Jaarverslag ledenadministratie 2019
A. Ontwikkeling ledenaantal LTC Wings-Blokker 2018-2019
2018

01-jan

Nieuw

Opzegging

31-dec

Senior
Junior
Totaal

360*
94
454

18
33
51

51
25
76

327
102
429

2019
Senior
Junior
Totaal

01-jan
335*
94
429

Nieuw
29
17
51

Opzegging
39
21
76

31-dec
325
90
429

jun->sen % opzegging Winterlid
8
-8

13%
20%
15%

5
0
5

jun->sen % opzegging Winterlid
5
11%
6
-5
19%
0
15%
6

* = inclusief 3 ereleden: zijn per 2018 in de ledenadministratie opgenomen.

B. Toelichting ledenaantal
1. Juniorleden
Het aantal juniorleden blijft de laatste jaren behoorlijk constant. Aan het begin van 2019 zijn
er 94 jeugdleden, tijdens het tennissei oen ijn het er o n 110 en aan het eind van 2019 ijn
het er 90, mede omdat er 5 jeugdleden overgaan naar de senioren.
13 kinderen hebben zich aangemeld n.a.v. het schooltennis. Zij krijgen een beginnersabonnement voor 17 lessen + contributie voor 99,-. De overige 4 zijn gewone jeugdleden.
21 kinderen hebben in 2019 opgezegd. Dit is iets minder dan 2018. Redenen zijn meestal een
andere sport, te druk met school en tennis toch minder leuk vinden dan gedacht.
2. Seniorleden
Net als in 2019 zet de daling van het aantal seniorleden helaas door. In 2019 zijn we begonnen
met 335 seniorleden. In de loop van 2019 zijn we gestart met een wervingsactie voor nieuwe
seniorleden. De actie houdt in contributie 57,50, geen inschrijfgeld ( 15,00) en geen
verplichting tot kantinediensten. Deze actie heeft 22 nieuwe leden aangetrokken waarvan 4
leden eind van het jaar hebben opgezegd. In 2020 starten we met 330 seniorleden.
Reden van opzeggen is heel vaak: nooit of te weinig tennissen, verhuizing of dat het door
blessures niet meer gaat.
C. Contributie-inning 2019
Alle leden hebben in 2019 hun contributie betaald.
D. Samenstelling ledenadministratie
Nicole van Beckhoven en Hanne Dijkhuis draaien nu een jaar samen. De verdeling is als volgt:
Hanne heeft o.a. de inschrijving van nieuwe leden, het verwerken van de opzeggingen,
ziekmeldingen etc. op zich genomen. Nicole doet de contributie-inning en alle overige
werkzaamheden. Beiden hebben een voltijd baan dus het is heel prettig dat de taken verdeeld
zijn.
Namens de ledenadministratie: Nicole van Beckhoven en Hanne Dijkhuis

Jaarverslag Smash-Nieuwsbrief 2019
Commissieleden : Alie Sprukkelhorst, Ed van der Goes
In 2019 hebben we 13 nieuwsbrieven uitgebracht. In juli een extra nieuwsbrief vanwege het
Bangert toernooi en de opgave voor de najaarscompetitie. Juli is een lastige maand, omdat
dan de zomervakantie begint en veel leden weg zijn. Voor de nieuwsbrieven is tot nu redelijk
wat tekst materiaal binnen gekomen. De jeugdcommissie en de voorzitter hebben in elke
nieuwsbrief altijd een bijdrage geleverd. Ook de baancommissie maakte veel gebruik van de
nieuwsbrief. Soms worden teksten wat laat aangeleverd, zodat de nieuwsbrief niet telkens in
een weekend verstuurd kan worden.
De nieuwsbrief wordt gemiddeld door 60% van de leden geopend en gelezen. In januari zelfs
70%! In de onderstaande grafiek is te zien dat vrijwel direct na versturing de meeste leden
de nieuwsbrief lezen. 90% van de lezers komt uit Nederland (logisch). Maar 10% uit de USA.
Mogelijk geëmigreerde oud leden? Ook links in de nieuwsbrief, waarbij je naar een andere
site of document kunt gaan, worden vaak gebruikt. De advertenties worden wat minder
aangeklikt, maar door het feit dat ze in de nieuwsbrief als afbeelding staan komen ze
natuurlijk wel in beeld.

