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Vragen / antwoorden informatie-avond 7 mei 2019 

 

-Uitwisselingen: voorheen kon men zich hiervoor zelf inschrijven (open inschrijving i.p.v. op uitnodiging). Waarom nu 
niet meer? Nu doen sommige mensen nooit mee. Is onder de aandacht bij TC. Mensen die interesse hebben, kunnen 
zich alvast aanmelden bij de TC. 

-Clubkampioenschappen: voorstel van zondag tot en met zondag te spelen met als doel meer partijen per avond, 
zodat er wat meer partijen op een dag gespeeld worden. Is nu op sommige dagen wel erg rustig (weinig wedstrijden). 
Wordt meegenomen door de TC. 

-Seniorentoernooi. Veel minder aanmeldingen dan een aantal jaar geleden, terwijl deelnemers altijd erg enthousiast 
zijn. Eén van de voormalige deelneemsters geeft aan dat 2 dagen achter elkaar spelen voor veel mensen te veel is. 1 
week ertussen houden? Wordt meegenomen. 

-Waarom geen zonnepanelen? Uitleg Cees dat het met de bouw van het nieuwe clubhuis overwogen is, maar 
vanwege de grote investering besloten is dit niet te doen. Nieuwe LED-verlichting op de banen wordt om die reden dit 
jaar ook nog niet gedaan, evt. pas volgend jaar.  

-Wat vind men van de banen? Banen nog niet zoals het zijn moet. Uitleg Susanne/Cees/Henny dat banen goed 
ingespeeld moeten worden en dat er in het begin veel water nodig is.  Helaas hebben we een erg droge zomer gehad. 
Maar de banen zijn inmiddels al veel prettiger te bespelen dan in het begin. Heeft tijd nodig. 

-Ledenpasjes. Voornaam op pasjes? Is op dit moment technisch niet mogelijk. Wordt over nagedacht. 

-Ledenpasjes ophalen. Kan dat niet doordeweeks ’s avonds? Aangegeven dat het een eenmalige actie was om de        
e-mailadressen van de leden up to date te krijgen. Normaal gesproken worden de pasjes na betaling van de 
contributie per post gestuurd. Idee: pasjes achter de bar leggen? 

-Lia geeft aan dat de meeste pasfoto’s op de pasjes erg gedateerd zijn. Oproep aan leden de komende maanden een 
recentere pasfoto aan te leveren (niet pas in januari) 

-TV Voorschoten. Vraag: waarom de constructie STA èn TV Voorschoten voor de KNLTB-leden? Antwoord: er zijn in 
verhouding maar weinig leden met een KNLTB-pas. KNLTB-pas kost € 25,= extra. Het zou niet eerlijk zijn als mensen 
die geen gebruik maken van de KNLTB-pas ieder jaar € 25,= bovenop de contributie moeten betalen. 

-Introductie Club van 50: 

- Ieder lid doneert jaarlijks € 50,=  
- Ieder jaar ideeën besteding laten aandragen door leden 
- Ieder jaar ledenvergadering organiseren met hapje/drankje 
- Jaarlijkse loterij waarbij men de donatie kan terugverdienen 
- Er is een reglement opgesteld waarin zaken als bestemming, besteding en vrijblijvendheid vastgelegd 

worden 
- Als tegenprestatie voor donatie naam van lid op bord in clubhuis 
- Lid kan ook uit meerdere personen bestaan, bijvoorbeeld een competitieteam  
-  

Vraag:  - Moeten wij zelf doelen verzinnen, of kunnen wij ideeën ontvangen? 

Antwoord: Club van 50 is zelfstandige commissie., moet vanuit de leden komen. 

-Vacaturebank: Paul geeft toelichting op een aantal openstaande vrijwilligers vacatures. 

-DOE-dag (initiatief Ron en Jacqueline de Pater), wordt meegenomen in de vacaturebank (op informatiebord en 
website). 

- 30-jarig bestaan van Tennispark Adegeest. Dit laten we niet zomaar voorbij gaan. Er wordt een dag georganiseerd 
om dit te vieren. Informatie hierover volgt binnenkort. 

-Kunnen namen van bestuur en commissies op de website? Ja. 

-Kan er een netje boven de muur komen? Ja. 

 

Volgend jaar wordt er weer een informatie-avond georganiseerd. 


