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Beste leden van De Poelstars,

Het jaar 2018 nadert zijn einde al weer. Voor de 16e en laatste keer schrijf ik een eindejaarstuk waar
we terug kijken op het afgelopen jaar en een kijkje nemen op het volgende jaar.
Als ik er nu op terug kijk blijft het overlijden van twee van onze oud-leden me het meeste bij. Agnes
Deken heeft jaren bij De Poelstars gespeeld en was een fanatieke speelster maar vooral een geweldig
mens.
Rinus de Goeij heeft zich jaren verdienstelijk gemaakt als secretaris van De Poelstars en heeft mij
zeker de eerste jaren van mijn voorzitterschap goed ondersteund.
Bij deze wil ik de families en vrienden van Agnes en Rinus heel veel sterkte en kracht toewensen in
deze moeilijke tijd.
Uitdagingen
Zoals al eerder gemeld, heeft De Poelstars de nodige uitdagingen. De banen zijn ruim 15 jaar oud en
het moment van vervanging komt dichterbij. Ook het hekwerk om de banen heen is niet al te best
meer. Daarnaast wordt overwogen of we een nieuwe sport als padel in Wormerland moeten willen
introduceren.
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Naast dat dit een forse investering met zich meebrengt zou ook een tennisbaan moeten worden
opgeofferd. Ook dan geldt dat we nog 3 tennisbanen en het hekwerk moeten vervangen. Kortom,
belangrijke risicovolle besluiten met grote financiële gevolgen.
De dalende tendens voor tennis in het algemeen en de daling van ons eigen ledenbestand baart ons
ook zorgen. Ledenwerving is niet makkelijk, zeker gezien het feit dat de andere tennisverenigingen
allemaal in dezelfde vijver vissen om nieuwe leden te winnen.
Met bovenstaande in gedachten zijn we in gesprek gegaan met de andere tennisverenigingen in
Wormer. Daaruit blijkt dat vooral de Spatter met soortgelijke uitdagingen zit. Ook zij willen graag Padel
introduceren maar hebben hiervoor geen ruimte op het huidige terrein. Na een gezamenlijk gesprek bij
de gemeente Wormerland hebben we naar elkaar uitgesproken dat we samen willen werken en
komend jaar een onderzoek starten waarin het samengaan van de Poelstars en de Spatter
onderzocht wordt. Momenteel hebben beide besturen deze intentie ook gemeld aan de wethouder van
sport van Wormerland. Uiteraard zullen we je de komende tijd informeren over ontwikkelingen.
Besluiten over de toekomst van de vereniging worden genomen door de leden, niet door het bestuur.
Wij kunnen je alvast vertellen dat wij in de algemene ledenvergadering van 27 februari 2019 hier
verder op in zullen gaan. Als je vragen hebt over de intentie tot onderzoek, kun je een van de leden
van het bestuur natuurlijk altijd aanspreken.
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Bestuur
Na 16 jaar voorzitter te zijn geweest van de Poelstars, heb ik besloten om volgend jaar te stoppen.
Tijdens de komende ledenvergadering zal ik de voorzittershamer overdragen aan mijn opvolger. Ik heb
de functie van voorzitter altijd met veel plezier gedaan en alles wat we bereikt hebben met elkaar heeft
me altijd veel energie gegeven. Ik merk de laatste tijd dat de motivatie om nieuwe zaken op te pakken
steeds minder wordt en bij een vereniging als De Poelstars waar we de nodige uitdagingen hebben, is
het pure noodzaak om die motivatie te hebben.
De Poelstars verdient dan ook een voorzitter die zich voor 100% wil inzetten om samen met de andere
bestuursleden en commissies de al eerder genoemde uitdagingen op te pakken.
Vers van de pers wil ik melden dat ik afgelopen week met een aantal mensen om tafel heb gezeten,
die aangegeven hebben zich in te willen zetten voor De Poelstars. De komende maand gaan we
verder met elkaar in gesprek.