Figuur 1 Overzicht gebuik nieuwsbrief van januari

Eigenlijk levert de nieuwsbrief alleen geld op. De advertenties leveren de meeste bijdrage.
Voor de rest kost het maken en versturen nul cent.
We hopen dit jaar weer veel bijdragen te mogen ontvangen.
12 januari , Ed vd Goes , Alie Sprukkelhorst

Jaarverslag secretariaat 2019
Na de ALV van vorig jaar heb ik het stokje overgenomen van Carla Dekker.
Het bestuur heeft in 2019 6x vergaderd met het algemeen bestuur en 1x vergaderd met het
dagelijks bestuur. Daarnaast is er de jaarlijkse ALV en de gezamenlijke commissievergadering
geweest.
De samenstelling van het bestuur is in de loop van het jaar gewijzigd.
Loek Markering is sinds oktober gestopt als voorzitter van de kantinecommissie. Andere leden van
de kantinecommissie hebben Loek vervangen bij de bestuursvergaderingen. Tot op heden is er nog
geen opvolging.
Marcus Bot is verhuisd naar Amsterdam en heeft al zijn taken overgedragen. Zijn plek in het
bestuur is nu niet opgevuld.
Ook Noud Drewes heeft aangegeven te stoppen als voorzitter van de jeugdcommissie.
Bob Schouten neemt zijn taken over.
Ik wil Loek, Marcus en Noud bedanken voor hun inzet en bijdrage binnen de tennisvereniging.
Van Stichting Koeman-Leegwater heeft Wings wederom een mooi bedrag ontvangen. Hiervoor
kunnen we weer iets extra’s doen voor de jeugd.
We hebben gelukkig een mooie opvolging voor de Bangert commissie en de club is meteen
voortvarend aan de slag gegaan. Ik ben nu al nieuwsgierig wat de invulling van het open toernooi
wordt.
Ik wens iedereen een mooi en sportief tennisjaar.
Annemiek Schouten

Jaarverslag parkcommissie 2019 LTC Wings Blokker
2019 gaat de boeken in als een lastig jaar voor de parkcommissie. Vooral in de
herfst was het steeds bijzonder nat en konden we de court master niet
gebruiken om de bovenlaag los te maken om daarna de banen weer mooi te
egaliseren. Bovendien merken we dat als we niet regelmatig de bovenlaag los
maken dat er gras gaat groeien. Nog even en we spelen niet meer op kunstgras
maar op echt gras.
Sleepmatten
Het hele jaar hebben we nu gebruik gemaakt van de nieuwe sleepmatten. Een
succes! Voor een enkeling toch nog te zwaar maar als de onderhoudsploeg niet
met de zware mat kan slepen, gebruiken we ook de nieuwe matten. Als
herinnering aan het vegen zijn er bij 4 banen ook een bordje aangebracht met
de tekst, altijd vegen. Echt het helpt, ook bij nat weer.
Groot onderhoud
In 2019 is er in de maand juli groot onderhoud gepleegd. In samenspraak met
de firma Wit is het pas in juli gedaan omdat dan de overlast zo min mogelijk is
voor de competitie. De mate van vervuiling viel erg mee, maar wel
noodzakelijk. 2021 wordt het weer gedaan. De jeugdbaan hebben we met een
kleine machine gedaan en daar merken we dat hier geen courtmaster overheen
gaat. De vraag voor de jeugdbaan komt naar voren of dit niet ieder jaar moet
gebeuren omdat er in verhouding meer water op de baan blijft staan.
Vorst
Door de natte herfst bevriest de bovenlaag sneller dan bij droog weer.
Daardoor zijn de banen een aantal keren afgekeurd terwijl het toch mooi weer
was om te spelen. Helaas maar het is niet anders. Wel kan er dan vanaf 12.00
uur vaak weer gespeeld worden.
Schoon park
Het hele jaar door proberen we ons park er goed uit te laten zien. Een schoon
park geeft uitstraling en sfeer. In het voorjaar de violen en daarna de rode
geraniums. Het terras wordt ieder jaar voor dat het seizoen begint weer
opgebouwd. Waar we in 2019 extra aandacht aan besteed hebben is het apart
verzamelen van plastic. Hiervoor staat nu ook een aparte bak onder de luifel.
Dank aan alle 7 mannen van de parkcommissie.

