Jaarverslag Activiteitencommissie 2017
Afgelopen jaar zijn er weer vele activiteiten georganiseerd op ons park. Met dank aan een kleine
groep vrijwilligers zijn de activiteiten een groot succes geworden!

Graag zouden we de groep vrijwilligers in 2018 uitbreiden, zodat de belasting per persoon lager
wordt. Hierover volgt meer informatie

Onderstaand een overzicht van de georganiseerde activiteiten.

Jeugd
In 2017 is wederom veel en gerichte aandacht gegaan naar het werven van jeugdleden. Onder leiding
van Marcel Dries is het programma Maak Kennis met Tennis weer opgepakt. Door clinics te geven op
basisscholen is een begin gemaakt met gericht enthousiasmeren van kinderen voor tennis. De
spin-off hiervan is overweldigend: ca 40 kinderen hebben afgelopen jaar 12 tennislessen gevolgd. Een
deel heeft aangegeven om in 2018 door te willen gaan met tennissen. Gezien het succes van Maak
Kennis met Tennis zal dit in komend seizoen vervolgd worden.
Naast Eddy Beekman geeft Joa Maliany training aan de jeugd binnen onze club. Hij is in dienst van
tennisschool Eddy Beekman en geeft met veel enthousiasme training aan de jeugd.
Elke laatste zondag van de maand zijn de regiotoernooitjes voor de jeugd onverminderd doorgegaan.
Met de omliggende verenigingen, Ter Apel, Nieuw Weerdinge, Musselkanaal en sinds kort ook
Onstwedde is hier een mooie samenwerking die leidt tot meer tennisplezier. Het geleerde in de
lessen toepassen tijdens de laagdrempelige partijtjes in de regio.
Afgelopen jaar is er voor het eerst een jeugdcompetitie gestart in de categorie groen. Zes zondagen
in het najaar werd er fanatiek getennist, wat heeft geleid tot het kampioenschap. Dit voorjaar gaan
er 2 competitieteams van start.

Het aantal jeugdleden binnen STB staat eind 2017 op 25 !!

Open Dag
Deze is gehouden op 1 april 2017. De open dag was een groot succes, de diverse competitieteams,
tossers en jeugd hebben de eerste ballen geslagen.

Tennisslessen
Tennisschool Eddy Beekman biedt sinds 2011 de tennislessen op ons tennispark aan. Het aantal
lessers is in vergelijking met 2016 stabiel gebleven en er was voldoende animo om ruim 2 avonden te
vullen. Ook in het winterseizoen 2017/2018 wordt er les gegeven, de lessen voor de senioren worden
gegeven in Onstwedde en Nieuw-Buinen. Tennisschool Eddy Beekman wordt vertegenwoordigd door
Eddy, Ruud en Joa.

Ook het seizoen 2018 zullen de tennislessen worden verzorgd door Tennisschool Eddy Beekman.

Competitie
In de voorjaarscompetitie waren 11 teams actief. Met name de donderdag, zaterdag en zondag
waren in trek bij de teams.

In de V&W competitie deed slechts 1 teams mee: een heren dubbel. De Divisie Kampioenschappen
zijn niet door gegaan als gevolg van gebrek aan deelname in de gehele regio.

Op 23 juni is het Senior Plus Event georganiseerd op ons tennispark onder leiding van Harrie Kruize.

In najaarscompetitie waren 5 teams actief
Clubkampioenschappen
Deze zijn dit jaar voor het eerst gescheiden gehouden. In de week van 12 t/m18 juni zijn de
dubbelkampioenschappen gehouden en in de week van 3 t/m 9 juli de enkelkampioenschappen.

Dubbel
In totaal waren er 45 inschrijvingen, waaraan 66 spelers meededen. Er zijn in totaal 32
wedstrijden gespeeld
Enkel
In totaal waren er 29 spelers actief. Er zijn 43 wedstrijden gespeeld.
De uitslagen zijn terug te lezen op www.toernooi.nl

De terugkoppeling over het uit elkaar
plannen van de
clubkampioenschappen zijn
overwegend positief. Het geeft
mogelijkheden om in een grotere diversiteit aan onderdelen mee te doen. Komend seizoen zullen de
kampioenschappen daarom ook weer separaat worden aangeboden.

Beachtennis
Vrijdag 14 juli t/m zondag 16 juli is het Beachtennis Kanaalstreek toernooi georganiseerd. Samen met
Tennisvereniging Uneswido en GSM is op het strand van het Pagedal een groots evenement
neergezet. Onder redelijke weersomstandigheden, maar met vele toeschouwers zijn 178 wedstrijden
gespeeld.

TOSS
De toss-avond is als proef gewijzigd van de donderdag naar de woensdag. Dit jaar was de TOSS elke
week. De animo was wisselend, per avond 1 à 2 banen bezet. De dinsdagochtend TOSS wordt goed
bezocht.

Ledenwerving
Op het gebied van ledenwerving zijn diverse activiteiten georganiseerd en is ingespeeld op
omliggende initiatieven.

Regionaal is STB ledenwerving actief geweest bij:
●
●

Scholentennis (diverse scholen en initiatieven, inclusief BSO)
Docententennis
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