
Onderwerpen die tijdens de ALV febr 2017 door de leden zijn ingebracht
up date voortgang dd. 25 juli 2017 

Onderwerpen Omschrijving onderwerp Status
Padel Op baan 7 passen 2 padelbanen, banen 5 en 7 moeten in 2018 vervangen worden. Wordt nader uitgewerkt tbv goedkeuring leden
Tennisfit Heeft reeds plaastgevonden
Ledenbehoud nieuwe leden vijf gratis lessen, geen inschrijvingsgeld voor nieuwe leden, leeftijdskorting 

voor 65 plussers, contributie voor gezinnen in maandelijkse termijnen, nieuw leven 
inblazen van de studentencommissie

Ledenanalyse wijst uit dat we ook de leden met ranking 9,9 die niet trainen en geen 
competitie spelen iest moeten bieden om ze te kunnen behouden

Communicatie 
TCU commissies moeten onderling de missie en visie van TCU delen en uitdragen, 
opstellen communicatieplan (Annelies stelt zich beschikbaar!), nadenken over Facebook / 
verbeteren website / vloggen, centraal contactpersoon TCU, opnemen jaarkalender met 
activiteiten 

Communicatie plan is in concept gereed en wordt verder uitgewerkt. KNLTB komt met een 
nieuwe app waarin ook de mogelijk zit om een format van een website te nemen. We 
wachten op verdere  ontwikkelingen . Nog geen invulling vacature communicatie

Veiligheid Veilige oversteek bij de ingang, nog maals met gemeente bespreken Nog te doen
Accommodatie Overkapping, overdekt terras, nieuwe banken langs de tennisbanen Nieuwe banken reeds gerealiseerd, overkapping wordt onderzocht  
Toernooien Opzetten interne wintercompetitie, stamppottentoernooi, organiseren van kleine 

onderlinge toernooitjes, opzetten laddercompetitie voor zowel enkel als dubbel, 
zaterdagavond thematoernooi per kwartaal 

Wordt voorgelegd aan de TC vergadering 

Racket avond Meer werving plegen voor de Racketavond Wordt voorgelegd aan de TC vergadering 
Kantinecommisie Vervangen Bavaria bier voor smaakvoller bier  Contract met Bavaria loopt af , Kantinecommissie onderzoekt mogelijkheid bier van oa. 

Hertog Jan Penningmeester backup 2e persoon penningmeester Wordt besproken met pening meester
Erelidmaatschap Erelidmaatschap op basis van prestaties i.p.v. op aantal dienstjaren Is besproken tijdens bestuurvergadeering april, lid van verdienste bestaat tevens
Onderhoud Lawaai koelinstallatie verlagen Reeds gerepareerd
Activiteiten Niet tennisgerelateerde activiteiten in plannen op stille kantine dagen, organiseren auto 

puzzelrit 
Mag door ieder lid opgepakt worden incl. organiseren . Bestuur zal goede voorstellen 
steunen


