Vaxholms Tennisklubb, Informationsblad, januari 2018
Ny tennishall – nu är vi snart där!
Efter många års arbete kan vi nu glädjande konstatera att vår tennishall byggs ut med en andra bana. Bygget går i
princip enligt plan och vi hoppas kunna ta hela anläggningen i anspråk framåt sen-våren. Inredning av entré, café och
andra klubbutrymmen kommer att kräva ytterligare jobb, något som vi hoppas att många medlemmar kan bidra till.
Styrelsen planerar och kalkylerar nu som bäst för de nya villkor
som utbyggnaden innebär. Stora tennismässiga möjligheter
förstås, men också budgetmässiga utmaningar. Till möjligheterna
hör fler timmar och större kapacitet för klubbens junior-träning,
som planeras i huvudsak till tisdagseftermiddagar/kvällar. Många
medlemmar kommer också att kunna erbjudas abonnemangstider.
Styrelsen kommer att ta enskilda kontakter med alla som visat
intresse för abonnemang och försöka lägga ett pussel så alla blir så
nöjda som det är möjligt.
Vi undersöker också möjligheten att bilda olika lag som kan delta i seriespel mot andra klubblag. Vårt populära,
interna seriespel ska naturligtvis återupptas.
Eftersom utgifterna kommer att öka ganska dramatiskt behöver vi se över intäktssidan. Efter att ha legat stilla under
många år kommer avgifterna att höjas. Dessa förändringar görs till höstterminen 2018. Här är några förändringar:
- Abonnemang på attraktiva tider kommer att kosta 190/timmen
- Abonnemang på mindre attraktiva tider kommer att kosta 120/timmen
- Bokningsbara ”löstider” kostar 230 (attraktiva) respektive 140 (mindre attraktiva)
- Avgiften för att delta i organiserad träning kommer också att höjas. Detta gäller knattar och juniorer såväl
som seniorer.
På grund av avgiftshöjningar och andra förändringar kommer även alla som idag har abonnemang att kontaktas för
att teckna nya kontrakt med klubben.
Kom gärna och diskutera klubbens framtid på årsmötet och/eller hör av er till styrelsen.
Information om årsmöte
Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet som äger rum i Spegelsalen (konferensrummet) upp i nya
Idrottshallen, den 11 mars kl. 15:00. Lättare förtäring kommer att serveras. Motioner ska vara inne 14 dagar före
årsmötet, alltså senast 24 februari. Sådana ska skickas till: vaxholmstennisklubb@telia.com
Verksamhetsberättelse och andra årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i god tid på klubbens hemsida.
Knatteträningen på fredagarna
Trots att mycket av verksamheten ligger i träda nu under våren så fortsätter tennisträningen för knattar/juniorer på
fredagseftermiddagar/kvällar. Vi hyr timmar i nya sporthallen och gör i ordning fem minbanor för klubbens minsta
barn. Information om denna kan fås av vår ”chefstränare” Ulf Persson. Skriv ett mail till Ulf på:
vaxholmtennis@hotmail.com
Nytt bokningssystem?
Styrelsens ambition är att ersätta vårt nuvarande bokningssystem med ett nytt, modernare. Systemet heter MATCHi

och används av många tennisklubbar. Finns det någon VTK-medlem som har erfarenhet av MATCHi och kan tänkas
ingå i en arbetsgrupp kring detta så vore det fantastiskt. Höra i så fall av er till Tommy (ordf.) eller någon annan i
styrelsen.
Hälsningar från styrelsen
Tommy Svensson – Ordförande
John Parkinson – Kassör
Henrik Schmidt – Sekreterare
Karin Kyllerman – Kommunikationsansvarig
Monica Dreijer - Damansvarig

Marcus Thollin - Ungdomsansvarig
Linus Amneryd - Tävlingskommitté (ansvarig)
Douglas Parkinson – Tävlingskommitté
Jon Söderblom – Seriespelsansvarig

Har ni frågor eller kommentarer kring klubben och klubbens verksamhet så kontakta gärna någon i styrelsen!
Telefonnummer och mailadresser finns på VTK:s hemsida. http://vaxholmstennisklubb.se

