Jaarverslag 2016 van de Technische Commissie.
Terugblik op 2016
In 2016 is de samenstelling van de TC geheel gewijzigd.
De heren Gertjan Abresch, Daan Coret en Stefan Speelman,
zijn vervangen door Marijke Aandeweg, Marije Marcus, Katja
Aberson, Bertil Kuipers en Kees Thomasson.
In deze nieuwe TC hebben we een onderverdeling gemaakt wie
zich met welke competitiesoort bezighoudt.
De 3 dames verzorgen de World Tour voor de jeugd, bestaande
uit de Rode (6 t/m 9 jaar), Oranje (8 t/m 11 jaar) en Groene
competitie voor de jeugd in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar.
De 2 heren verzorgen de competities die vallen onder de
Regiocompetitie Noord Oost en de Landelijke competitie.
Hieronder vallen ook de gele jeugdleden (13 t/m 17 jaar) die in
het weekend competitie spelen.
Vanwege bovengenoemde onderverdeling gaat dit jaarverslag
alleen over de organisatie van de Regiocompetitie Noord Oost
en van de Landelijke competitie.
De dames van de TC, wij noemen dat onder elkaar “de jeugd
TC” komen met een eigen jaarverslag, naast dit van “de senior
TC”.
Toen Bertil en Kees in de TC stapten waren de voorbereidingen
voor de voorjaarscompetitie 2016 al in volle gang. Wij hebben
daarom geleidelijk de organisatie over genomen van Gertjan
Abresch.
Daar Bertil en Kees eerst erkend VCL’ er (Verenigings
Competitie Leider) moesten worden, heeft Gertjan ook nog de
organisatie van de najaarscompetitie gestart.
Vanaf begin juni na het behalen van het VCL-certificaat heeft
Gertjan zich volledig kunnen terugtrekken. Wij willen hem dan
ook vanaf deze plek hartelijk bedanken, dat wij altijd bij hem
terecht konden met vragen.
In de voorjaarscompetitie 2016 (Regio NoordOost en Landelijk)
speelden 40 teams van Ten Woude. In totaal zijn in deze
competities 2 teams kampioen geworden.
In de Landelijke najaarscompetitie 2016 speelden 20 teams van
Ten Woude. In totaal zijn 4 teams kampioen geworden.
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Wat leeft er binnen de TC:
De KNLTB heeft voor 2017, naar aanleiding van onderzoek hoe
krijgen we meer tennisspelers aan het competitie tennissen, de
Competitie Nieuwe Stijl gelanceerd. Met o.a. 3 nieuwe
competitievormen: 8&9 competitie, onder 35 competitie en een
zomeravondcompetitie.
Dit levert veel extra werk op voor de TC: analyse maken welke
vormen zijn toepasbaar voor Ten Woude, hoe gaan we er
bekendheid aangeven, hoe komt het met de druk op de
baanbezetting door deze nieuwe vormen.
Met ingang van 2017 wordt de groene competitie van de jeugd
niet meer op woensdagmiddag gespeeld, maar verhuist deze
naar de zondag.
Dit zal o.a. inhouden dat de contacten tussen “jeugd TC” en de
“senior TC” geïntensiveerd zullen worden, om zo een goede
afstemming voor de baanindeling op de zondag te krijgen.
Daarnaast valt op dat de organisatie van de competitie niet in
een bepaalde periode drukte geeft voor de TC, maar dat dat
het gehele verenigingsjaar doorloopt. De kampioenen van de
voorjaarscompetitie zijn nog niet gehuldigd of de organisatie
van de najaarscompetitie start alweer. En omgekeerd geldt dit
ook.
Wat ging er goed, wat kan er beter?
De overgang van de oude TC naar de nieuwe TC had volgens
ons geleidelijker mogen verlopen. Nu werden we nogal eens
geconfronteerd met nieuwe zaken waar we in eerste instantie
niets van af wisten. Maar al doende leert men.
Bij wijzingen in de bezetting moet voortaan echt getracht
worden dat nieuwe leden eerst kunnen meelopen in een goed
functionerende TC en daarna het stokje overnemen.
De samenwerking in de “senior TC” verloopt goed. Er is een
aandacht verdeling gemaakt, waardoor Bertil primair het
aanspreekpunt is voor de najaarscompetitie en Kees dit primair
is voor de voorjaarscompetitie. Daarnaast is Kees als voorzitter
het aanspreekpunt voor derden, zoals trainers en bestuur. En
we houden elkaar goed op de hoogte, als er iets bijzonders
speelt.
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Het contact met het bestuur zou wat ons betreft wat directer
kunnen lopen. Hiermee bedoelen vooral dat de terugkoppeling
vanuit het bestuur over door ons aangedragen items wat
sneller en duidelijker mag verlopen.
Een punt wat voor ons nog erg onduidelijk is: zijn de financiën.
Denk hierbij aan wat moeten we vragen voor de
competitiedeelname per team, wat mogen we besteden voor de
huldiging van de kampioenen. Het zou fijn zijn om als TC over
een budget te beschikken en dat de opbouw van de
competitiekosten transparant is. Bekend is wat de KNLTB
vraagt voor deelname, maar de verrekening van kosten van
Ten Woude is onduidelijk. Terwijl er wel verschillende bedragen
gehanteerd worden.
12 november 2016
Bertil Kuipers
Kees Thomasson, voorzitter TC
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