Jaarverslag TV Rijshaeghe 2018
Algemeen bestuur
Eind 2017 heeft Danielle Spaans aangegeven het secretarisschap naast zich neer te leggen. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering van januari 2018 is Astrid Beentjes aangesteld als nieuwe secretaris.
Dit betekent dat de samenstelling van het Algemeen bestuur er in 2018 als volgt uit zag:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Voorzitter TC:
Algemeen bestuurslid:

Cock Schaap
Wendy van der Kruk
Astrid Beentjes
Petra van Asten
Harald Foet

Eind 2018 heeft Harald Foet aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als Algemeen
bestuurslid. Voor deze functie wordt vervanging gezocht.

Samenwerking met Tennispark/Horeca
Eén keer per maand is er overleg tussen het Bestuur, Tennispark en Horeca omtrent de samenwerking
op het park. Dit verloopt goed. Tijdens deze vergaderingen wordt vooruit gekeken naar aanstaande
evenementen en worden voorbije evenementen geëvalueerd. Daarnaast is er regelmatig onderling
contact indien dit nodig wordt geacht.

Technische commissie
Voorjaarscompetitie
- In het voorjaar deden 26 teams mee: vrijdag 7 seniorenteams, zaterdag 18 seniorenteams en zondag
1 seniorenteam.
- Er werden 2 teams kampioen: vrijdag mix 1 en zondag mix 1. Gedegradeerd zijn zaterdag heren 6,
heren 8, dames 1 en mix 1.
Najaarscompetitie
- In de herfst deden 25 teams mee: donderdag 1 seniorenteam, vrijdag 7 seniorenteams, zaterdag 14
seniorenteams en zondag 3 seniorenteam De seniorenteams op zondag bestonden uit jeugdspelers.
- Er werden 2 teams kampioen: donderdag dames 1 en vrijdag dames 2. Er zijn geen teams
gedegradeerd.
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Clubkampioenschappen
In 2018 zijn de clubkampioenschappen voor het eerst gesplist: de clubkampioenschappen enkel werden in
de eerste week van maart gespeeld en de clubkampioenschappen dubbel/mix in de eerste week van
september. Bij de enkels waren er 35 inschrijvingen, bij de dubbel/mix 50 (individuele) inschrijvingen.
Dit heeft de volgende clubkampioenen opgeleverd:
Herenenkel:
Damesenkel:
Herendubbel:
Damesdubbel:
Mixdubbel:

Mark Houtman
Astrid Beentjes
Henk de Rijk/Kees Spoelstra
Marloes van der Maas/Kitty Bentvelsen
Mark Houtman/Astrid Beentjes

Activiteitencommissie
De Onderlinge zondagcompetitie was erg succesvol met 16 teams (64 deelnemers).
Het Midzomernachttoernooi was een nieuwe activiteit die goed werd ontvangen (44 deelnemers) en
komend jaar opnieuw wordt georganiseerd.
De Fietstocht is afgelast in verband met te weinig inschrijvingen.
Het Pink Ribbontoernooi kende een record aantal deelnemers (120) én een recordopbrengst van
€6.529, dankzij de gulle donaties en succesvolle loterij en veiling.
Het stampottentoernooi was wederom een succes, 36 koppels (72 deelnemers) streden om de
felbegeerde rookworst.

Jeugdcommissie
Mede dankzij de inspanningen van Tennisschool Jan de Rook groeit het aantal jeugdleden gestaag
door.
Voorjaarscompetitie
In het voorjaar deden 6 jeugdteams mee, allen op de zondag. Er waren geen kampioenen. Mix 1 en 2
zijn gedegradeerd.
Najaarscompetitie
In het najaar speelden 3 jeugdteams seniorencompetitie. Daarnaast deden er nog 6 teams mee op
zondag, en waren er 2 groene teams. Er werden 2 teams kampioen: meisjes 1 en meisjes 2. Er zijn
geen teams gedegradeerd.
World Tour
Daarnaast was er ook dit jaar weer World Tour voor kinderen vanaf 5 jaar. De World Tour is een
KNLTB- activiteit, waar kinderen op de eerste zondag van de maand wedstrijdjes spelen tegen andere
kinderen op een vereniging. We hebben zowel in het voorjaar als het najaar mee gedaan met de World
Tour rood/oranje.
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