Na de vorige ALV is het bestuur acht keer bij elkaar geweest. De onderstaande zaken zijn aan de orde geweest.
Als eerste moet vermeld worden dat de tillift in het zwembad Aquadrome op passende wijze in gebruik is genomen.
De heer en mevrouw Appels zijn hierbij uitgenodigd. Er was zelfs berichtgeving in huis aan huis bladen, dagblad
Tubantia en de Grensstreek.
Nog een mooi nieuwtje is het feit dat het bestuur een schenking van 150 euro mocht ontvangen. Daar zijn wij
natuurlijk erg blij mee.
De Tubanten heeft afgelopen jaar de MaS/Award ontvangen. Deze award wordt uitgereikt aan een organisatie die
een bijzondere maatschappelijke stage heeft aangeboden.
De award is uitgereikt door wethouder Eelco Eerenberg van de Gemeente Enschede. Tijdens de Masmarkt hebben
we tien leerlingen een stage kunnen aanbieden. Ze zijn verdeeld over de verschillende sporten.
We hadden dit jaar ook voor het eerst een feestavond voor de jeugd in Sensazia (10-16 jaar). Dit was zeer
geslaagd. Het sinterklaasfeest kon helaas niet doorgaan omdat er te weinig aanmeldingen waren.
Een aantal leden van De Tubanten was vrijwilliger bij de zwem4daagse van het Aquadrome. Door het Aquadrome
werden goodybags uitgedeeld waarin ook wij onze promotiefolder mochten doen. Zo bereikten we veel mensen die
misschien in de toekomst bij De Tubanten willen sporten.
Het rolstoeldansen gaat goed. Het ledenaantal groeit gestaag. Er is een folder gemaakt om Joy on Wheels te
promoten. Deze folder is in Hengelo huis aan huis verspreid. Bekeken wordt of er iets voor jongeren kan worden
georganiseerd. Joy on Wheels heeft meegewerkt aan de landelijke gehandicapten dag en verzorgde de
entertainment.
Bij de rolstoelhockey is er nu alleen op de maandagavond nog training. Er zullen nu twee groepen tegelijk trainen.
Enkele leden van de rolstoelhockey van De Tubanten zijn eind april 2016 naar Zwitserland geweest. Zij hebben
meegedaan voor het nationale team Canada rolstoelhockey.
Bij de tafeltennis is er geen competitie omdat er te weinig deelnemers zijn. Bij voldoende deelnemers in de
toekomst zal er opnieuw worden deelgenomen aan de competitie.
In de week van 17 tot 24 september was er de Sportweek. Dit was een mooie gelegenheid om boccia te promoten
met steun van NOC*NSF.
Op 30 september was er een bijeenkomst waar de Nederlandse kampioenen werden gehuldigd. De jaren 2015 en
2016 waren samengevoegd. Het betreft voor onze vereniging de waterbasketbalploeg (2015-2016 kampioen) en
Daniel Perez (2e op de Paralympics 2016).
Sportbedrijf Enschede is 1 september 2016 van start gegaan onder de naam Sportaal. Sportaal komt voort uit de
Enschedese Zwembaden en de afdelingen binnensport, buitensport en sportstimulering van de gemeente
Enschede. Zij zijn het centrale punt voor sportinitiatieven. De Tubanten zijn ingedeeld bij verbindingsmanager
cluster Centrum.
Er is een workshop door de KNZB (Koninklijke Nederlandse ZwemBond) over sportiviteit en gedrag georganiseerd
voor onze jeugdleden. Deze workshop duurde 1,5 uur. Hiervan is een verslag naar de gemeente Enschede
gestuurd.
Om de onderlinge band tussen de verschillende sportbeoefenaars te versterken gaat het bestuur kijken of er animo
is voor het houden van een sportdag voor eigen leden. Je kunt die dag dan kijken en zelfs meedoen met de andere
sporten.
Op Facebook en de site van De Tubanten worden weersalarmen aangegeven, als er een weersalarm is afgegeven
en dit is code oranje of rood dan gaan de sporten niet door.
Een aantal trainers heeft de training ‘Sporters met gedragsproblematiek’ in Almelo gevolgd. Dit waren twee
leerzame avonden en de organisatie lag in handen van het NOC*NSF.
Natuurlijk was er dit jaar ook weer een Bowlingavond Halloween: wederom een groot succes.
In 2016 is er een enquête geweest over vrijwilligerswerk onder de leden van De Tubanten. Iedereen die de
enquête heeft ingevuld, heeft een bedankbrief gekregen. Er hebben zich 60 collectanten opgegeven. De collecte in
2016 heeft 6.200 euro opgebracht. Complimenten aan iedereen die heeft geholpen.

Ook dit jaar waren De Tubanten aanwezig met een stand bij verschillende evenementen.
We hebben genoeg aan een tafel zodat we de stand kunnen inrichten met ons materiaal.
Ons ledenaantal stagneert een beetje. Dit komt omdat gewone verenigingen steeds meer aangepast sporten
aanbieden en dat is een direct gevolg van de subsidieregeling van de gemeente Enschede die voor alle
verenigingen geldt. Om meer bekendheid te krijgen zijn we folders gaan verspreiden over de diverse
basisscholen. Ook bij enkele fysiotherapeuten ligt onze folder.
Ben Venterink en Klaas Zwiep zijn op 30 september naar een symposium van de KNZB geweest. Daar hebben zij
duidelijk hun stem laten horen. De KNZB gaat door het hele land en komt ook naar Enschede. Als het aan de
KNZB ligt moeten alle zwemverenigingen lid worden van de bond. Nu zijn alleen zwemles en waterbasketbal
aangesloten.
De KNZB wil echter dat de recreanten ook lid worden. Om voor subsidie van de gemeente in aanmerking te komen
moet men lid zijn van de bond. De Tubanten is echter een omni-vereniging. Wij hopen op begrip vanuit de KNZB
dat wij onze recreanten geen lid maken omdat dan voor deze groep de contributie fors omhoog moet.
Vanuit NOC*NSF moest waterbasketbal drie jaar geleden verplicht lid worden van een erkende bond. Dit is ook
belangrijk voor de Paralympics. We houden de vinger aan de pols

