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Meie klubi täna
Meie	eesmärgiks	on	nau=da	klubilist	harrastustennist,	sest	hea	tennis	
on	jumalik	rõõm!		
	
Meil	on	44	klubiliiget,	sh	2	liikmekandidaa=	(Helen	A	ja	Maire	L)	
Meil	on	4	kaasliiget	(Asmik,	Katrin	K,	Maris	L,	Piret	V)		
	



Meie väärtused
• Oleme	posi=ivsed,	tegusad	ja	ak=ivsed		

•  osaleme,	panustame	ja	teeme	ära	

• Oleme	ausad	ja	avatud	
•  hindame	otsekohesust,	heatahtlikku	ja	konstruk=ivset	tagasisidet	

• Me	hoolime	üksteisest	ja	ümbritsevast	
•  austame	teiste	aega	ja	tundeid,	märkame,	toetame,	tunnustame		

• Oleme	naiselikud,	hindame	tarkust	ja	head	nalja	
•  areneme	füüsiliselt,	vaimselt	ja	emotsionaalselt	ning	vananeme	väärikalt	

	



KLUBI STRATEEGILISED EESMÄRGID 
2016/2020





Klubi strateegilised eesmärgid 2016-2020 (1)
Kuhu	me	minna	
tahame?	Millised	
tahame	olla?	

Kuidas	me	sinna	jõuame?	

1	
	

Klubi tuum on tennis -  Mängutaseme hoidmine ja arendamine on MINU vastutus – klubi liikmel on min 3. liiga tase 

2	 Oleme jätkuvalt kinnine klubi, 
kus kõik 45 liiget teavad 
personaalselt üksteist 

-  Juhatuse fookuses on klubiliikmete aktiivsuse hoidmine, mis tagatakse läbi klubiliikme 
vastutuse tõstmise – iga liige peab 1 kord kahe aasta jooksul osalema kas turniiri või 
klubiürituse korraldamises. Klubi liige ei ole ainult osaleja, vaid ka panustaja 

-  Uutele liikmetele teeme mängutaseme kontrolli ja soovitajatel on vastutus mentorina 
integreerida uus klubiliige 

3	 Liikmete aktiviseerimine -  Aktiivsuse mõõdikuks saab 1+2+3 = (1 kord kahe aasta jooksul ürituse korraldamine + 2 
turniiril osalemine aastas + 3 klubiüritusel osalemine, mille hulka läheb ka seltskonnatennis) 

-  Oleme passiivsete liikmetega karmimad, samas säilitame hinnangulise suhtumise – juhatusel on 
õigus teha erandotsuseid. Klubi väärtuste kandmist liikmete ja liikmekandidaatide poolt tuleb 
probleemkohtades personaalselt meelde tuletada nii juhatuse, soovitaja, kellel on “omavastutus” 
kui lähisuhtlusringkonna poolt 

-  Tunnustame aktiivsust – koostame personaalset osaluse statistika ja teeme selle kättesaadvaks. 
Toome eraldi välja tublimad! 



Klubi strateegilised eesmärgid 2016-2020 (2)
Kuhu	me	minna	
tahame?	Millised	
tahame	olla?	

Kuidas	me	sinna	jõuame?	

4	
	

Turniirid on nii võistluslikud kui 
klubilised 

-  Turniirid on lisaks võistlusele ja mängulisusele ka suhtlus-, infovahetuse- ja tunnustamise 
kohaks 

-  Turniiride formaate võib aeg ajalt muuta ja tuua sisse uusi ideid. Mehi ei pea kaasama enam kui 
2 korda aastas☺ 

-  Turniiridel min osalejaid üksikmängul 12 ja paarismängul 16. Registreerimine osalemiseks 
lõpeb 5 päeva enne üritust. Turniiri ärajätmist on juhatusel korraldajate ettepanekul õigus 
otsustada 4 päeva ette vaid väga erandlikel juhtudel 

-  Kui min osalejaid ei saa turniirile kokku, siis võib tuua sisse registreerimise lõppedes korraldaja 
nõusolekul nn jokkeri ehk väljastpoolt klubi mängija, kes on potentsiaalne liikmekandidaat. 
Jokkeri kohapunktid jäävad punktiarvestusest välja 

-  Oleme korraldajate suhtes arvestavad - anname korraldajale tagasisidet kui ei saa tulla; peame 
tähtaegadest kinni 

-  Välisturniiride lisandumine aeg ajalt oleks tore 

5	 Jätkame hästi toimivat 
seltskonnatennise tava  

-  Klubiliikmed peaksid tutvuma Klubitennise juhendiga 

6	 Hoida väljakutsemängude 
aktiivsust ja head imagot 

-  Punktiarvestuste süsteem on sobiv (isegi kui ilma turniirideta võib olla tegemist nn 
aktiivsustabeliga, siis turniirid panevad paremuse lõplikult paika) 

-  Tõsta üksikmängude aktiivsust. Tunnustada parimad üksikmängijaid! 
-  Hea tava on, et enne mängima hakkamist tuleb kokku leppida kas mäng läheb punktiarvesse või 

mitte 



Klubi strateegilised eesmärgid 2016-2020 (3)
Kuhu	me	minna	
tahame?	Millised	
tahame	olla?	

