Jaarverslag 2017-2018 van de secretaris van de tennis afdeling.
Het bestuur van Oeverzwaluwen Tennis (Angeline Hanenberg - voorzitter, Bert van der Veer
- penningmeester en Jelle van der Meulen - secretaris) vergadert maandelijks bij een van de
bestuursleden thuis. Op sommige vergaderingen wordt een van de commissies van onze
vereniging uitgenodigd voor overleg. Hoewel we dit jaar niet voor alle commissies evenveel
tijd konden vrijmaken, is dat overleg zeer nuttig geweest. Het bestuur voelt zich erg
gesteund door de commissies en de andere vrijwilligers die zo nu en dan ingeschakeld
worden of zichzelf inschakelen.
Op de bestuursvergaderingen wordt een aantal min of meer vaste punten besproken, zoals
ingekomen post, OMNI-vergaderingen die onze voorzitter trouw bezoekt, contact met
Tennisschool Lucardie, de maandelijkse toernooien op zondag met Stavoren (en nu ook
Workum), de gang van zaken rond de competitie, het onderhoud van de banen en wat er
aan nieuws is voor nieuwsbrief, plaatselijke pers, Facebook en website. Verder streven we
ernaar om ongeveer een week na de bestuursvergadering een nieuwsbrief uit te laten gaan
waarin de leden geïnformeerd worden over een aantal verenigingszaken.
Het bestuur is tevreden over de financiële situatie (zie verslag penningmeester). Meer zorg
baarde het geringe aantal jeugdleden, maar we hebben besloten dat verder te laten rusten.
We zijn blij met het aantal van vijf teams die aan de voorjaarscompetitie meegedaan hebben
en uiteraard met het succes van het woensdagteam heren 35+ dat alle wedstrijden won en
het gemengd dubbelteam van de vrijdagavond dat het kampioenschap op de laatste
speelavond binnensleepte. Iets tegenvallend was dan wel weer de deelname aan de
najaarscompetitie waar Oeverzwaluwen Tennis met twee teams vertegenwoordigd was.
Het bestuur moest zich ook bezighouden met de perikelen rond de invoering van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Enkele cursusavonden hebben er in
ieder geval toe geleid dat onze vereniging AVG-proof is en voldoet aan de regelgeving rond
de AVG. Het privacybeleid van Oeverzwaluwen Tennis is op onze website terug te vinden.
Voor het tweede achtereenvolgende seizoen maken we voor de tennislessen gebruik van
Tennisschool Lucardie. Dat biedt voordelen: het neemt onze kleine vereniging
organisatorische zaken (maken van lesgroepen, innen van lesgeld) uit handen. Zo heeft
Roland Lucardie ook gezorgd voor een nieuwe trainer (Jaime Eckelboom) nu hij zelf de lessen
in Koudum niet meer kon verzorgen. Het heeft ook wel een enkel nadeel: we zijn zelf niet
helemaal vrij om een lesavond vast te leggen (is nu maandag geworden).
De warme en vooral droge zomer heeft ook zijn invloed gehad op de verzorging van de
banen. We moesten de banen vaker besproeien dan normaal het geval zou zijn. Dat heeft de
baancommissie net op tijd gezien, waardoor de banen er weer naar tevredenheid bij
kwamen te liggen.
De bar van de kantine kreeg een facelift dankzij een gift van It Sweltsje, maar vooral via de
gezamenlijke inspanning van Acronius Miedema en Jan van de Broek, om maar eens twee
van onze vele vrijwilligers te noemen die zich dit jaar weer voor onze vereniging hebben
ingezet.

