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Als bestuur hebben we geen bestuursoverdracht gekregen doordat het vorige bestuur uit elkaar is 
gevallen. Hierdoor heeft een aantal lopende zaken ons overvallen en heeft het lang geduurd voordat 
we inzage hadden in de financiële situatie van de vereniging, contractuele afspraken en lopende 
kwesties. Het kostte ook tijd om wegwijs te worden in de oude mondelinge afspraken en bestaande 
software-programma’s.  Het aangaan en afronden van drie los van elkaar staande mediation-
trajecten in de conflicthantering heeft ons veel tijd en energie gekost. We hebben nu overzicht en 
gelukkig ook veel zaken op kunnen pikken. De besognes c.q. sores uit het verleden willen we na deze 
ALV definitief achter ons laten. 

Het afgelopen jaar (2021) stond net zoals 2020 in het teken van de COVID19 epidemie. Het hele jaar 
werden diverse maatregelen door de overheid ingesteld om de verspreiding van het virus zoveel 
mogelijk tegen te gaan. Tennissen in georganiseerd wedstrijdverband werd enigszins gelimiteerd en 
KNLTB-toernooien hebben we minder kunnen organiseren. 

Gelukkig heeft de KNLTB najaarscompetitie dit jaar wel kunnen plaatsvinden en hebben we de 
clubkampioenschappen in 2 delen kunnen organiseren. De clubkampioenschappen 2021 vonden 
plaats in 2 delen zodat we de tennissers op het park en aan de wedstrijdtafel covid-technisch konden
verdelen en er toch wat te beleven was op ons mooie park. Twee keer inschrijven, twee keer fun. 
Eervolle vermelding voor de clubkampioenen in de singles : Vivian Hottentot en Ajdin Kolonic ! 
Zonder hulp van de vrijwilligers hadden deze activiteiten niet kunnen plaatsvinden. DANK voor hun 
betrokkenheid en inzet voor onze tennisclub en vereniging.

De Toss op de buitenbanen op dinsdag- en donderdagochtenden en op de dinsdagavond zijn druk 
bezocht. DANK aan Adriana, Reggie, Hennie en Raymond voor de essentiële organisatie hiervan. 
Cindy en Viola hebben parallel aan deze activiteiten ook weer een Laddercompetitie georganiseerd 
voor alle leden van de vereniging. Kortom: er werd veel gespeeld. Tennis is vanwege alle Covid-
maatregelen populairder geworden en de buitenbanen zijn dan ook veel bezet geweest. Door de 
parkeigenaar is een aantal tennisbanen in de maand oktober ter beschikking gesteld om nog wat 
langer te kunnen blijven buiten sporten. Ook hiervoor DANK aan de heer Pluim . 

Na de bestuurswissel tijdens de vorige ALV hebben we beleidsmatig het volgende uitgesproken voor 
2021 : “Geen nieuw concreet uitgezet beleid, overrompeld door de noodsituatie om op te staan bij 
dreigende verloren gaan van onze club zonder bestuur. Koppen bij elkaar  en we willen bovenal dat 
de club blijft voortbestaan, deelname voorjaars– en najaarscomp, openingstoernooi, 
winterclubavond, toss avond, senioren toss ochtenden, clubkampioenschappen en de contributie 
constant houden. “  Veel hiervan is gelukkig gerealiseerd en de relatieve rust van Covid heeft ons ook
tijd gegeven om achter de schermen eea te regelen, zo zijn we nu in overleg met de parkeigenaar om
te praten over verlichting op de buitenbanen. 

Op dit moment heeft ALTC Buitenveldert 890 leden, afgelopen periode hebben 148 leden opgezegd 
en zijn 4 leden overleden. 

We zoeken altijd enthousiaste leden waarop we een beroep kunnen doen om activiteiten te 
organiseren. Gelukkig hoorden we vaak  “Fijn dat jullie zijn opgestaan om bestuur te vormen zodat 
de toekomst van ALTC Buitenveldert gewaarborgd is “, helaas melden zich weinig nieuwe 
vrijwilligers.  We zullen leden dan ook actiever gaan benaderen om ons te helpen en hopen op jullie 
bereidheid daartoe. 

Sportieve groeten, namens het bestuur,  Jacqueline Bolijn, Voorzitter ALTC Buitenveldert


