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Van de redactie
In deze editie van de nieuwsbrief lees je belangrijke informatie over de
contributie voor 2022 en een bericht van de voorzitter.
Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat je op de hoogte bent van wat
er speelt binnen de vereniging.
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar
rravenschot@live.nl
Stukjes graag aanleveren in Word, met lettertype Calibri, lettergrootte 14.

Het bestuur van MTC wenst iedereen fijne feestdagen,
blijf gezond en hopelijk tot snel in het nieuwe jaar!

Van de voorzitter
Alweer (bijna) een jaar voorbij…..
Een jaar geleden schreef ik in de nieuwsbrief, dat we vertrouwen in de
toekomst moesten houden. Echter, door de aanhoudende en steeds weer
nieuwe corona-perikelen wordt het vertrouwen wel erg op de proef gesteld.
Na een tijdelijke opleving in de zomer, staan we er nu weer bijna hetzelfde
voor. Ondanks de verhalen van alle wetenschappers en …….ologen durf ik geen
voorspellingen meer te doen.
Laten we positief blijven denken, want we mogen en kunnen onze mooie sport
nog beoefenen. En ongetwijfeld gaat ook het moment weer komen dat we na
het tennissen weer gezellig kunnen nazitten/praten.
Als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan zien we dat er toch een aantal
mooie evenementen op ons park is geweest. Veel enthousiaste deelnemers bij
het Radboud Vermeulen toernooi, clubkampioenschappen, competitie en het
piramidetennis. Het aantal leden is ook wat toegenomen en ik reken er op dat
we iedereen volgend jaar weer terug gaan zien. Kijken naar de toekomst en
daar een visie voor bepalen, is onder de huidige omstandigheden heel moeilijk.
We zien wel nieuwe ontwikkelingen en een andere benadering van de sport.
Steeds meer sporters hebben behoefte aan een flexibel sportaanbod, waarbij
ze meer ‘klant’ zijn en minder verplichtingen als ‘lid’ hoeven aan te gaan. Het
aantal verenigingsvrijwilligers zal hierdoor ook gaan afnemen. Toch blijkt uit
onderzoek dat mensen die in verenigingsverband sporten, langer lid blijven en
er meer plezier in vinden.
Daarom blijf ik ook optimistisch over de toekomst van MTC en wil iedereen die
in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het welzijn van onze club daarvoor
héél erg bedanken. En ik nodig alle leden uit om er weer een sportief en
gezellig tennisjaar van te maken.
De voorzitter

Van de bestuurstafel
Nieuwe contributie en dienstenregeling 2022. Deze nieuwe regeling is door het
bestuur en de ALV goedgekeurd.
De contributie voor 2022 zal rond 15 januari via automatische incasso van uw
rekening worden afgeschreven.
De leden die geen voorkeur hebben voor incasso-betaling, dienen de voor
hem/haar bestemde contributie vóór 10 januari 2022 over te maken naar:
rekeningnummer NL18RABO0333017900 ten name van Medemblikker
Tennisclub.
Ondanks het wegvallen van de oud papierinkomsten en de verhogingen van de
energiekosten, kunnen we voor 2022 nog een sluitende begroting maken.
Dit betekent dat we (nog) geen contributieverhoging gaan invoeren.
Dit houdt echter wel in dat er nog vrijwillige diensten moeten worden verricht,
te weten: bardienst, schoonmaakdienst en onderhoudsdienst.
Bestuursleden, commissieleden, leden van 70 jaar en ouder en sponsors zijn
vrijgesteld van deze diensten. De contributie voor deze leden is € 95.
De contributie voor de overige seniorleden is € 145. Het afkopen of niet
vervullen van deze diensten kost € 50. Zodra minimaal 1 dienst is vervuld,
wordt binnen 3 maanden € 50 terug betaald.
De beschikbare data van de bardiensten komen zodra deze bekend zijn op de
website. Vul zelf een voor jou passende datum in. Voor de overige diensten
wordt in overleg een afspraak gemaakt.
Website
Neem eens een kijkje op onze website voor, onder andere, actuele informatie
over:
- Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11-10- 2021. (zie
clubinfo)
- Uitslagen van de clubkampioenschappen.
- Piramidetennis van de Beers Bokaal.
- Corona-update en maatregelen.
- Competitie en activiteiten.
- Wie doet wat, bij de club.
Deze grafiek geeft aan dat
54% van de KNLTB-leden 45+ is.

