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Het afgelopen verenigingsjaar was financieel en sportief een succes. Financieel zijn we
weer in de plus terecht gekomen en hebben we wat reserve op kunnen bouwen. Dit kwam
vooral door het spelen van de jeugdteams in Woerden, zodat we in Wilnis daar niet voor
hoefden te huren.
Sportief gezien mochten we weer een team huldigen. Denise, Martijn en Bob wisten op het
laatste nippertje kampioen te worden in de 5e klasse: een fantastisch resultaat voor dit “
jonge” team! Vooral Martijn viel hier op met zijn 90 % gewonnen partijen. Hulde! De
andere teams konden zich goed handhaven. Bij de jeugd eindigt voor het 1e team nu de
samenwerking met Woerden. Gelukkig hebben we nu in Bijmaat een nieuwe partner
gevonden om het team compleet te maken. In dit najaar spelen ze weer in Willisstee, in
het voorjaar in Huizen. Kom ze eens aanmoedigen op zaterdagochtend na 10 uur! Bij de
clubkampioenschappen werd het dubbel kampioenschap gewonnen door Fabian ( alweer de
8e keer! ) en Martijn de Graaff; het enkel kampioenschap door Joost ( voor de 7 e keer..!)
en bij de jeugd Victor ( voor de 4e keer).
Qua aantal leden liepen we iets terug. We doen ons uiterste best nieuwe leden te werven
via Oktober actief, Kies je sport en de A.H. actie. Het zou mooi zijn als ieder van ons een
keer iemand mee nam om eens even mee te spelen: maak broer, zus, vader, moeder, oom,
tante, buurman, buurvrouw, collega eens enthousiast en laat ze eens mee spelen en
genieten! Opzeggers dienen dat te doen voor 1 juli en niet later. We baseren namelijk
onze begroting op het aantal leden op 2 juli en niet op een lager aantal.. Laat ons dus niet
in de problemen komen door te laat te willen opzeggen.
Bestuurlijk liep alles op rolletjes. We hebben Ron bereid gevonden de geldzaken bij te
gaan houden, waardoor Derks drukke taak wat verlicht wordt. Harry zorgde weer voor een
feilloos contact met de NTTB en Fabian organiseerde weer de prachtige toernooien. Alf
houdt de veteranen belangen in de gaten. Marten en Ellie gaven weer enthousiast de
trainingen. Bedankt voor al jullie hulp: vele handen maken licht werk!
Veel plezier dit komende jaar en tot kijk!
Gerrit van Veen.
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