
7 maart 2019

welkom bij de ALV!



App je ‘m al? 



Nog beter worden? Schrijf je in vóór 10 maart!

Zie de mail van 14 februari of ga 
naar https://tennisdriebergen.nl/



Help de tenniswereld verduurzamen! 

Breng je oude tennisballen naar de club (of laat ze hier achter)

Oude ballen worden ingezet voor 2e leven 

Inkomsten worden gebruikt om G-tennis te stimuleren

Initiatief van Yvette van Dok! Dankjewel! 



Kom je het 1e team aanmoedigen in de 1e klasse? 



Het programma van vanavond

• Deel 1 (20-21uur):
• ALV

• Deel 2 (21-22uur): 
• Wedstrijdpakket & 

update 1e team (Wesley)

• Stellingen

• Deel 3 (tot laat):
• Borrel

1. Opening vergadering 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen ALV 8 maart 2018 (Stuk 1) 

4. Korte toelichting en goedkeuring jaarverslagen commissies (Stukken 2 t/m 7) 

5. Bespreking en goedkeuring financiële jaarverslag 2018 (Stukken 8 t/m 10) 

6. Rapportage kascommissie 

7. Begroting 2019 en vaststelling contributie (Stuk 9) 

8. Benoemen nieuwe kascommissie

9. Bestuurswissel 

10. Rondvraag en afsluiting zakelijke gedeelte



Het Wedstrijdpakket



Inhoudsopgave

• Wat houdt het wedstrijdpakket in?

• Voor wie is het wedstrijdpakket?

• Wat verwachten wij?

• Hoe gaan wij dit aanbieden?

• Vragen?



Wat houdt het wedstrijdpakket in?

• 1 of 2x per week 90min training van 6 tot 8 spelers op 2 banen.

• Mogelijkheid om mee te doen aan conditietraining.

• Videotraining -> slagenanalyse.

• Competitiebijdrage zit erbij in begrepen.

• Mee doen met wedstrijdevenementen.

• Wedstrijdbegeleiding competitie ( trainers )/ toernooien ( Wesley ).



Voor wie is het wedstrijdpakket?

• Prestatieve spelers. Die wedstrijden zien als doel, om voor te trainen.

• Op dit moment alleen voor de jeugd in groen en geel.

• Op uitnodiging van de trainers.



Wat verwachten wij?

• Wij verwachten dat je mee doet aan de voor of najaarcompetitie.

• Mee doen met 2 toernooien ( bijv. DOJ ). Spelers krijgen een flyer van 
toernooien in de buurt.

• Mee doen met laddercompetitie/uitwisselingen.



Hoe gaan wij dit aanbieden?

• Het ‘gewone’ pakket of pluspakket en daarnaast het wedstrijdpakket.

• De kosten worden door 3 gedeeld ( Vereniging, Tennisschool en 
ouders ).

• De spelers worden uitgenodigd door de trainers.



Zijn er nog vragen?





























Het programma van vanavond

• Deel 1 (20-21uur):
• ALV

• Deel 2 (21-22uur): 
• Wedstrijdpakket & 

update 1e team (Wesley)

• Stellingen

• Deel 3 (tot laat):
• Borrel

Nota bene! 

1. Zeven (soms) prikkelende stellingen 

2. Dialoog voor de beeldvorming (≠ besluitvorming!)

3. Hulp bij bestuurskeuzes in de toekomst 

4. Keuzes mede afhankelijk van bemensing initiatieven 



Welke thema’s willen we bespreken?

1. Manger Cats = 
rookvrije zone

2. ClubApp i.p.v.    
Kattebelletjes

3. Digitaal afhangen 
vanuit huis

5. Self-serve bar op 
rustige momenten

6. Baankwaliteit 
voorop

7. Manger Cats: geen 
keuze, voor iedereen

4. Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

?



Eens of oneens met de stellingen? Waarom?

1. Het wordt tijd dat 
Manger Cats een 

rookvrije 
tennisvereniging wordt.

2. De ClubApp maakt 
dat de Kattebelletjes

(e-mail) niet meer 
nodig is.

3. Thuis via de 
ClubApp banen 

afhangen zou een 
verbetering zijn.

5. Buiten bardiensten 
om kunnen leden zelf 

drank pakken en 
afrekenen.

6. Blijvende goede 
kwaliteit banen gaat 
boven “altijd kunnen 

spelen”.

7. Wij kiezen niet:  
iedereen is welkom  

(leeftijd, niveau, 
wedstrijd, lol, ….)

4. Manger Cats moet 
een positieve bijdrage 

leveren aan de 
maatschappij.

?



• Dank voor jullie komst! 


