
Digitale Nieuwjaarsreceptie KTTC

Agenda

20u00: Leden schakelen in
20u10: Start en introductie voorzitter
20u15: Eerste quizronde met 6 vragen
20u30: Nieuwjaarsspeech voorzitter
21u00: Tweede quizronde met prijsuitreiking
21u15: Afsluiter en toast op het nieuwe jaar



1. Terugblik op 2020

Normaal kijken we hier even terug op het voorbije jaar,
maar dat overzicht is tamelijk negatief :

Geen zomerinterclub
Bijna geen winterinterclub
Geen dubbeltornooi
Geen KidsToer
Geen Ethias Toer en Belgian Circuit
Bijna geen winterindoor
Clubhuis 5 maanden gesloten



1. Terugblik op 2020

Toch nog iets positief :
Ons jaarlijks Open Tornooi
After-Tennis afsluiting met Smash Kermt, Jus-In
en KTTC.



Contact met de leden

We proberen een zo goed mogelijk contact te houden met onze leden.  U
ontvangt de regelmatige nieuwsbrief.
We hebben geprobeerd het Sinterklaasfeest, dat ook niet kon plaats vinden, te
compenseren door een kleine attentie voor de jeugd en voor de trainers.



Voorstel rond compensatie

Door de coronacrisis worden we geconfronteerd met het
probleem van mogelijke compensaties ivm met verloren lessen
(TA) en verloren uren voor de terreinen in de winter.
Ons voorlopig voorstel ziet er als volgt uit :
- Verloren uren worden overgeheveld naar volgend jaar.
- Als iemand niet kan/wil verlengen, dan krijgt hij 2/3de van de verloren kost

gecompenseerd.
- Abonnementsprijzen voor volgend jaar gaan we niet verhogen
• Leden die tennislessen volgen krijgen op basis van de verloren uren, een

waardebon die ze kunnen gebruiken voor lente-, zomerkampen of
wintertrainingen 2021/2022.

• Leden die hun geld cash terug vragen, krijgen 80% van de verloren lesuren
terugbetaald als gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte kosten.



Onze Technische Dienst gaat er alles
aan doen om de terreinen prima in

orde te brengen.



En voor het groenonderhoud hebben
we nieuw gereedschap aangeschaft.

Een bladblazer, een heggeschaar en de nodige batterijen.



Plannen voor 2021

Ook in moeilijke tijden, zoals deze, is het belangrijk aan de
toekomst te werken.
Wat zijn onze plannen voor 2021 :

Verlenging van de terreinen 7 en 8
Installatie van minstens 2 padelterreinen.  Voor beide projecten
zijn we in contact met de Dienst Ruimtelijke Ordening voor de
nodige vergunningen. Probleem hier is de complexiteit van de
digitale aanvraag.
Nieuwe planken voor de tribunes werden ondertussen geleverd
en zullen in het voorjaar gemonteerd worden.
De terrasmeubelen worden gerepareerd.



Clubhuis

We blijven hopen dat we
binnenkort ons clubhuis mogen
openen.  Om ons voor te bereiden,
hebben we een nieuw gasvuur
aangeschaft.
En dan kunnen jullie ons misschien
een beetje steunen door van de
nieuwe menu te genieten.



Enkele praktische dingen

• Voor 2021 hebben we de weer de onderscheiding behaald als Jeugdvriendelijke
Tennisclub. Met de beste dank aan Rudy en zijn team voor al de geleverde
inspanningen.

• Voor volgend jaar komen er een aantal aanpassingen : we mikken dan op de titel
van Jeugdvriendelijke Opleidingsclub GOUD.

• Om die doelstelling te bereiken gaan we ook organisatorisch wat wijzigingen
doorvoeren.  Rudy gaat, na 20 jaar dienst, de scepter doorgeven aan een groep
van 3 jonge en dynamische meisjes : Bieke, Anke en Fien gaan de werking van het
Jeugdfonds overnemen.

• Ook hebben we beslist het contract met de firma van de poetsdienst op te zeggen.
We gaan dit zelf in de hand nemen en zijn blij dat Lisa Dewallef hiervoor zal zorgen
van zodra het clubhuis weer mag openen.



10. Nog wat informatie
Gaat interclub doorgaan ?  We weten het niet
maar in elk geval willen we positief naar de
toekomst kijken.
U hebt een nieuwsbrief ontvangen.  We weten
dat communicatie niet gemakkelijk is, maar
willen jullie toch vragen zo snel mogelijk
contacten te leggen en in te schrijven.



Bedankt.


