Jaarverslag 2017 redactie Smash/Nieuwsbrief
In 2017 heeft Wings de overstap gemaakt van het papieren clubblad naar een digitale nieuwsbrief.
De laatste papieren versies zijn nog op website te bewonderen. Door deze overstap zijn we een
aantal trouwe adverteerders van het clubblad kwijt geraakt. Gelukkig zijn een aantal gebleven. Die
gaan we in de nieuwsbrief opnemen. Ook de tot nu toe uitgebrachte nieuwsbrieven staan op de
website en zijn daar terug te lezen. Een digitaal clubblad geeft de mogelijkheid om door te linken
naar zaken die al op de website staan. De adverteerders krijgen de mogelijkheid om via hun
advertentie door te linken naar hun website. Alle tekst bijdragen hoeven nu niet in de nieuwsbrief te
worden opgenomen. Het is de bedoeling om de nieuwsbrief een keer per maand uit te brengen.
Mocht er niets te melden zijn dan slaan we een maand over.
Niet iedereen schijnt op de hoogte te zijn van de nieuwsbrieven. Zo kwam ik een niet spelend lid
tegen in de Kersenboogerd. Hij vroeg hoe het met de Smash ging. Ik vertelde hem dat we nu
nieuwsbrieven gebruiken, die via de mail worden verstuurd. “Ik lees mijn mail niet “, zei hij. “Ja ,
dan wordt het moeilijk, maar het staat ook op de website “. “Het clubblad op papier kun je nog eens
terug pakken en lezen“, zei hij. Misschien moeten we wat voor dit soort leden bedenken. Anders
missen ze wel te veel clubnieuws. Bijdragen voor de nieuwsbrief kunnen gemaild worden naar
ltcwingsredactie@ziggo.nl . Het mailadres staat ook op de website bij vereniging/nieuwsbrief.
Alie Sprukkelhorst , Ed vd Goes

Jaarverslag parkcommissie 2017
Werkzaamheden.
Een vaste groep komt iedere maandag en vrijdagmiddag voor het reguliere baanonderhoud. Bij droog
weer bestaat dit uit het los maken met de court master van het zand en daarna met een mat weer
vlak vegen. De banen moeten wel droog zijn, anders vegen we alleen. Dit jaar zijn er nieuwe
veegmatten gekomen en deze geven een zichtbaar resultaat. We kunnen nu ook zeggen: bij droog of
nat zand, altijd vegen!.

Drainage
Dit jaar hebben we ook verder gewerkt aan de drainage. Alleen het doortrekken naar de spoorsloot
was niet voldoende. Alle drains moesten worden doorgespoten. Het blijkt dat dit toch één keer in de
vijf jaar noodzakelijk is. In 2018 zullen we de drains bij baan 5 en 6 doen.

Deur
Vlak voor het Bangert toernooi hebben onze timmermannen een nieuwe deur onder het afdak
geplaatst. In de stijl zoals ook de andere deuren zijn. De ervaringen tijdens het toernooi waren zeer
positief. Gemiddeld genomen zit met- vooral s‘avonds – meer onder het afdak dan onder de tent op
het terras. Vooral de buiten bediening viel zeer in de smaak. Wat echt merkbaar en aangenaam is,
dat zijn de heathers, achter in is nummer 4 ook geplaatst.

Verlof
Onze groundsman Geert heeft winter verlof gekregen. Op het trekkertje wordt het veel te koud voor
hem. Daarnaast is Ron van Ossenbruggen – onze vaste klusjesman en schilder- langdurig
uitgeschakeld. We hopen dat hij er in het voorjaar weer bij is.