Kuidas	me	sinna	jõuame?	

7	
	

Klubi juhtimine on klubi 
arengule suunatud, selge ja 
läbipaistev 

-  Juhatus on pigem strateegiline kui operatiivne organ - juhatuste järjepidevuse tagamiseks anda 
iga-aastaselt teatepulgana edasi visioon; juhatuse liige pole mitte aktiivne turniiride korraldaja, 
vaid juhatusest on korralduses kontakt, kes leiab turniiri korraldusnaiskonna 

-  Turniiride ja klubiürituste alguses tehakse sissejuhatus presidendi/juhatuse poolt momendil 
aktuaalsetel ning klubi arengule olulistel teemadel 

-  Teeme juhatuse koosolekud avatuks, olles avatud igal koosolekul kahele külalisele, kes 
soovivad esitleda/arutleda mingil asjakohasel teemal 

-  Otsustame MTÜ formaadi kasuks 

8	 Kommunikatsioon on aus, avatud 
ja vahetu 

-  Teeme jooksvaid vahekokkuvõtteid, sh edastame personaalsed osalusaktiivsuse statistikat, 
persoonilugusid uudiskirjas, tunnustame tublimaid 

-  Kuulame inimeste arvamust ja räägime tihedamini. Ei räägi seljataga☺ 
-  Oluline informatsioon on koduleheküljel üleval. Reglemendi lugemine kohustuslik ja 

ülelugemine soovituslik. Jooksvalt uleb jälgida protokolle ja üritustega seotud informatsiooni. 
Reglemendi hoiame alati värske 

9	 Klubiliikmete tunnustamine -  Tunnustame “päriselt” - tunnustame väärikalt ja kohe; väärtuspõhine tunnustamine aasta lõpul 



2015/2016 TEGEVUSARUANNE



Võistluskalender 2015/2016 (plaan)



Tegevusaruanne - turniirid
•  Toimus	16	turniiri	

•  Traditsionaalsed:	Team&Time;	Kadriturniir;	Uueaastaturniir;	Naistepäevaturniir	
(võistkondlik	paarismäng);	Iganaise	paar	ehk	Blind	date;	Välihooaja	avaturniir	
(üksikmäng);	TennisFiesta;	BMW	suveturniir;	Mastersid	ja	Tennisepidu	

•  Uudsed:	Palmid&päkapikud;	MatchPlay	kahekuine	üksikmänguturniir;	Pirita	TOP	ja	
Reval	Ladies	sõpruskohtumine;	Klubidevaheline	karikavõistlus;	Miami	Open	

•  Jätsime	ära:	Sõbraturniir	

•  Kõige	rohkem	oli	oslejaid	BMWl	(38!),	Kadriturniiril	(34),	
Palmid&päkapikud	(28)	
•  Kõige	vähem	osalejaid	oli	Klubidevaheline	karikavõistlusel	(6),	Välihooaja	
avaturniiril	(üksikmäng)	(7)	
•  Keskmiselt	osales	igal	turniiril	16	klubiliiget	



Tegevusaruanne - klubiüritused
•  Toimus	9	klubiüritust	

•  Strateegiaüritus,	Bikram	jooga;	Jõulupidu;	Nikkolo	moeõhtu;	NO99	teater;	
Mahekosmee=ka	nõiaköök;	Miami	Open;	Rannatennis;	Võru	laager		
•  Jätsime	ära:	Ikoonimuuseum	

• Kõige	rohkem	oli	oslejaid	jõulupeol	(27)	ja	strateegiaüritusel	(24)	
• Miamis	oli	meid	15+!	
• Keskmiselt	osales	igal	üritusel	15	klubiliiget	



Tegevusaruanne – klubitennis, 
väljakutsemängud
• Klubitennises	osale=	240	korral	
• Väljakutsemänge	teh=	järgmiselt:	

•  642	korda	paaris	(160	mängu)	
•  66	korda	üksikus	(33	mängu)	

