Jaarverslag bestuur De Tubanten 2020
De geplande ALV van 8 april 2020 is als gevolg van de regelgeving ter bestrijding van het Coronavirus geannuleerd. In het afgelopen jaar heeft de communicatie binnen het bestuur vooral via mail
plaatsgevonden en hebben er slechts 4 bestuursvergaderingen plaatsgevonden waarvan 3 digitaal.
De onderstaande zaken zijn het afgelopen jaar aan de orde geweest. De aansluiting van de ehockeyers Tukkers United van Het Roessingh is definitief. Onder de naam T(Tubanten) E(Enschede)
Tukkers United en onder leiding van Bert van der Pol trainen ze en nemen ze deel aan
competitiewedstrijden en toernooien.
Als gevolg van de sluiting van het zwembad en de sporthal van Het Roessingh per 1 juni voor al
hun externe contacten i.v.m. het Corona-virus moesten wij omzien naar alternatieve locaties. Voor
alle sporten op Het Roessingh (tafeltennis, boccia, badminton en e-hockey zijn nieuwe zalen
gevonden via Sportaal (Gemeente). Alleen voor diabetes sport is geen passende locatie op
maandagavond om 18.30 uur beschikbaar. De zwemmers van Het Roessingh hebben als alternatief
het Aquadrome aangeboden gekregen. Slechts enkelen hebben hiervan gebruik gemaakt. Er is nog
geen zicht op een eventuele heropening van het Roessingh.
Onderstaand een overzicht van de nieuwe locaties 2020 - 2021
Rolstoelhockey

Mark Spoelstra

Sportzaal Helmerhoek

maandag

19.00-20.30

TE Tukkers
United

Bert van de Pol

Sportzaal Helmerhoek

maandag

17.00-19.00

Tafeltennis

Fiori Brockhuis

Gymzaal Twekkelerveld

woensdag

18.30-20.00

Badminton

Gerrit Hagreis

donderdag

19.30-21.00

Boccia

Pamela van de
Heijden

Sporthal Diekman, hal
1
Sporthal Park de Kotten

donderdag

19.30-21.00

De badmintonners verhuizen vanaf november 2020 naar de sporthal aan de Stroinkslanden. Dit
i.v.m dat alle buitensporten naar binnen gaan. Zij spelen van 20:30 tot 22:00.
Helaas hebben we om corona-besmettingen te voorkomen het sporten tijdelijk moeten stoppen.
Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid, de RIVM en Sportaal. Wij zijn ons ervan bewust
dat wij veel leden hebben die tot een risicogroep behoren en kwetsbaar zijn. Over de periode
tijdens de lockdown dat sporten niet mogelijk is, is de contributie tijdelijk stopgezet.
Per 1 september heeft Annie van Baaren haar functie van waarnemend penningmeester neergelegd
en overgedragen aan Ivo Hilgeholt. Het was de bedoeling hem voor te stellen tijdens de vorige ALV
die helaas geannuleerd werd. Het bestuur is heel blij met de invulling van deze vacature en
waardeert zijn inbreng. Wij danken Annie voor haar jarenlange onbaatzuchtige inzet.
De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft in januari onze licentie Nationale Zwemdiploma’s
verlengd. Hiermee voldoen wij aan alle eisen die aan een gecertificeerde zwemschool gesteld
worden voor het behalen van het A-, B- en C- diploma. Gelukkig mogen deze zwemlessen voor
kinderen op 16 maart a.s. weer worden opgestart.
Tenslotte heeft het bestuur besloten om het inschrijvingsgeld van € 10,- voor nieuwe leden te laten
vervallen. Dit is klantvriendelijker en helpt hopelijk dat nieuwe leden zich makkelijker inschrijven.