De Poelstars is een financieel zeer gezonde vereniging met een fantastisch mooi park. Ook het
afgelopen jaar hebben we weer een aantal aanpassingen gedaan die van groot nut zijn.
Duurzaamheid staat hoog op de agenda en naast de zonnepanelen die vorig jaar al geplaatst zijn,
hebben we dit jaar LED verlichting aangeschaft. In oktober zijn de oude lampen vervangen door de
nieuwe LED verlichting en de reacties zijn louter positief. Op de investering die we hiervoor doen,
krijgen we 30% subsidie op materiaal van het Ministerie en hebben we ondertussen ook al subsidie
gekregen van een van de fondsen die we aangeschreven hebben. Maar mooie banen met goede
verlichting is alleen maar interessant als er een hoop leden gebruik van maken.
Vorig jaar was al te zien dat een behoorlijk aantal mensen stopte met tennissen. Doordat er zich dit
jaar ook een aantal nieuwe leden heeft aangemeld, zijn we over het geheel toch redelijk stabiel
gebleven. Toch is er nog geen reden tot juichen.
Dalende ledenbestanden zijn in de tenniswereld geen verrassing meer maar het is wel pure noodzaak
om er iets aan te doen. Naast de nodige ledenwervingsacties die momenteel gedragen worden door

onze tennisschool
Leguijt, zullen we meer tijd moeten steken in ledenbehoud. Als mensen
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weggaan, moeten we ze vragen waarom ze er mee stoppen maar het is veel belangrijker om te weten
waarom mensen gaan tennissen. Aan de hand van die antwoorden kunnen we gerichte acties en
activiteiten uitzetten om tennissen bij onze vereniging aantrekkelijk(er) te maken.
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Een punt van zorg blijft de kantinebezetting. Wij maken gebruik van een vast vrijwilligersbestand die
op doordeweekse dagen de bardienst draait. Op een aantal dagen is de bezetting al zo laag geworden
dat we op die dagen niet altijd open kunnen zijn. Dit merken we natuurlijk in de omzet van de bar. Ook
dit zullen we op een andere manier moeten oppakken zodat we weer dagelijks de bar open kunnen
doen. Aangezien ook andere verenigingen hiermee te maken hebben, is het goed om te kijken hoe die
daar mee om gaan en brengt het ons op nieuwe ideeën.

Recreatie toernooien.

Koelkastcompetitie
De KKC werd weer georganiseerd en was ook dit keer zeer geslaagd. Wederom was er veel
enthousiasme voor dit toernooi en hebben we vele sportieve en gezellige zondagen gehad. We
hebben voor het eerst de mix op de vrijdagavond laten spelen. Mede door het beroerde weer op die
avonden, was dat niet echt een succes. Dit jaar zijn we dan ook weer gewoon terug naar de zondag.
Krasse Knarren
Na een aantal jaar al uitgegroeid tot een van de populairste activiteiten binnen de Poelstars. We weten
dat Seniorentennis voorziet in een behoefte en dat is te merken aan de animo voor dit toernooi. Zeg
maar “de clubkampioenschappen voor senior-senioren” waar veel strijd geleverd wordt maar ook weer
tijd gemaakt wordt voor een hapje en een drankje.

4 in 1 toernooi
Ook het 4 in 1 toernooi werd weer gespeeld. Dit jaar wederom op een vrijdagavond. Meteen na het

werk door naar
de tennisbaan en tennissen. Het was weer een succes, zeker vanuit de
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Fortuna waren veel leden bereid om lekker te gaan spelen en gezellig na te zitten. Het feest was dit
jaar bij Fortuna waar de prijsuitreiking ook plaatsvond. Volgend jaar doen we het op dezelfde wijze en
hoop ik alleen dat de Spatter met meer leden mee zal doen.
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Ladies Day
Ladies Day was weer een groot succes. Voor het eerst door de nieuwe commissie die het prima
organiseerden. Zowel leden maar ook oud-leden nemen deel aan deze dag. Leuke potjes tennissen
en gezellig te kletsen met vriendinnen. De drankjes en hapjes worden altijd goed verzorgd.
55+
De 55+ donderdagochtend is een initiatief geweest van Dick van de Hoeven die graag het
seniorentennis wilde stimuleren. En dat is gelukt. Nog steeds wordt er op donderdagochtend door de
senioren gespeeld. In de nagedachtenis van Dick hoop ik dat deze seniorenochtend tot in lengte van
dagen door zal gaan zoals Dick dat wilde.
Dus gezellig tennissen en een lekker bakkie koffie op de donderdagochtend.

Competitie
In de competitie werd weer door een aantal teams deelgenomen. Een aantal teams deden het heel
goed en een enkel team werd zelfs onverwacht kampioen. Ook volgend jaar nemen er weer veel
teams deel aan de competitie en hopen we natuurlijk op een geweldig voorjaar met gezelligheid en
sportiviteit op de banen.

