Jaarverslag 2016, het feestjaar
Het afgelopen jaar heeft bol gestaan van de festiviteiten. Niet alleen hebben we ons 60-jarig
jubileum gevierd maar natuurlijk ook de opening van onze nieuwe banen. Omdat er veel geld is
gegaan naar de financiering van de nieuwe banen hebben we wel goed gelet op onze schaarse euro’s
en niet meer uitgegeven dan noodzakelijk. Ondanks onze zuinige inslag het afgelopen jaar heb ik de
indruk dat we er toch een mooi jaar van hebben gemaakt.
Dat we er ondanks grote uitgaven toch een feestjaar van hebben kunnen maken heeft niet alleen
gelegen aan onze Hollandse zuinigheid maar vooral ook aan het feit dat veel leden een extra
financiële bijdrage hebben geleverd door te schenken voor het ‘pad’. Mede hierdoor hebben we
ongeveer zeventig procent van dat pad kunnen financieren. Ook heeft een aantal leden geholpen bij
het afbreken van de hekken en het voorbereiden van de werkzaamheden van de nieuwbouw van de
banen. En ook daarmee is behoorlijk wat bezuinigd.
Daarnaast zijn we dit jaar eindelijk gestart met de invoering van een nieuw kassasysteem en zijn we
overgestapt naar honderd procent pinnen. Beiden hebben er toe geleid dat we een beter zicht
hebben op omzet en de inkomsten van de bar en dat er geen geld meer verloren gaat met verkeerd
retourneren. Intussen is Wouter Jansen gestart met de invoering van een geheel nieuw
administratiesysteem waarmee de belasting voor de penningmeester aanzienlijk gaat afnemen. Maar
voorlopig kost hem dat nog veel hoofdbrekens en besteedt hij nog meer tijd dan voorheen aan onze
clubfinanciën.
Op sportief gebied is het ons eveneens goed gegaan in 2016. Zowel competitie als open toernooi,
jeugd toernooi, clubkampioenschappen en de ladder waren heel succesvol, zowel in aantallen als
niveau. Er zijn maar weinig verenigingen waar al deze activiteiten zo goed bezocht worden en dat
geeft aan dat het verenigingsleven bij TVB hoog in het vaandel staat. Dat neemt niet weg dat we hard
moeten werken om onze vereniging ook als sociaal forum te laten functioneren. Doordat agenda’s
steeds voller lijken te worden, wordt het verblijf op de club soms beperkt tot de wedstrijd of training
die wordt gevolgd. Dat is niet alleen jammer voor de baromzet maar vooral ook voor het
verenigingsleven dat in deze tijd van individualisering toch al zo onder druk staat.
De jeugdcommissie heeft intussen de nodige initiatieven op dit terrein in een plan opgenomen en
met ieders hulp gaat dat plan komend jaar van start. Ook voor de andere leeftijdscategorieën zullen
we bekijken wat er gedaan kan worden om het verblijf op de vereniging nog aantrekkelijker te
maken. Want ondanks de goede resultaten bij alle toernooien en andere clubactiviteiten loopt ons
ledenbestand de laatste jaren enigszins terug. En hoewel die terugloop, volgens de gegevens van de
KNLTB, bij ons het laagst is van heel Zuid-Holland is dat niet iets om te negeren.
Daarom is het nodig dat we ons het komend jaar nog meer richten op ledenbehoud en -werving. We
hebben ons al, als enige sportvereniging, gemanifesteerd tijdens de kerstmarkt. Maar ook in het
voorjaar hebben we op de Middenbaan ons best gedaan om TVB te promoten. Onze trainers zijn
druk bezig om scholen te bezoeken en we hebben goed contact met de zogenaamde
buurtsportcoaches. Tevens proberen we de media zoveel mogelijk te gebruiken om TVB voor het
voetlicht te brengen. We hopen dat we met al deze activiteiten het ledenaantal weer boven de
achthonderd kunnen brengen.

Al met al hebben we een mooi jaar achter de rug maar staan ons de nodige uitdagingen te wachten.
We gaan ervan uit dat we met de steun van de leden en de inzet van onze vaste krachten Philip en
Dave en alle vrijwilligers, die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.
Namens het bestuur wens ik iedereen een gezellig en sportief tennisseizoen toe.