Storm
Niet meer in 2017 maar wel op 18 januari 2018 trok een zware storm over Nederland. Met grote
gevolgen voor de Wings. Het hek van baan 1 en 2 bij de spoorsloot kwam plat te liggen.!! Met
spanbanden voor ¾ weer overeind gezet. Met ABC Hekwerken zullen we gaan bekijken hoe dit te
repareren. Terwijl ik dit verslag maak heeft de wind vanmiddag het hek de andere kant op geduwd.
Daarnaast zijn er ook 5 bloembakken gesneuveld.
Dank aan alle parkcommissieleden, Wim van Hilten.

Jaarverslag secretariaat 2017
Het bestuur heeft dit jaar 8 keer vergaderd, er is een algemene commissie vergadering
geweest in november en uiteraard de ledenvergadering in maart.
Tevens is er nog een kort overleg geweest met Joeri Hommersen, over wel of niet
aanschaffing van zonnepanelen. Deze komen op het dak van de sporthal in overleg met
de gemeente Drechterland.

We hebben trouwens dit jaar wederom subsidie gekregen van de gemeente
Drechterland, onze hartelijk dank daarvoor.
Tevens ook een donatie van de Stichting Koeman-Leegwater, zelfs dit keer extra
vanwege hun 40 jarig jubileum! Mede namens onze jeugdleden heel hartelijk daarvoor!!

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst gedraaid met de 'nieuwe' voorzitter.
Siebrand is nl al eerder voorzitter geweest en hopelijk blijft hij nu wat langer aan.
Wij zijn in ieder geval blij dat er weer een voorzitter is! Het team is nu weer bijna
compleet, alleen de sponsor commissie ontbrak nog, maar dat komt komend jaar goed.

Het Bangert toernooi draaide weer volop en was weer heel gezellig geweest.
Ik was er helaas dit jaar niet bij het toernooi zelf geweest, maar natuurlijk wel bij de
feestavond ;-) Hoop volgend jaar weer lekker te kunnen tennissen.
Sportieve en hartelijke groet,
Carla Dekkers, secretaris

Jaarverslag kantinecommissie 2017
Samenstelling commissie:
De commissie in 2017: Loek Markering, (vz.), Tom Hofstra (penningmeester), Raymond Huysman
(secretariaat), Irma Koreman (inkoop) en Bep Karsten(kantinediensten).
Deze samenstelling is gewijzigd:
-

Toegetreden Loes Vorstenbosch

Kasdiensten:
De kasdiensten blijven we op dezelfde voet voortzetten: 1 x per 10 weken gedurende één week.
Kantinediensten:
Jaarlijks blijft het een probleem. Niet met het vol plannen van alle diensten, maar wel van het wel of
niet komen opdagen van de leden. Diegene die zich niet zelf hebben ingedeeld voor de
sluitingsdatum worden door Bep ingedeeld. Deze leden veroorzaken dan ook de meeste problemen
met het niet komen opdagen.

Er zijn diverse boetes uitgedeeld.
Opbrengst:
Omzet minus kosten: verschil met 2016 is € 350. Conclusie, wederom een goed jaar voor de clubkas.
Wat ie er gerealiseerd in 2017:
-

Nieuwe deur in de kantine/overkapping

Overzicht jeugdactiviteiten 2017
Schooltennis
Onder leiding van Tennisschool All in zijn dit jaar een aantal scholen
uit Blokker uitgenodigd voor een ochtend tennis. Met behulp van
een aantal enthousiaste vrijwilligers, hebben een aantal
schoolkinderen tennis geprobeerd. Het waren weer geslaagde dagen
met leuke reacties.
Follow up schooltennis
Naar aanleiding van het schooltennis was er een soort open dag
voor enthousiaste kinderen en hun ouders. E.e.a. werd weer
georganiseerd door All-in met behulp van de jeugdcommissieleden.
N.a.v. deze dagen zijn toch een aantal kinderen lid geworden van
Wings
12 maart 2017

