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Beste leden, goedemiddag allemaal, 

Wat fijn, dat jullie met zovelen zijn gekomen op deze nieuwjaarsreceptie en wat voel 
ik me vereerd om de eerste officiële speech in dit nieuwe jaar voor jullie te mogen 
houden. Dit is het moment om samen even terug te blikken op het afgelopen jaar en 
in het kort de plannen voor 2020 bekend te maken.  

Het afgelopen jaar is voorbijgevlogen, zeker omdat het mijn eerste jaar is als 
voorzitter en er heel veel op je afkomt. Maar ja, dat schijnt erbij te horen.  

Financiën. 
Financieel was het een prima verenigingsjaar. Dit komt mede door de inzet van 
bestuursleden en vrijwilligers Het ziet ernaar uit dat we het iets beter doen dan 
begroot, mede dankzij een heel licht stijgend ledenaantal en prima omzet van de bar. 
Daarnaast heeft de sponsorcommissie en de baanverhuur aan HOT daaraan 
bijgedragen. 
 

Maar ook dank aan de leden van de nieuw opgerichte club van 100.  

Heeft u die mooie lampen, koelkast voor het ijs, bank, scherm en tafels gezien? Wilt 
u nou ook nog bij dragen aan de club van 100 en dit jaar bepalen wat we gaan 
aanschaffen? wordt dan vooral snel lid. 

Evenementen: 
Wat hebben we fantastische evenementen gehad in 2019: 
 

• Competitie 

• Toernooien 

• Tossavond (succesvol nieuw leven ingeblazen) 

• Welkoms avond nieuwe leden 

• (top)ladder 

• Open dagen/school tennis 

• Gastpark Windmill cup 

• Jeugdkamp 

• Sinterklaas 

• Bokkendag, samen voetbal kijken 
 
Dit alles draagt bij aan een goede sfeer en een positieve impuls voor TV Duno. 
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Vrijwilligers 
Wij zijn weer een gezonde vereniging, die vooral draait op grote inzet van heel veel 
vrijwilligers. Het is niet vanzelfsprekend dat alle bardiensten weer ingevuld zijn, de 
hapjes of eten tijdens competities en toernooien goed geregeld zijn, het park en de 
banen er prachtig en verzorgd bij liggen, er allerlei activiteiten door verschillende 
commissies en hun leden georganiseerd worden.  
Daar zijn velen van jullie verantwoordelijk voor en daar mogen we als vereniging heel 
trots op zijn. 

Daarom is het dit jaar ook heel belangrijk, dat iedereen zich in blijft zetten voor onze 
vereniging en doe ik ook hierbij een oproep aan degenen die het idee hebben om als 
vrijwilliger actief te willen zijn, zich bij een van de leden van het bestuur aan te 
melden. Dat hoeft echt geen bestuursfunctie te zijn of commissielid. We kunnen nog 
steeds mensen gebruiken om onze vereniging goed draaiende te houden, want vele 
handen maken licht werk, nietwaar? 

Als je het hebt over vrijwilligers wil ik er graag een in het bijzonder gaan noemen. Ze 
is oliebol van het jaar geweest, kan vreselijk goed tennissen maar zorgt er bovendien 
mede voor dat de jeugd hier afgelopen 10 jaar leuke evenementen heeft gehad: 
Melanie Bos.  

Ik wil graag een luid applaus voor Melanie en alle vrijwilligers van TV Duno. 

 

Wat zijn de plannen voor het komend jaar. 

• Zorgdragen dat iedereen fijn kan tennissen op ons mooie park 

• Faciliteren van evenementen: Competitie, Toernooien, Jeugdkamp, 
(aanvullen) 
 

Het aanloopjaar 2019 is voorbij en de zaken welke acute aandacht nodig hadden zijn 
aangepakt. Nu is het tijd om (langdurig)beleid te gaan maken en dit te borgen. Dit 
gaan we doen middels een beleidsplan 2020-2023 

 
Niets meer en niets minder dan: Wie zijn we, wat hebben we nodig en hoe gaan we 
dit doen. Maar later dit jaar daar meer over. 
Tenslote: 
Ik hoop dit jaar weer op sportieve partijtjes tennis, gezellige gesprekken in ons mooie 
clubhuis, evaluerend hoe goed we toch zijn en wat voor prachtige ballen we 
geslagen hebben.  
 
Tot slot wens ik jullie voor het komende jaar dan ook heel veel plezier toe met het 
tennisspelletje en verder uiteraard een goede gezondheid. 
 
Laten we het glas heffen op een flitsend 2020!!! Proost !!! 
 