Jaarverslag Communicatie & Sponsoring 2019
In 2019 zagen we het aantal sponsors groeien t.o.v. 2018. Een positieve trend, dat de
betrokkenheid laat zien van lokale ondernemers voor onze vereniging.
Wat communicatie betreft zien we dat de nieuwsbrief stipt wordt uitgestuurd aan het begin
van de maand (Ed en Alie bedankt). Daarnaast is er heel veel werk verricht aan het opzetten
van de nieuwe website, alle eer naar Agnies en Nicole voor hun bijdrage.
Voor beide activiteiten geldt dat er nog veel kansen liggen, op meer sponsors, en verbeterde
communicatie. Dit laatste wellicht via pushberichten op de smartphone.
2019 was mijn laatste jaar als bestuurslid, en ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen
10 jaar, eerst als bestuurslid voor de jeugdcommissie, en de laatste vier jaar voor sponsoring
en communicatie. De vrijwilligers maken wat de vereniging is, en ik ben blij dat ik het stokje
in alle gevallen heb kunnen overdragen aan enthousiaste leden.
Een heel mooi tennisjaar 2020 toegewenst.
Marcus

Jaarverslag Bangertcommissie 2019
Wat kunnen we terugkijken op weer een fantastische editie van het open Bangert Toernooi gespeeld
van 10 t/m 18 augustus; alweer de 43e editie in jaargang 2019. Nieuw dit jaar was de naamgeving van
het toernooi, het Kleurvisie Bangert Toernooi, dankzij de nieuwe hoofdsponsor Kleurvisie. Heel fijn
om voor de komende jaren weer een hoofdsponsor te hebben, we nemen hier onze “klep” voor af.
Vertrouwd als altijd voelde het superstrak versierde tennispark en de gezellig aangeklede kantine. Dit
jaar stond in het teken van Duitse vakantiesferen, maar dit zal jullie vast niet zijn ontgaan gezien de
negen dagen lang grijsgedraaide Duitse playlist. Ook geweldig om te zien, zijn de altijd vele, trouwe
en enthousiaste deelnemers die op ons toernooi afkomen. Deze toernooiweek hebben we genoten
van 200 wedstrijden in categorieën 4 t/m 8 (dames- en herendubbel, gemengd dubbel en enkel) en
meer dan 300 spelers waarvan altijd ruim een derde lid is van onze eigen vereniging, leuk om te zien!
Op basis van de weersvoorspellingen voorafgaand aan het toernooi dachten we een uitdaging te
hebben om alle wedstrijden goed te kunnen spelen. Gelukkig waren de weergoden Oosterblokker
gunstig gezind, op een winderige eerste dag en een enkele bui gedurende het toernooi na.
Elk jaar genieten we weer van de hoge dosis aan sportiviteit die de spelers en toeschouwers
meebrengen op het tennispark. En niet alleen zijn wij druk met de organisatie; vele commissies en
vrijwilligers zetten zich vol overgave in om het toernooi tot een succes te maken. Heel mooi om te
zien en hopelijk kunnen we op jullie blijven rekenen. Ook de steun van de vele sponsors die het
toernooi elk jaar mogelijk maken door allerlei giften in diverse vormen waarderen we ontzettend.
Waar we ook elk jaar naar uitkijken met z’n allen is de traditionele feestavond op de zaterdag voor de
finalezondag. Dit jaar was de hunkering niet minder met een muzikale omlijsting om van te smullen:
Adriaan Hiemstra met heerlijke livemuziek en een spetterend optreden van blaaskapel De Bloknoten!
En wat was het druk dit jaar! Met de gehouden loterij vielen dan ook viele Leute in de (schitterende)
prijzen. We kijken hier met trots op terug; hopelijk jullie ook op onze lederhosen en dirndls J
It’s a wrap… de organisatie van het Kleurvisie Bangert Toernooi 2019 was onze laatste klus als
Bangertcrew. Na zes jaar het met super veel plezier gedaan te hebben, dragen we het stokje over
aan gelukkig een nieuwe Bangertploeg! We zijn blij dat er een groep enthousiastelingen zich heeft
aangemeld om dit geweldige toernooi in week 33 te blijven organiseren. We hebben van hen al goeie
ideeën gehoord. Met een goed gevoel kunnen we uitkijken naar het toernooi in 2020,
vanzelfsprekend helpen we daar waar nodig. Succes nieuwe Bangertcrew met de organisatie!
Met sportieve groet,
De ‘oude’ Bangertcrew (Erik Gort, Wendy Jansen, Mieke Blüm, Sandy Broers, Perry Oud, Erica
Schoenmaker, Mirjam de Vries, Arjan Ettema)