Maart 2017

April – juni 2017

28 mei 2017

03 juni 2017

14 juni – 25 juni
2016

Lentetoernooi
Heerlijk weer en een goede opkomst van 36 kinderen. Niet slecht
voor het eerste toernooi na de winter.
Jeugdclubkampioenschappen dubbel
Leuk toernooi zo vroeg in het seizoen. Helaas bleef de opkomst iets
achter, met 28 deelnemers.
Diverse competities voorjaar
Diverse teams hebben meegedaan aan de competitie, dit is verdeeld
in rood en oranje (zij spelen de Worldtoer competitie), groen en
geel, zowel jongens, meisjes als mix teams hebben meegedaan. Met
wisselend succes, maar wat belangrijker is wel veel plezier. In totaal
hebben 54 kinderen aan de voorjaarscompetitie meegedaan.
Afsluiting competitie rood oranje groen en geel
Een super geslaagde activiteit in het Streekbos. Kano + subben en
het Blotevoetenpad. Als afsluiting van de dag een lekkere snack. We
hadden geweldig weer wat de dag tot een compleet succes maakte.
Vroeg op toernooi
Grote opkomst, 31 kinderen + wat extra broertjes en zusjes. We zijn
begonnen met een pannenkoeken ontbijt. Gebakken door onze zeer
ervaren pannenkoekenbakkers en wat extra hulp. Hierna zijn er
weer veel partijtjes gespeeld op elk niveau. Uiteindelijk is de
activiteit afgesloten met een eindspel voor alle deelnemers.
Clubkampioenschappen mix en enkel

2 juli 2017

September-oktober
2017

29 december 2017

29 december 2017

Ivm de late vakantie hebben we besloten deze 2 onderdelen weer
samen te voegen. Totaal deden per categorie 28 kinderen mee.
Toernooi verliep goed, we hebben weer prachtige partijen kunnen
zien.
Ouder kind toernooi
Zeer goed geslaagd toernooi met een geweldige opkomst van 46
koppels. Mede door het prachtige weer, was het een ontzettend
leuke activiteit. Van vorig jaar geleerd, om strakkere planning te
maken, waardoor toernooi beter verliep en alle deelnemers even
veel keer hebben kunnen spelen.
Diverse competities najaar
Diverse teams hebben meegedaan aan de competitie, dit is verdeeld
in rood en oranje (zij spelen de Worldtoer competitie), groen en
geel, zowel jongens, meisjes als mix teams hebben meegedaan. Met
wisselend succes, maar wat belangrijker is wel veel plezier. In totaal
hebben 69 kinderen aan de najaarscompetitie meegedaan.
Oliebollen toernooi
Dit toernooi is weer in de Koedshal gehouden. Helaas lag het aantal
inschrijvingen iets lager dan vorig jaar, maar met 29 deelnemers
waren we heel tevreden. Tijdens dit toernooi werden de winnaars
van de strippenkaart bekend gemaakt. Er waren 4 kinderen die aan
10 activiteiten hebben meegedaan. Dit waren Christiaan Chiavarra,
Lilian en Isabel Ebbelaar en Joris Dekker. We hebben eerlijk geloot
en Christiaan heeft de prijs gewonnen voor de strippenkaart. Hulp
bij de organisatie van dit toernooi kwam van een groep oudere
jeugd. Dit waren Mika, Menno, Tom, Lilian en May Britt. Bedankt
voor jullie inzet! En natuurlijk waren de oliebollen weer overheerlijk.
Overdracht “oude” naar “nieuwe” jeugdcommissie
Medio 2016 heeft de jeugdcommissie aangegeven bij het bestuur
om eind 2017 te stoppen als jeugdcommissie. Na dit met heel veel
plezier en inzet veel jaren gedaan te hebben. Het is gelukt om een
nieuwe en enthousiaste opvolging te vinden. Noud Drewes, de enige
van de “oude” commissie gaat als ervaren lid door, samen met
Annemiek Heilig, Dianne Bruijns, Claudia Dudink en Maayke
Langenberg. In 2017 hebben de nieuwe leden al een tijdje
meegelopen, om ervaring op te doen bij de activiteiten van de
jeugdcommissie. Op 29 december, werden de leden van de “oude”
commissie, te weten Ageeth, Annet, Annette en Marcus in het
zonnetje gezet. Met een prachtige bos bloemen en een heerlijke fles
wijn, heeft de officële overdracht plaatsgevonden. We willen de
nieuwe jeugdcommissie, heel veel succes en plezier toewensen!

