zal
iemand anders deze avond invullen. Pasjes dienen meegenomen te worden.
5. Competitie
Er zijn 3 teams die meedoen aan de competitie. HD, DD op vrijdagavond en H team op
zaterdag. Er zijn geen nieuwe leden die hebben aangegeven mee te willen doen.
Natuurlijk is dat wel altijd mogelijk. Men kan zich ook opgeven als reserve speler.
Ieder team zal zelf zijn eigen ballen moeten kopen en zelf inschatten of er bij iedere
wedstrijd een nieuw blik opengemaakt moet worden. Ballen via TCA € 8,00 per blik.
6. Ledenbehoud / nieuwe leden werven
Totaal aantal leden van TCA is 77. We zullen er met zn allen aan moeten werken meer
leden te krijgen. Dit verloopt moeizaam, kijk naar aanmelding straat toernooi.
Acties:
- 27 maart tennis clinic voor basisschool kinderen, ook zullen kinderen die niet op
de Viergang zitten worden uitgenodigd. Aanbod voor les zie pnt 3.
- 16 mei open dag TCA : vrijblijvend een keer tennissen, de club bekijken, drankje
drinken
- 17 mei banen beschikbaar gesteld voor ROGG (rood, oranje, groen, geel kleur
vd ballen) 13.30 – 15.20 uur toernooi georganiseerd vanuit MATCH waar de
jeugd kennis kan maken met wedstrijdjes. Dit toernooi staat op www.toernooi.nl
en daar kan ieder kind t/m 17 kan zich inschrijven.
- De ijsbaanvereniging heeft wellicht interesse een keer een tennis clinic te volgen.

7. Sponsoring
Voor het onderhouden van ons huidige sponsorbestand en zoeken naar nieuwe
sponsoren zoeken we een vrijwilliger binnen onze vereniging. Er zijn veel bedrijven in
Aarlanderveen die nog benaderd kunnen worden. Wie oh wie zou zich hier voor in
willen zetten?
8. Regels TCA
We zijn een kleine vereniging en met z’n allen verantwoordelijk voor ons complex.
Een ieder kan op zn tijd de koelkasten vullen (let op houdbaarheidsdatum en zet
nieuw achterin zodat oud vooraan komt te staan), koffie, thee en andere
benodigdheden
aanvullen. Vuile vaat wegwerken. Met andere woorden laat het netjes en schoon achter
als je weggaat. Daarnaast blijven we werken met het afhangsysteem. Neem je pasje
mee en meld je netjes aan op de computer zo voorkom je ooit woorden over de duur
dat iemand op de baan staat.
9. Verbouwing
De aanbouw is geplaatst en deze week zal doorgang vanuit binnen in order gemaakt
worden. Het optimaliseren van de vloer en inrichting zal nog een paar weken in beslag.
Het overgrote deel van deze verbouwing is gesponsord en er zullen kleine kosten
gemaakt moeten worden voor het inhuren van derden. Alle vrijwilligers en sponsors
weer super bedankt.

10. Financiële verslaggeving 2014
Het ledenbestand is iets teruggelopen.
De kantineopbrengsten zijn minder dan vorig jaar doordat we minder opbrengsten uit
toernooien hebben overgehouden er kon wederom geen ijsbaan gemaakt worden. Ook
doordat de sponsoren afnemen missen we hier ook inkomsten toch hebben we 2014
wel positief kunnen afsluiten.
Nieuwe kascommissie 2015 : Sicco Elzenga en Frank Otto
11. Contributie en consumptie
Er zijn geen aanpassingen voor 2015. Wel heeft het bestuur een verhoging van € 10,00
voorgesteld voor 2016 en dit is in de ledenvergadering akkoord gegeven.
12. Bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn Andre Stichter en Jan vd Berg. Beiden zijn opnieuw
gekozen en zullen hun functie in het bestuur voortzetten.
13. Rondvraag
Er wordt gevraagd of het nog steeds mogelijk is om zomerlid te worden. Dit kan voor 3
maanden en hoeft niet perse echt de zomermaanden te zijn. Kosten € 70,00
14. Sluiting
Jan sluit de vergadering om 22.00 uur.

AGENDA 2015
21-03-2015

Grote schoonmaak

26-03 / 29-03-2015

Straat-tournooi (OVB)

27-03-2015

Schooltennis

29-03-2015

Seizoens opening

16-05-2015

Opendag

17-05-2015

MATCH ROGG Jeugd-toernooi

30-5 / 07-06-2015

Clubkamp. Enkel en Dubbel

07-06-2015

BBQ 2015

29-08 / 06-09-2015

Mix-Toernooi

Voor het straat-toernooi zoeken we nog mensen die met
een team willen mee doen. Dus heb je mensen in de buurt
die wel eens kennis willen maken met tennis??!!??!? Stuur
even een mailtje naar info@tcaarlanderveen.nl en geef je
team op.

Bestuur TCA

