Beste tennisleden,
Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest waarin door het corona virus
veel op de kop is gezet. Zo zijn we begin dit jaar genoodzaakt geweest de ALV
uit te stellen en toen we een nieuwe datum hadden vastgesteld werden we
overvallen door de 2e golf die op dit moment heeft geleid tot de vreselijke lockdown.
Toch hebben we het jaar 2019 af kunnen sluiten met het goedkeuren van de
jaarstukken door de kascommissie en de leden gelegenheid hebben gegeven
de stukken in te zien.
Er mocht langdurig niet worden getennist en daarna tijdelijk weer wel middels
een reservering met maximaal 4 personen. Toernooien mochten niet worden
georganiseerd.
Ook is de voorjaarscompetitie afgelast en uitgesteld en nadat deze in het najaar
net was begonnen werd deze wederom afgelast.
Verder waren we als bestuur genoodzaakt door de coronamaatregelen dan wel
op eigen initiatief de gebruikelijke clubtoernooien te annuleren en kon er ook
voor de jeugd geen uitje worden georganiseerd.
Wij betreuren dat dit allemaal zo gelopen is maar konden helaas niet anders.
Wij willen derhalve de leden danken voor hun trouwe lidmaatschap.
Door alle annuleringen is er wel een geringe financiële reserve ontstaan die we
gaan aanwenden voor het komend jaar. (2019 is overigens wel afgesloten met
een klein negatief saldo) Wij hopen dan dat het coronavirus beter onder controle
is en er weer meer mogelijkheden zijn. Wij zijn voornemens meer
clubactiviteiten te gaan organiseren maar dat kan het bestuur niet alleen.
Zoals u weet is het bestuur aardig uitgedund en doet dan ook een beroep op de
leden actief mee te denken over en deel te nemen aan het organiseren van
activiteiten dan wel zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Dit kan
via secretaris@tvwierden.nl.
Lock-down
Vanwege de lock-down mag alleen nog maar buiten getennist worden en is

sporthal De Stouwe gesloten voor alle activiteiten, in ieder geval tot 19 januari
2021.
Onze buitenbanen 10 en 11 zijn nog wel beschikbaar om te tennissen (alleen
enkelen is toegestaan!). Omdat de kantine is gesloten kan dat alleen bij daglicht
en zolang het weer het toelaat. Als een vorstperiode invalt worden de banen
buiten gebruik gesteld.
Voorjaarscompetitie.
Zoals het er nu naar uitziet gaat de KNLTB weer de voorjaarscompetitie
organiseren. De teams van 2020 hebben inmiddels alle hierover een bericht
ontvangen. Mochten er nog leden zijn die zich willen aanmelden met een groep
dan wel individueel dan kan dit tot en met 9 januari 2021 bij onze VLC dhr. H.
Langen via vcl@tvwierden.nl
Rest ons u allen een fijne kerst te wensen en alle goeds voor 2021. Blijf gezond
zodat we elkaar het volgend jaar weer zien.
Namens het bestuur van TV Wierden
Leo Braakhuis, secretaris.

