35+ commissie 2016
Verslag 35+ toernooi 2016
Het 30e toernooi vond plaats van 13 t/m 24 juni 2016. De commissie ziet terug op een geslaagd 35+
toernooi met 198 inschrijvingen. De commissie bestond deze editie uit de dames Diana Kwant,
Rebecca Eijzenga, Janna de Roo, Manja van Mierlo, Desirée Oosterhuis en Ellie Groot en de heren
Geerco Pen en Mark vd Brink. De commissie werd bijgestaan door adviseur Ingrid Rijskamp. De
commissie kwam voor het toernooi vier maal bijeen om alle activiteiten in gang te zetten en het
toernooi voor te bereiden.
Er werd veel aandacht geschonken aan PR en werving (met dank aan de communicatiecommissie)
Het toernooi werd op verschillende manieren bekend gemaakt en gepromoot:
- redactionele stukjes voor website eigen club maar ook voor omliggende clubs
- verspreiden van poster en flyers die competitieteams konden uitreiken bij tegenstanders
- Ace en mailings
De inschrijving kwam laat op gang, maar na een reminder en een belronde waren we zeer tevreden
met de uiteindelijke respons.
Zondag 12 juni werd het park klaargemaakt waarna maandag 13 juni de eerste tennissers werden
verwelkomd. Na een stevige regenbui moesten eerst de banen gesponsd worden maar na enig
oponthoud ging het toernooi van start. De volgende wedstrijddagen moesten we meerdere malen
sponsen en hier en daar uitwijken naar de kunstgrasbanen. Eén avond zijn de wedstrijden gespeeld
in de tennishal. Ondanks wat problemen rondom communicatie van enkele wedstrijdtijden is alles
prima en tijdig verlopen in de hal.
De mixwedstrijden in het weekend zijn zonder problemen verlopen. De barbecue was goed verzorgd
en aansluitende feestavond met live muziek van Bert en Mike en de DJ was gezellig. Tijdens de
feestavond werden Hermien en Piet Borger in het zonnetje gezet omdat zij alle jaren erbij waren/
meegespeeld hebben en vele jaren het toernooi organiseerde.
Alle finale wedstrijden zijn vrijdag 24 juni gespeeld en na afloop werden de prijzen uitgereikt.
De commissie heeft het toernooi na de zomer geëvalueerd en hebben nog een aantal
verbeterpunten doorgesproken. Aandachtspunten zijn o.a.:
- geen dubbele functies bij een commissielid
- aandacht bij het bestuur vragen voor vieze en rommelige bestuurskamer en de kasten
zijn dringend aan opruiming toe. Voorstel: stel plank ter beschikking aan de commissies.
- Zorg voor een goede internetverbinding en goed werkende computer.
- In het toernooireglement opnemen dat bij terugtrekking na loting geen inschrijfgeld
retour en bij uitval in poule kan men in het afvalschema op basis van ranking in lagere
klasse worden ingedeeld.
- Op verzoek van het bestuur is discussie gevoerd over het toelaten van andere
doelgroepen bij het toernooi. De commissie is tot de conclusie gekomen dat hiervoor
geen noodzaak is en de doelgroep 35+ blijft. Zij heeft dit teruggekoppeld aan het
bestuur.

Financieel is het toernooi kostendekkend geweest, exclusief de extra barinkomsten. De inkomsten
van de barverkoop komen ten goede aan de vereniging.
Tijdens de evaluatievergadering hebben vier commissieleden gemeld te stoppen. Van deze vier blijft
Geerco aan voor hand en spandiensten. (Gestopt zijn: Manja, Rebecca, Janna en adviseur Ingrid). Zij
werden met een bloemetje bedankt voor hun taken en werkzaamheden.
De 35+ commissie 2017 bestaat voorlopig nog uit vijf leden. Eén nieuw lid is inmiddels toegevoegd
(Peter vd Heide). Nieuwe commissieleden zijn nog welkom.
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