• Ürituste	korraldamisel	osale=	62	korral	



AkTivsuse staTsTka tabelina

Min	
aktiivsuse	
ootus	2

Turniir Klubitennis Klubiüritus
Väljakuts
e_üksik

Väljakuts
e_paar

Väljakuts
e_kokku

Liikmete	
arv

2015/16 keskmine 5,8 5,0 2,9 1,4 13,5 14,9 48
2014/15 keskmine 4,9 5,5 2,7 3,2 18,7 21,9 48
2013/14 keskmine 4,8 7,8 3,4 6,6 19,0 20,6 48
2012/13 keskmine 4,3 6,2 1,8 3,5 19,1 22,5 44
2015/16 kokku 276 240 137 67 649 716 48
2014/15 kokku 234 263 131 154 896 1050 48
2013/14 kokku 228 298 162 192 796 988 48
2012/13 kokku 190 272 80 152 840 992 44

VäljakutseMin	aktiivsuse	ootus	3



AkTivsuse staTsTka graafiliselt
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MTÜ Reval Ladies TC 
•  Migetulundusühing	nimetusega	MTÜ	Reval	Ladies	TC	(edaspidises	suhtluses	ala=	MTÜ)	
on	asutatud	25.05.2016	

•  MTÜ	on	Tenniseklubi	TC	Reval	Ladies	(edaspidi	Klubi)	juriidiline	vorm	
•  MTÜ	eesmärk	on	olla	ins=tutsionaalne	liige	Ees=	tennisemaas=kul,	saada	ETL	liikmeks	ja	
saada	2	aasta	jooksul	maksusoodustusega	MTÜde	nimekirja,	et	võimaldada	juriidilisest	
isikutest	toetajatel	maksuefek=ivselt	toetada	

•  Sisulise	tegevuse	poolest	jääb	primaarseks	Klubi	seniks	kuni	kõik	Klubi	liikmed	on	arvatud	
MTÜ	liikmeteks,	mida	plaanime	teha	paari	aasta	jooksul	
•  Hetkel	on	MTÜl	8	asutajaliiget	ja	2	juhatuse	liiget	(3	a.)	

•  Klubi	juhatus	Presidendi	eestvedamisel	annab	konkreetsed	juhised	MTÜ	tegevuseks	ja	
juh=miseks	

•  Klubi	liikmed	saavad	osa	kõikidest	MTÜ	kaudu	tekkivatest	hüvedest,	sh	ETL	üritused,	
MTÜ	toetused	kasutatakse	Klubi	hüvanguks	
•  MTÜ	kasutab	Klubi	atribuu=kat	ja	logo	
•  MTÜ	tulud	tulevad	toetustest,	annetustest,	reklaamist,	liikmemaksudest	
•  MTÜsse	turniiride	tulusid	ja	kulusid	ei	pane,	kuna	eeldab	liiga	suurt	administreerimist	



Reval Ladies TC sTpendium
•  Kuidas	panustada	Ees=	tennise	arengusse	laiemalt?	Oma	siseelu	ja	personaalset	taset	tennises	
oleme	ilus=	edendanud.	Aga	Ees=	tenniseelu	edendamisse	väljaspool	klubilist	tegevust	pole	me	
eri=	panustanud.	Võibolla	on	aeg	selleks	käes?☺	

•  Igal	aastal	teeb	juhatus	valiku	tenniseprojek=de	osas,	mida	soovime	kas	finantsiliselt	või	siis	muul	
moel	panustades	toetada.	Juhatuses	või	klubis	võib	s=pendiumi	jaoks	olla	oma	pühendunud	
projek=juht,	kelle	amet	kestab	üle	1	aastase	juhatuse	ame=aja	

•  Fookusesse	võib	võga	kas:	
•  toetada	noori	andekaid	naistennisiste.	Näitena	Maria	Lota	Kauli,	noort	andekat	tennisis=,	kes	on	juba	2e	

kordne	Ees=	meister	
•  ennast	kokku	võga	ja	otsida	esialgu	muid,	migerahalisi,	võimalusi	
•  "tennis	is	sport	for	a	life=me"	ja	seetõgu	võiks	ka	seeniortennist	kuidagi	toetada/rohkem	tunnustada	
•  mõne	maapiirkonna	vaesemate	laste	sporditegemise	toetamine,	mõned	näited:	

•  Suvine	tenniselaager	lastele	kes	muidu	seda	ei	saa	endale	lubada	või	palgata	treener	mingiks	ajaks	või	tasuda	osaliselt	laste	
trenniraha	või	teha	korralike	laste	tenniseriiete	ja	reke=te	korjandus	ja	anda	mõnele	tenniseklubile	maal	või	aidata	ehitada	või	
korrastada	mõni	tenniseväljak	

•  Võimalik	on,	et	sellise	toetusega	seoses	on	mõgekas	liikmemaksu	tõsta	(nt	65	eurolt	100le	
eurole)	või	teha	eraldi	korjandus	või	leppida	lihtsalt	huvitatud	liikmete	vahel	kokku,	et	kes	soovib	
osaleda	