Jaarverslag dinsdagavondcompetitie 2019
Voor de dinsdagavondcompetitie hadden we afgelopen jaar 134 deelnemers verdeeld over
3 damesteams en 4 herenteams. In totaal zijn er 288 wedstrijden gespeeld.
We doen als commissie altijd erg ons best om iedereen op een gelijk niveau in te delen en om
zo veel mogelijk rekening te houden met de verschillende verhinderingen. Ook dit jaar zijn we
er weer in geslaagd, al valt dat niet altijd mee.
Sinds een aantal jaren kiezen we ervoor om de laatste wedstrijd om 21 uur te spelen. We merken
dat veel deelnemers dat erg prettig vinden.
De eerste dinsdag van oktober stonden de nummers een en twee van elke poule ingepland voor
een finalewedstrijd. Helaas regende het die dag zo ontzettend hard, waardoor de finales niet
gespeeld konden worden. We waren echter blij verrast dat alle deelnemers toch kwamen. Het is
nog een gezellige avond geworden waarna een iedere met een zak fruit huiswaarts is gekeerd.
Voor 2020 staat er weer eenzelfde programma gepland als afgelopen jaar. We verwachten ook
een gelijk aantal deelnemers.
Tenslotte willen we Peter Karsten heel hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet bij onze
commissie. Heel veel weken heeft Peter erbij gezeten om alle wedstrijden in goede banen
te leiden en ook heel vaak heeft hij ingevallen wanneer er deelnemers verhinderd waren.
Gelukkig voor ons heeft Peter een goede vervanger gevonden: Margo Karsten.
De dinsdagavondcommissie:
Rob, Corrie, Perry en Peter

Jaarverslag Jeugdcommissie 2019
Jeugdcommissie
De leden van de jeugdcommissie in 2019 waren:
Noud Drewes, Maayke Langenberg, Dianne Bruijns, Claudia Dudink, Bob Schouten, Annemarie
Slagter en Annemiek Dekker
De Jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar zorg gedragen voor alle activiteiten die bij Wings voor de
jeugd worden georganiseerd.
Jeugdplan
In 2018 is gestart met de invoering van het Jeugdplan voor de jeugdleden van Wings.
Het doel van dit plan:
- De deelnemers van dit plan te begeleiden om zich te ontwikkelen tot wedstrijdtennisser
- Duidelijkheid en advies geven over hoe dit proces bij de vereniging verloopt
- Deze kinderen zo lang mogelijk vasthouden als lid van de vereniging
Voor wie:
- De trainer/vereniging geeft aan wanneer zij van mening is dat een speler de doelstelling uit het
Jeugdplan zou kunnen halen. Ouders kunnen uiteraard zelf kiezen of ze daarvan gebruik
willen maken.
- Ouders kunnen ook zelf aangeven dat hun kind aan het Jeugdplan mee wil doen.
Eind 2019 zijn er 15 kinderen die aan het Jeugdplan deelnemen (3 meer dan in 2018)
13-14-15 maart

