
Jaarverslag 2017 Van het secretariaat 

Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd bij onze vereniging. 

Ook dit jaar waren er weer enkele verdrietige momenten .  

Eerst overleed  op 11 september Jos Joosse partner van ons tennislid Annemiek Laan. Jos was vaak te 
zien op de tennisvereniging. Als trouwe supporter van Annemiek . En altijd bereid om ergens mee te 
helpen. 

Op 20 november overleed Piet Altink. Een enthousiast en actief lid,samen met zijn Tineke, van onze 
vereniging. Hij heeft veel gedaan in de wedstrijdcommissie.  Hij was veel op ons park, zelf spelen , 
kijken bij anderen of achter de bbq. 

Dit jaar is er een tennisexperience georganiseerd i.p.v. het wijkentoernooi . Om onze bestaande 
leden binnen boord te houden. Hiervoor was een week vol leuke activiteiten georganiseerd voor oud 
en jong. 

Helaas is ons ledenaantal gedaald . We hebben nu 244 leden. Ook bij andere verenigingen speelt dit. 
We zijn druk bezig met ideeën om nieuwe leden binnen te krijgen. 

Er zijn weer wat gezellige toernooien georganiseerd zoals  het Radboud/Vermeulentoernooi en  het 
oranjetoernooi. De winter en zomeravondcompetitie. En niet te vergeten de label maandagochtend 
en vrijdagavond 

Er deden dit jaar weer verschillende teams mee aan de competities. Dat zorgde voor veel mooie 
wedstrijden. En een aantal kampioenen. 

Het onderhoud aan het tennispark is ook dit jaar weer verder gegaan .De keuken van de kantine is  
vernieuwd en ziet er weer keurig uit. De dennenbomen bij de blokhut zijn vanonder gesnoeid zodat 
er weer vrij zicht is op de banen. De banen hebben hun onderhoud weer gehad. 

20 leden hebben dit jaar de AED cursus gevold bij Susan Smak. 

Zoals u kunt lezen is MTC een gezellige en actieve vereniging. Al deze dingen konden gerealiseerd 
worden door de hulp van vrijwilligers die zich voor de club hebben ingezet. Wij waarderen hun inzet 
voor de vereniging. 

 Alle informatie over de gang van zaken en de activiteiten zijn uitgebreid te vinden op onze website 
www.medemblikkertennisclub.nl  en in de nieuwsbrief die 6 x per jaar digitaal verschijnt 

Op de peildatum 31 januari 2017 bedroeg het aantal leden van MTC in totaal 244. Dit zijn 42 
jeugdleden en 202 senior leden.  

Els Winters 
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