Jaarverslag ledenadministratie 2017
Ontwikkeling ledenaantal LTC Wings-Blokker 2015-2017
2015
Senior
Junior
Totaal

01-jan
369
94
463

Nieuw
47
44
91

Opzegging
70
29
99

31-dec
346
109
455

jun-->sen
4
-4

% opzegging
17%
21%
18%

Winterlid
15
0
15

2016
Senior
Junior
Totaal

01-jan
350
105
455

Nieuw
62
32
94

Opzegging
45
29
74

31-dec
367
108
475

jun-->sen
2
-2

% opzegging
11%
21%
13%

Winterlid
16
2
18

2017

01-jan

Nieuw

Opzegging

31-dec

jun-->sen

% opzegging

Winterlid

369
106
475

17
35
52

34
42
76

352
99
451

5
-5

9%
30%
13%

6
0
6

Senior
Junior
Totaal

Toelichting
Na een lichte opleving in 2016 is het ledenaantal in 2017 weer gedaald. Waar we het jaar met 475
leden begonnen, eindigen we het jaar 2017 met 24 leden minder, nl. 451.
Het aantal opzeggingen is in 2017 (75) vrijwel gelijk aan het aantal opzeggingen in 2016 (74). Het
probleem zit in de nieuwe aanmeldingen bij de senioren. In 2017 hebben zich maar 17 nieuwe
seniorleden aangemeld. Een absoluut dieptepunt. Ook zijn er nog maar 6 winterleden over.
Redenen van de opzeggingen bij de senioren zijn vaak dat ze nauwelijks tennissen of een blessure
hebben. Bij de jeugd zijn de voornaamste redenen dat ze tennis niet (meer) leuk vinden of een
andere sport gaan doen.
Voor de jeugd blijkt dat het schooltennis/de beginnersactie nog steeds een prima manier is om
nieuwe jeugdleden te werven: 25 van de 35 nieuwe jeugdleden zijn hieruit afkomstig. Hiervan
hebben er eind 2017 11 weer opgezegd: 14 kinderen zijn dus lid gebleven.
Een belangrijk aandachtspunt is dus de werving van nieuwe seniorleden. Voldoende seniorleden
waarborgen namelijk de continuïteit binnen de vereniging: zij zorgen niet alleen voor de meeste
inkomsten (zowel qua contributie als baromzet), maar ook voor de invulling van de bardiensten en
vrijwilligersfuncties.
Contributie-inning 2017
Alle leden hebben in 2017 hun contributie betaald.
KNLTB.Club
In 2017 is een start gemaakt met de overgang naar het nieuwe ledeninformatiesysteem van de KNLTB:
KNLTB.Club. Met dit systeem kunnen tennisclubs allerlei zaken binnen de club regelen, zoals
ledenadministratie, contributie-inning, bardienstplanner, communicatie (o.a. nieuwsbrieven en clubapp),
afhangbord, etc. Alles is in één systeem ondergebracht: dit voorkomt dubbel werk en maakt het werk achter
de schermen overzichtelijker en uiteindelijk eenvoudiger.
De overgang naar het nieuwe ledenadministratiesysteem heeft in 2017 veel tijd gekost, mede omdat het
systeem nog volop in ontwikkeling was (en is) en alle gegevens overgezet moesten worden. Uiteindelijk is het
allemaal gelukt. Voor 2018 moet het steeds soepeler gaan lopen en dus ook minder tijd gaan kosten.
De contributie van de nieuwe leden in 2017 is – bij wijze van test - grotendeels via het nieuwe systeem
KNLTB.Collect (onderdeel van KNLTB.Club) geïnd en ook het nieuwe afhangbord is eind december
geïnstalleerd. Namens de ledenadministratie: Nicole van Beckhoven

Jaarverslag Bangertcommissie 2017
Op zondagmiddag 20 augustus 2017 werd de laatste tennisbal
geslagen van alweer het 41e Bangerttoernooi bij L.T.C. Wings Blokker dat speciaal in Spaanse vakantiesferen was gebracht. “El torneo ha terminado”, we hebben
genoten van acht dagen tennis en volop gezelligheid.

