BESZÁMOLÓ BBTC SE MŰKÖDÉSÉRŐL:

A BALATONBOGLÁRI TENISZ CLUB több, mint 100 éves múltú, nagy
hagyományokat őrző egyesület. A 14 szabadtéri pályával, fedett csarnokkal,
igényes öltözőkkel és büfével az ország egyik legszebb és legjobb tenisz klubja.
Folyamatosan rendezvények helyszíne. Évek óta itt van az Országos
Diákolimpia, az Országos VIDÉKBAJNOKSÁG. Több korosztályos verseny
helyszínéül szolgál a szabadtéri szezonban, a HALKER-SENIOR Országos versenyt
minden év június elején, valamint az Országos ORVOSBAJNOKSÁGOT is itt
rendezik. A teniszhez kapcsolódó kulturális és gasztrológiai rendezvények is
megtalálhatóak a klubban, mint például LOVE-GAME és GASZTO TENISZ
versenyek. A Klub az elmúlt évben ősszel két rangos ATP tornának is otthont
adott, a világ minden részéről érkeztek versenyzők a két 25 000 USD
összdíjazású férfi világranglista pontot adó versenyre.
A tagság közel 80 fő, ezenkívül a bérletesek száma 40-50 fő.
A klub 5 állandó munkaerővel működik (2 főállású és 1 félállású edző, 1
adminisztrátor, 1 karbantartó). Szezonálisan, nagyobb versenyeknél alkalmi
munkaerőt is igénybe veszünk.
Az edzésekre látogató játékosok száma: 60 fő, leigazolt versenyzők száma: 27
fő, ebből felnőtt 12 fő, korosztályos 15 fő.
Több Magyar Bajnok nevelkedett itt, mint Ifj. Fekete Rudolf – volt Davis Kupa
válogatott játékos, Kovács Krisztina - többszörös magyar bajnok, Udvardy
Panna - többszörös korosztályos bajnok), ezen felül olyan profi játékos is, aki a
világranglistán a női mezőny élvonalában volt: Kuti - Kis Rita.
Jelenleg a klub legeredményesebb játékosa Fárbás Réka, aki szintén próbál már
a nemzetközi mezőnyben helytállni, mint többszörös magyar bajnok. Kis Balázs
Rafael is szerzett országos magyar bajnoki címet és kiemelt versenyeken
folyamatosan jól szerepel.

A klubnak vannak csapatai: A nők az OB I. osztályban, a férfiak az OB III.
osztályban játszanak.
Nagyon jó helyezést érnek el a szenior játékosok is, Berkes Henriett a szenior
világranglistán is szerepel, országoson pedig korosztályában az első.
Az amatőr vonal is erősödik, egyre több fiatalabb teniszkedvelő kapcsolódik be
napi – heti szinten a klub életébe.
A klubot az Elnökség és az Elnök működteti a nagyobb döntések tekintetében,
akiket a Közgyűlés választ 4 évenként.
A klub önfenntartó, a beszedett bevételekből gazdálkodik, így a költségvetés
elég szigorú és szűkös. A bevételek külföldi és magyar csoportokból, versenyek
rendezéséből, tagdíjakból, pályabérletekből származnak. Ez éves szinten (2016)
17,4 millió forint. Kiadások (2016): 17,3 millió forint. A gondos gazdálkodás
eredményeképpen 2000 - től több beruházás is megvalósult a telepen: az
öltözők felépítése, büfé épület, fedett teraszok, salaktároló, műhely épület,
csarnok padló és világítás felépítése, csarnok öltözőpavilon. Összesen mintegy
50 millió forint értékben.
Az egész tenisztelep nagyon igényesen karbantartott, országosan is elismert
minőségű pályái és a szép környezet sok tenisz kedvelőt hoz Boglárra, aminek
mérhető hatása van a vendégéjszakák számában is. Az elő- illetve utószezonban
megrendezett teniszversenyek kedveznek az idegenforgalmi szolgáltatóknak vendéglátóhelyeknek.
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