Beste leden,

Het is nog niet zo lang geleden maar toch weer even een berichtje van het bestuur.

-

Wij als bestuur hadden even getwijfeld of wij jaarlijks de reanimatie cursus doorgang zouden
laten vinden. Gelukkig is er positief beslist want 1 dag na de reanimatiecursus, gegeven door
ons lid Anna-Marie Mollink, is de echtgenoot van een cursiste getroffen door een
hartstilstand en dankzij haar adequaat handelen heeft haar man het overleefd. Wij zullen als
bestuur nooit meer twijfelen aan de noodzaak van een reanimatie cursus, dat begrijpen jullie
wel.

-

De Rabobank Clubkas aktie heeft onze vereniging € 519,00 opgeleverd. Bedankt alle leden en
niet leden die op onze vereniging hebben gestemd.

-

De KNLTB app is volledig aangepast en geeft nu eindelijk de informatie die tennisleden graag
willen zien. Als het goed is hoef je deze app niet opnieuw te downloaden maar werkt deze
direct in de oude app. Lukt dat niet dan is opnieuw downloaden de oplossing.

-

Onze clubkampioenschappen zullen voor het eerst plaatsvinden voor aanvang van de
competitie, namelijk in de laatste week van maart. Iedereen kan zich, door deelname aan de
clubkampioenschappen, goed voorbereiden op de competitie.

-

Binnenkort zullen alle seniorleden een mail ontvangen om het IVA certificaat in te vullen. Dit
is een vragenlijst om de horeca kennis te testen. Verdere uitleg krijgen jullie van Hans
Hamers, voorzitter barcommissie.

-

Op zondag 6 januari, van 15.00 tot 18.00 uur vindt de nieuwjaarsreceptie weer plaats. Op die
middag zullen weer 4 leden in het zonnetje worden gezet met een 25 jarig lidmaatschap.

-

Helaas bereikt ons nog steeds het bericht dat leden van mening zijn dat er niet geveegd
hoeft te worden na een partij. Er moet na elke partij WEL geveegd worden. Dit ter behoud
van de banen. Het parkbeheer steekt wekelijks uren in het baanonderhoud en dan moet het
voor ons als leden een kleine moeite zijn om daar een steentje aan bij te dragen.

-

Van de Gemeente Waalwijk hebben wij voor 2019 weer een mooie subsidie ontvangen t.b.v.
de jeugd.

-

Op de gezellige vrijwilligersavond is er weer een vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt en
dit jaar is die eer toegekomen aan Theo vd Wiel. Theo heeft zich in de jaren dat hij lid is
enorm ingezet voor het welzijn van de vereniging. Tijdens zijn voorzitterschap is de
verbouwing van het paviljoen gerealiseerd, heeft de vereniging op IT gebied enorme
sprongen gemaakt en is hij een van de initiatoren van de volledige verbouwing van ons park.
Achter de schermen maakt Theo nog steeds veel tijd vrij voor RCW.

-

Ook is op deze avond in het 35 jarig bestaan van RCW eindelijk een 2e lid benoemd als erelid!
Die eer is toegekomen aan Carla Hamers. Zij is ongeveer 31 jaar lid van RCW en heeft zich al
ongeveer 31 jaar in allerlei functies ingezet voor RCW. Voorzitter barcommissie, lid
evenementencommissie, lid barcommissie, doet de was voor RCW, houdt de voorraad van de
bar bij, maakt mee schoon als het nodig is en de huidige functie als ledenadministrateur
wordt door haar minutieus verzorgd.

-

Het DDD toernooi is dit jaar gesponsord door La Strada Shoes. Rob en Mariëlle hartstikke
bedankt voor jullie sponsoring. Wij zijn er erg blij mee en wij hopen dat jullie tevreden zijn
over alle reclame uitingen en de voortgang van het toernooi.

-

Op dit moment wordt de bardienst nog geregeld door Pierre Lombarts met ondersteuning
door Nico Mahieu. In 2019 zullen de rollen zijn omgedraaid.

-

M.i.v. 2019 kan door de leden met speelsterkte 8 en 9 worden ingeschreven voor een KNLTB
competitie op zondagmiddag. Erg leuk voor de beginnende tennisser(ster).

-

Aangezien de winter er weer aankomt kan het zijn dat de banen niet bespeelbaar zijn. Het
parkbeheer beslist hierover en als de banen niet bespeelbaar zijn zal dit z.s.m. via mail
bekend worden gemaakt.