Veel deelnemers hadden dan ook tijdig hun “campingplek gereserveerd”. Vanwege de zomervakantie
en het feit dat het Bangerttoernooi precies middenin de zomervakantie viel, hadden we geen vol huis
zoals gelukkig eigenlijk altijd het geval is. Ter vergelijk: normaal doen er 350-400 deelnemers mee, nu
hadden we 300 spelers die meededen in de categorieën 4 t/m 8 (dames- en herendubbel, gemengd
dubbel en enkel) met in totaal 213 wedstrijden, 21 finales en 3 poules. Door minder deelnemers
ontvingen we ook minder inschrijfgelden. Des te blijer zijn we met de steun van de sponsors die het
toernooi elk jaar weer mogelijk maken door allerlei giften in verschillende vormen.

Ook genieten we elk jaar weer van de hoge dosis aan sportiviteit die de spelers en toeschouwers
meebrengen op het tennispark. Niet alleen de Bangertcommissie is verder druk met de organisatie
van het Bangerttoernooi; 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.

Tijdens zo’n toernooiweek blijkt toch altijd dat de feestavond één van de hoogtepunten is. Ook bij
deze editie van ‘de Bangert’ zorgde tijdens de feestavond niemand minder dan Dick Raat - zanger,
gitarist en entertainer - voor de muzikale omlijsting en leverde de loterij met schitterende prijzen ook
weer veel blije gezichten op.

Het kost veel tijd, maar leuk is het ook dus de huidige Bangertcommissie gaat in 2018 in dezelfde
samenstelling door.

Graag tot op het Bangerttoernooi 2018 in
week 33!

Met sportieve groet,
Bangertcommissie (Erik, Wendy, Mieke,
Sandy, Perry, Erica, Mirjam, Arjan)

Jaarverslag wedstrijdcommissie 2017
De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met de clubactiviteiten voor de seniorenleden van de
vereniging en organiseert 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 Senioren
- e-mails van de wedstrijdcommissie
- Facebook: word vriend van Wings en mis niks meer
Jaar 2017 kende een goed begin: nieuwe kleding voor de wedstrijdcommissie, gratis bij elkaar gefietst
met de Rabo fietstocht. We zien er weer top uit.
Zie verder hieronder de gehouden activiteiten in 2017:
- Oliebollentoernooi
- Regio Winter Kunstgras Competitie
- Vrijdagavondmixcompetitie
- Openingstoernooi
- Clubkampioenschappen Mix en Enkel
- Clubkampioenschappen Dubbel
- Snert- en Bokbiertoernooi
- Ladies Night
Dezelfde activiteiten kunnen jullie verwachten van ons in 2018. Gezellig is het altijd, soms zouden we
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 ons mailadres: wedstrijdcommissie@ltcwingsblokker.nl.
Tot slot heeft Arjan Greuter helaas onze commissie verlaten waarin hij maar liefst 15 jaar heeft
gezeten. We hebben veel van hem geleerd en danken hem nogmaals voor zijn inzet en gezelligheid!
Gelukkig is met Caroline Hommenga het team ook weer versterkt en daar zijn we blij mee.
Tennissen en gezelligheid? In 2018 valt genoeg te doen. Zie
hiervoor het jaarprogramma op www.ltcwingsblokker.nl 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, Caroline Hommenga en Arjan Ettema)