Schooltennis

Het schooltennis is een initiatief van Tennisschool All In. Zij nodigt jaarlijks een aantal basisscholen uit
waarvan de kinderen van groep 3 en 4 mogen komen kennis maken met tennis. Op deze ochtend zijn
altijd een aantal vrijwilligers aanwezig en zo mogelijk iemand van de jeugdcommissie om te helpen
begeleiden. Het schooltennis levert tot nu toe steeds een groep nieuwe jeugdleden op die met tennis
wil gaan starten/kennismaken.
Voor kinderen die deelnemen aan de beginnerscursus geldt een speciaal aanbod waarbij het
lidmaatschap en de lessen het eerste jaar voordelig worden aangeboden.
Dit jaar was het (weer) slecht weer waardoor uitstel nodig was en het voor sommige scholen niet door
kon gaan. Er zijn dit voorjaar toch 12 nieuwe jeugdleden gestart. Inmiddels is van 3 kinderen het
lidmaatschap weer opgezegd.
11 maart
Lentetoernooi
Het Lentetoernooi op zondag 10 maart was een succes. Van 11.00 tot 15.00 uur waren de banen
goed gevuld met enthousiaste kinderen.
April t/m juni
Diverse competities
Diverse teams hebben meegedaan aan de competitie, dit is verdeeld in rood, oranje en groen (zij
spelen de Tenniskidscompetitie) en geel. Zowel jongens, meisjes als mix teams hebben meegedaan.
Met wisselend succes, maar zeker met veel plezier!
De animo voor de competitie bij de jeugd is groot. Dit jaar hebben meer gele teams op zondag
gespeeld, om het baanschema op de vrijdagavond meer ruimte te geven.
We zijn nog in overleg over de mogelijkheden van sponsoring van kleding voor (in eerste instantie) de
groene en gele teams.
Clubkampioenschappen
Dit jaar was de animo voor deelname aan de clubkampioenschappen zo klein, dat is besloten om dit
evenement voor de jeugd niet door te laten gaan. De term ‘clubkampioenschappen’ lijkt ook niet
passend als slechts een select groepje kinderen meedoet.
Als alternatief zullen we komend seizoen een laddercompetitie starten voor de kinderen die met
groene en gele ballen tennissen. De ‘aftrap’ hiervoor is tijdens het Lentetoernooi.
17 mei
Vroeg op Toernooi
Dit jaar deden zo’n 25 kinderen mee op deze zaterdagochtend voor Pinksteren. We zijn deze
‘Luilakochtend’ om 8 uur gestart met een fietstocht vanaf het parkeerterrein bij de Primera. Aan de

kinderen was gevraagd om hun fiets te verfraaien met blikken, toeters en andere spullen die lekker
veel lawaai maken. Zo hebben we geprobeerd zoveel mogelijk dorpsbewoners, die nog lekker op één
oor lagen, uit hun bed te krijgen. Het was een gezellige ochtend. Er is weer enorm gesmuld van de
vers gebakken pannenkoeken en daarna hebben alle kinderen nog een aantal potjes kunnen
tennissen.
30 juni
Ouder-kindtoernooi
Er hebben ongeveer 40 koppels meegedaan. ’s Morgens waren de kinderen van rood en oranje aan
de beurt en ’s middags de kinderen die met gele of groene ballen spelen. Er is weer veel gelachen en
hier en daar ook (gezellig) fanatiek gestreden om de punten. Na afloop was er voor alle kinderen weer
een vaantje.
September/oktober
Diverse competities
Met hier en daar een aanpassing in de teams is ook deze ronde weer sportief gestreden. Er was een
aantal nieuwe jeugdleden dat meteen de kans greep om mee te doen met de Tenniskidscompetitie
voor rood. Leuk dat dat meteen werd opgepakt!
2 november
Blacklight-toerooi met TV Swaegh
Door TV Swaegh is dit toernooi al eerder georganiseerd. Het werd gehouden in Sporthal Zwaag. Er
waren in de sporthal speciale lampen geplaatst, waardoor alle fluorescerende lijnen, ballen en kleding
in het donker goed zichtbaar waren. Er werd op kleine baantjes gespeeld met rode en oranje ballen.
Het was erg gezellig en een leuke ervaring voor de kinderen. Ook de samenwerking met TV Swaegh
was prima. Een klein groepje (15 kinderen) van Wings heeft hier deze keer aan meegedaan. Het was
zeker voor herhaling vatbaar.
Door hoge kosten voor de huur van de lampen is met TV Swaeg besproken om het over twee jaar zo
mogelijk te herhalen. Dan kan er volgend jaar alvast een deel gespaard worden.
Volgend jaar zullen we proberen een andere activiteit samen te organiseren.
9 november
Afsluiting Competitie
De afsluiting van de competitie was deze keer bij Samcity. Zo’n 35 kinderen hadden zich hiervoor
aangemeld. Zij mochten zich een uur lang volop uitleven op alle trampolines. Ze werden beloond met
een ijsje en natuurlijk zijn de kampioenen van de competitie gehuldigd.
30 december
Oliebollentoernooi
Slechts 22 kinderen hadden zich voor dit altijd gezellige toernooi aangemeld. Voor de jeugd wordt dit
georganiseerd in de Koedshal (met een eigen bijdrage van 5 euro). Doordat de groep klein was, kon
iedereen veel tennissen. Daardoor smaakten de oliebollen tussendoor natuurlijk extra lekker!
Gedurende dit jaar zijn alweer plannen gesmeed voor komend jaar, waaronder:
• Start met de laddercompetitie
• Vanaf de voorjaarscompetitie 2020 de teams van groen en geel in gesponsorde teamkleding
te laten tennissen.
• Aandacht voor een toegankelijke manier om de jeugd nog meer te enthousiasmeren voor de
verschillende toernooien
Dianne en Annemarie hebben aangegeven na dit jaar (voorlopig) uit de jeugdcommissie te willen
stappen. We bedanken hen allebei voor hun inzet en bijdrage bij alle activiteiten!
Gelukkig is er ook alweer iemand die de jeugdcommissie wil komen versterken; vanaf 2020 heeft
Erica Schoenmaker zich bij de Jeugdcommissie gevoegd.
Groeten,
De Jeugdcommissie

Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2019
Wij houden ons bezig met de clubactiviteiten voor de seniorenleden
van de vereniging en organiseren eendaagse toernooien of
activiteiten alsook de clubkampioenschappen en diverse
competitievormen. Voor sommige eendaagse toernooien of activiteiten zijn invités van harte
welkom.
Houd ons voor alle activiteiten het hele jaar door in de gaten via:
- www.ltcwingsblokker.nl onder Evenementen
- e-mails van de Wedstrijdcommissie
- Facebook: word vriend van Wings en mis niks meer
Zie verder hieronder de gehouden activiteiten in 2019:
- Oliebollentoernooi
- Regio Winter Kunstgras Competitie
- Vrijdagavondmixcompetitie (eerder gestopt vanwege gebrek animo/blessures)
- Openingstoernooi
- Clubkampioenschappen Mix en Enkel
- Clubkampioenschappen Dubbel
- Snert- en Bokbiertoernooi
Dezelfde activiteiten kunnen jullie verwachten van ons in 2020. We hebben verder in 2019
geëxperimenteerd met een nieuwe opzet van de Clubkampioenschappen om eens te kijken of dit
meer deelnemers trekt. Uitgangspunten: je speelt in een poule, er zijn vaste aanvangstijden en de
wedstrijden duren max. één uur. De animo was gelijk aan de voorgaande jaren. Vanwege positieve
reacties houden we daarom ook in 2020 de Clubkampioenschappen in deze vorm. Wel verandert de
periode om te kijken of dit weer meer deelnemers trekt; zowel de Clubkampioenschappen
Mix/Enkel als Dubbel zullen in 2020 in juni worden gehouden.
Gezellig zijn de activiteiten altijd, soms zouden we dus meer deelnemers willen zien. We vinden het
dan ook belangrijk om te weten hoe de leden aankijken tegen onze clubactiviteiten. Heb je
feedback? Schroom niet en schiet gerust eens een van de commissieleden aan of mail naar
wedstrijdcommissie@ltcwingsblokker.nl.
Tennissen en gezelligheid? In 2020 valt genoeg te doen. Zie hiervoor het jaarprogramma op
www.ltcwingsblokker.nl onder Evenementen en houd berichtgeving van de wedstrijdcommissie in
de gaten. Hopelijk tot ziens bij één van de activiteiten op onze vereniging!
Met sportieve groet,
Wedstrijdcommissie (Ad Olijhoek, Paul Schaap, Ellen Feenstra, Yvonne Penning, Jaap Smit, Ellen van
Lunteren, Tanja Kool en Arjan Ettema)