Jeugdactiviteiten
De jeugdcommissie bestaat helaas niet meer. Gelukkig hebben we een zeer goede tennisschool die
naast de lessen ook activiteiten verzorgt voor de jeugd. Zo werd voor het eerst in jaren weer het
ouder-kind toernooi georganiseerd. Met 16 kinderen en hun ouders en/of grootouders was het een
groot succes die een vervolg verdient. Daarnaast heeft onze trainer een toernooi georganiseerd voor
de oudere jeugdleden. Niet alleen gezellig maar ook een stuk ledenwerving die daar plaats vond.
Wie jeugd heeft, heeft de toekomst en samen met de tennisschool gaan we een gedegen plan
bedenken om de jeugd weer te stimuleren bij ons te spelen en daar dan ook te blijven.
Drop Shot
Eind augustus werd het Open Poelstars Drop Shot toernooi voor de 22e keer georganiseerd. De
ervaring van de meeste commissie leden is erg belangrijk bij het organiseren van het toernooi. Alle
taken werden weer makkelijk opgepakt zodat het een gestroomlijnd geheel vormde.
Qua bezetting deden we het ook weer goed en zoals altijd was het weer supergezellig.
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Clubkampioenschappen
Dit jaar werden bij de clubkampioenschappen alle soorten (enkel, dubbel en mix) tegelijk
georganiseerd. Dat we het op deze wijze doen, heeft puur te maken met het aantal inschrijvingen. We
willen graag dat er heel veel animo is van de leden en zouden de verschillende soorten liefst verdelen
over 2 perioden. Helaas lukt dat de laatste jaren niet meer. Na verschillende oproepen hebben we toch
genoeg deelnemers gekregen om de clubkampioenschappen te organiseren en was het wel een leuk
en sportief toernooi.
Tennistraining
De tennistrainingen worden verzorgt door tennisorganisatie Leguijt en Ronald de Jonge. Ronald heeft
al jaren de vaste groepen op de dinsdag- en donderdagavond en dat blijft zo. Kevin Grondman
verzorgt sinds oktober de lessen op de andere dagen. Naast de tennislessen doet de tennisschool
veel aan ledenwerving in de vorm van lessen aan scholen. Dit heeft al weer een aantal nieuwe
jeugdleden opgeleverd.
Parkbeheer
De parkcommissie heeft weer veel gedaan. Ondanks het feit dat de groep steeds ouder wordt en er
wel wat ziektegevallen zijn, doen ze veel klusjes in het clubgebouw en op en om het park. Ze slaagden
er ook dit jaar weer in om ons park en onze kantine er tip top uit te laten zien.

Ledenadministratie
Sonja Velthuis doet dit jaar de ledenadministratie en de kantinebezetting. Niet de makkelijkste klus
aangezien de KNLTB over is gegaan op een nieuw systeem voor zowel de ledenadministratie en
kantineplanner die de nodige aanloopproblemen had. Desalniettemin werkt het bij Sonja als een
zonnetje.
Kantinebeheer.
De kantine is natuurlijk zeer belangrijk voor onze vereniging. De omzet van de kantine is namelijk een
belangrijk deel van de inkomsten van de vereniging. Het is daarom belangrijk dat iedereen die op een
moment bardienst heeft er ook zal zijn. We zullen wel moeten gaan bedenken of er een manier is om
de omzet weer te verhogen.
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Wensen en goede voornemens
Op dit moment hebben wij de jaarwisseling nog voor de boeg. Een moment natuurlijk om goede
voornemens te maken. Voornemens, om voor zover u dit natuurlijk niet al doet, naast uw sportieve
tennisactiviteiten, ook eens na te denken of u wilt deelnemen aan de activiteiten van de diverse
commissies. Deelname geeft veel voldoening en draagt ook bij aan de continuïteit van de vereniging.
Tevens is dit het moment om stil te staan bij de leden die ons ontvallen zijn en leden en oud leden die
getroffen zijn door ziekte of andere problemen. Wij wensen deze leden veel sterkte en beterschap toe.
Vele leden hebben zich afgelopen jaar ingezet voor de vereniging. Het bestuur wil deze leden hiervoor
hartelijk bedanken.
Ik wil besluiten om u allen zeer prettige jaarwisseling en een sportief, voorspoedig maar vooral een
gezond 2019 toe te wensen.

René Spaan

Copyright © 2018 L.T.C. De Poelstars, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Subscribe

Past Issues

Translate

RSS

