Nieuwsbrief Tennisclub Haalderen – december 2020
Het is alweer een tijdje geleden dat we jullie op de hoogte hebben gebracht over het reilen en zeilen binnen de club. Zo
net voor het einde van het jaar is het een mooi moment om even terug te kijken op de tweede helft van het seizoen.

Duurzaamheid
Als club proberen we bij te dragen aan het verminderen van energieverbruik. Zoals jullie allemaal weten is de verlichting
op de banen 1 en 2 in maart vervangen door ledverlichting. Dit heeft ertoe geleid dat het energieverbruik flink is
afgenomen. Naast de maatschappelijke bijdrage is dit ook goed voor de verlaging van onze energierekening. Op dit
moment zijn we met de gemeente in gesprek over het vervangen van de verlichting op baan 3. We zullen jullie van deze
plannen op de hoogte brengen, zodra deze concreter zijn.

Zomer- en winterlidmaatschap
Dit jaar introduceerden we een speciaal lidmaatschap voor sporters in de zomermaanden juni, juli en augustus. In deze
maanden kunnen de zomerleden gebruik maken van de accommodatie en faciliteiten van onze club. De leden worden
geen lid van de KNLTB en kunnen dus niet meedoen aan officiële KNLTB-toernooien en -competities. Zij kunnen wel
meedoen aan eigen clubkampioenschappen. Dit jaar is er enthousiast gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In de
genoemde periode hebben we bijna 40 extra tijdelijke leden mogen verwelkomen op de club. Uiteindelijk hebben hiervan
15 sportieve tennissers hun tijdelijke lidmaatschap omgezet naar een officieel TCH-lidmaatschap.
Daarnaast was het dit jaar ook mogelijk om een winterlidmaatschap af te sluiten. Dit initiatief is echter eenmalig. Door de
aangescherpte coronamaatregelen is tennis op dit moment één van de weinige sporten die nog beoefend mag worden.
Met het winterlidmaatschap willen wij andere sporters de mogelijkheid bieden om toch te blijven sporten. Het gaat hierbij
ook om een tijdelijk lidmaatschap: men wordt geen lid van de KNLTB. Het aantal aanmeldingen kwam in totaal uit op 26.

Activiteiten
We hebben dit jaar als club een aantal mooie activiteiten georganiseerd. Zo is de labelavond terug van weggeweest! Een
gezellige clubavond op de vrijdag en in tijden van competitie op de woensdag. Vaste leden en zomerleden van 17 jaar
en ouder zijn in groten getale op de labelavonden afgekomen om sportieve wedstrijden met elkaar te spelen. Deze
labelavonden zorgen ervoor dat leden die elkaar normaal niet zo snel spreken nu ook met elkaar in contact komen en
samen spelen. Er werd gespeeld volgens een schema op basis van willekeur en een schema op basis van speelsterkte.
Na de wedstrijden was er uiteraard ook tijd voor een drankje, weliswaar op gepaste afstand.
Naast de herboren labelavond is er dit jaar ook een nieuw toernooi geïntroduceerd: het ‘terug-van-vakantietoernooi’. Een
toernooi aan het eind van de zomervakantie met als doel lekker tennissen en vakantieverhalen en -kiekjes delen. Zo’n 30
leden hebben voor spannende wedstrijden gezorgd. Dit, samen met de goede weersomstandigheden, maakte dat we
deze dag met recht een succes kunnen noemen! Reden genoeg om dit toernooi vanaf nu jaarlijks terug te laten keren.
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Winnaars
Melissa Leijser & Marij Leijser
Rob Reijmers & Patrick Evers
Ronald van Os & Fred Razing

Competitie
Het meedoen aan de voor- of najaarscompetitie is erg populair binnen de club. Ook voor de najaarscompetitie hebben
zich weer zes teams gemeld. Vier teams meldden zich aan voor de vrijdagavondcompetitie en twee teams voor de
zaterdagmiddagcompetitie. Na een aantal weken moest de competitie helaas voortijdig gestopt worden in verband met
het oplopende aantal coronabesmettingen. Dit betekende voor een aantal teams met de nummer 1-positie dat zij het
kampioenschap aan hun neus voorbij zagen gaan, wat natuurlijk erg jammer is.

Rabo ClubSupport
“Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning
aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst”,
aldus de Rabobank. Wij willen eenieder bedanken voor het stemmen op TCH en ook
voor het mobiliseren van vrienden, sporters, andere verenigingen en familieleden. In
totaal is er € 275 opgehaald. Dit bedrag is gebruikt voor de aanschaf van heaters voor
zowel de competitieavonden als het open toernooi dat in maart georganiseerd wordt.

Agenda komende tijd
Graag zouden we dit jaar een ‘3e-kerstdagtoernooi’ organiseren, maar in verband met de huidige lockdown zit dit er
helaas niet in. We moeten hiermee dus wachten tot volgend jaar. Het eerstvolgende toernooi op de planning is het ‘Open
Haalderen’. Dit jaar wordt dit toernooi gehouden van 22 t/m 28 maart, als de coronamaatregelen dit natuurlijk toelaten.
Het zou mooi zijn als jullie in groten getale meedoen en leden van andere clubs ook enthousiasmeren!
We werken op dit moment aan het updaten van onze website. We sluiten ons aan bij hetgeen dat de KNLTB aanbiedt
aan haar leden. De vormgeving en uitstraling van de toekomstige site zijn veel meer van deze tijd en er is een koppeling
met de KNLTB-app, die jullie allemaal al gebruiken voor het reserveren van de tennisbanen. Binnenkort volgt hier meer
informatie over.
De algemene ledenvergadering zal worden gepland in februari 2021. Zeer waarschijnlijk is het dan niet toegestaan om
elkaar te ontmoeten op de club. Deze vergadering zal dan georganiseerd worden via een Teamsverbinding. De
bijhorende verplichte stukken zullen ter inzage verstrekt worden per mail.

Bardienst toernooien en activiteiten
Voor tijdens toernooien en activiteiten, zoals de labelavond zijn we nog op zoek naar leden die bardienst willen draaien.
We zouden deze taak het liefst verdelen over de leden, het is dus niet de bedoeling dat je als vrijwilliger een hele week
of hele avond bardienst draait, het gaat slechts om enkele uren. Mocht je je hiervoor op willen geven, dan kan dat door
een mailtje te sturen naar tchaalderen@outlook.com

Verzoek AVG
Eerder dit jaar is er een AVG-formulier naar alle leden verzonden. Inmiddels heeft een groot deel van de leden dit
formulier ingevuld en teruggestuurd, maar van 30% van de leden ontbreekt dit formulier nog. Een verzoek om dit
formulier alsnog zo snel mogelijk op te sturen naar bovengenoemd e-mailadres.

Tot slot
“Het was het jaar van anderhalve meter en handen wassen
Van eerst niet tennissen en toen weer wel
Van gesloten clubgebouwen en kleedkamers
En van pijlen als looproutes

Maar het was vooral het jaar van de vereniging
Van onze vrijwilligers, leden en sponsors
Zij toonden veerkracht, flexibiliteit en loyaliteit
Voor een open, veilige en levendige vereniging
Voor onze gezondheid, voor het samen sporten
In de buurt en het hele jaar door”

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen een heel gelukkig en sportief 2021.

Bestuur TC Haalderen
Ronald, Jehan, Caspar en Patrick