MTÜ Reval Ladies TC finantsseis (04.09.2016)
Summa,	EUR	

Toetused	 1500	
1000	

UM	Motors	BMW	arved	 5420	
-5420	

Liikmemaksud	 520	

Kontojääk	 3020	



FinantsaruanneTC Reval Ladies tulude-kulude arvestus 
   

 2015/2016 2014/2015 
Kassa algjääk 2 411 3 001 

   

sh:   

Liikmemaksud 2 965 2 895 
Klubitennis 25 564 
Turniirid ja klubiüritused -1 288 -3 809 
IT kulud -360 -75 
Kingitused, meened jms. -930 -174 
Muud kulud -55  

   
      

Kassa lõppjääk 2 768 2 411 
   

   
Koostas: Marika Kullamaa  

 31.08.2016  
 



Tunnustame tublisid ja erilisi! 
Turniiridel käija
• Marina	–	12	korda	
• Kristel	M–12	korda	



Tunnustame tublisid ja erilisi! 
Väljakutsemängudel käija või kutsuja
• Üksikus	
• Riina	R–11	korda	
•  Triin	M	–	6	korda	



Tunnustame tublisid ja erilisi! 
Väljakutsemängudel käija või kutsuja
• Paaris	
•  Jaanika–52	korda	
• Marika	K	–	47	korda	
•  Lee	ja	Aili	–	27	korda	



Tunnustame tublisid ja erilisi! 
Klubitennises käija
• Marika	M	–	25	korda	
• Riina	V	–	24	korda	



Tunnustame tublisid ja erilisi! 
Klubiüritustel käija
•  Triin	M	–	8	korda	
• Anneli	R	–	8	korda	



Tunnustame tublisid ja erilisi! 
Klubiürituse korraldaja
• Anneli	R–	5	korda	
•  Jaanika,	Helen	A,	Kristel	M–	4	korda	



AkTivususe teine külg
• Vähemalt	2l	turniiril	ei	käinud	5	klubiliiget,	sh	4	kaasliiget	
• Vähemalt	2l	klubiüritusel	(s.h.	Klubitennis)	ei	käinud	12	klubiliiget,	sh	
4	kaasliiget	
• Aasta	jooksul	ei	osalenud	ürituse	korraldamises	14	inimest	



Presidendi tänud juhatusele!



Mida võib aastast meenutada?
•  Turniirid	–	uued	põnevad	turniirid.	Aga	ka	vanade	traditsioonide	
hoidmine	
• Ak=ivsus	turniiridel.	Ak=ivsuse	mõõde	ja	tabel	
•  Strateegiaüritus	
•  Lugupidav	suhtumine	korraldajate	ja	üksteise	suhtes☺	
• MTÜ	loomine	



SUURED TÄNUD AU EEST OLLA PRESIDENT!



JUHATUSE VALIMINE



Reglement juhTmise kohta

•  31.	Klubi	tegevust	juhib	ja	klubi	esindab	5-7-liikmeline	juhatus.	Juhatuse	
liikmed	valitakse	ame=sse	aastakoosolekul	üheks	aastaks.	Klubi	tegevuse	
järjepidevuse	tagamiseks	nimetatakse	uue	juhatuse	2	liiget	lõppeva	
tegevusaasta	juhatuse	liikmete	seast.	Juhatuse	liikmed	valivad	endi	hulgast	
laekuri	ja	sekretäri.	Laekur	peab	arvet	klubi	vara	üle	ning	sekretär	hoiab	
korras	klubi	tegevusega	seotud	dokumentatsiooni.		
•  32.	Klubi	president	valitakse	juhatuse	liikmete	seast	aastakoosolekul	
aastaseks	ame=ajaks.	



Uue juhatuse valimine. Presidendi ecepanek

•  Kaire	Roose	–	President	

•  Inga-Kai	Polonski	
•  Kairi	Kuuse	
•  Kris=ina	Kaljurand	

•  Anneli	Rõuk	
•  Triin	Mägi	
•  Kristel	Meos	



Juhatuse kandidaadid – valida 5 kandidaaT 
Automaatselt on see Kristel M ja Anneli R

•  Kaire	Roose	
•  Inga-Kai	Polonski	
•  Kairi	Kuuse	
•  Kris=ina	Kaljurand	
•  Triin	M	
•  Karin	Lember	
•  Jaanika	
•  Piret	M	
•  …...	



Uus juhatus

•  Kaire	
•  Kristel	Meos	
•  Anneli	Rõuk	
•  Inga-Kai	
•  Kairi	K	
•  Kris=ina	K	
•  Jaanika	



UUE PRESIDENDI KÕNE


