
	  

Jaarverslag 2016: 
Eric Hafkamp: voorzitter: 

Het	  nieuwe	  jaar,	  2016,	  startten	  we	  met	  het	  Nieuwjaarstoernooi.	  Gevolgd	  door	  de	  nieuwjaarsreceptie	  
met	  oliebollen	  en	  glühwein.	  Het	  startsein	  voor	  weer	  een	  mooi	  tennisjaar.	  Het	  toernooi	  en	  de	  receptie	  
werd	  verzorgd	  door	  resp.	  de	  Technische	  -‐	  en	  de	  Evenementencommissie.	  Ook	  de	  andere	  
evenementen	  in	  het	  jaar,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  Jopie	  Verhoeftoernooi,	  de	  Clubkampioenschappen,	  
het	  Open	  Toernooi,	  de	  Tenniskids	  Worldtour,	  de	  onderlinge	  dubbelcompetitie	  op	  vrijdagavond	  en	  de	  
diverse	  competities,	  landelijk	  en	  regionaal,	  waren	  een	  succes.	  Niet	  in	  de	  laatste	  plaats	  door	  de	  
fantastische	  inzet	  van	  de	  vrijwilligers.	  De	  Gouden	  Ploeg	  zorgt	  er	  voor	  dat	  het	  tennispark	  er	  steeds	  
netjes	  uit	  blijft	  zien.	  
	  
Helaas	  is	  niet	  iedereen	  er	  zich	  van	  bewust	  dat	  onze	  club	  afhankelijk	  is	  van	  vrijwilligers	  en	  de	  inzet	  van	  
alle	  leden.	  Te	  vaak	  gebeurt	  het	  dat	  bardiensten	  niet	  uitgevoerd	  worden.	  Een	  crime	  voor	  diegene	  die	  
het	  bardienstrooster	  maken	  en	  bewaken.	  Het	  bestuur	  heeft	  met	  behulp	  van	  een	  aantal	  leden	  een	  
plan	  bedacht	  om	  het	  geheel	  in	  betere	  banen	  te	  leiden.	  Verdere	  uitleg	  komt	  ter	  sprake	  in	  de	  
Algemene	  Leden	  vergadering	  op	  8	  maart	  2017.	  
	  
Helaas	  hadden	  we	  in	  2016	  te	  maken	  met	  inbraken	  /	  vernieling.	  Ook	  bij	  andere	  sportclubs	  in	  de	  
directe	  omgeving	  was	  dat	  het	  geval.	  Het	  bestuur	  is,	  met	  de	  behulp	  van	  de	  Sportraad	  Landsmeer,	  in	  
overleg	  hoe	  we	  het	  Sportpark	  veiliger	  kunnen	  maken.	  	  
	  
De	  infrastructuur	  van	  de	  elektra	  werd	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  vernieuwd	  in	  de	  hoop	  dat	  er	  minder	  
storingen	  zullen	  optreden	  en	  er	  op	  dat	  gebied	  dus	  minder	  ergernissen	  zijn.	  
	  
De	  aanblik	  van	  het	  tennispark	  is	  in	  2016	  veranderd.	  In	  de	  eerste	  plaats	  werd	  de	  mooie	  grote	  boom	  bij	  
baan	  vier	  gekapt.	  Helaas	  was	  dat	  noodzakelijk.	  De	  wortels	  van	  de	  boom	  hadden	  er	  al	  een	  aantal	  
keren	  voor	  gezorgd	  dat	  er	  op	  baan	  vier	  bobbels	  en	  kuilen	  ontstonden.	  En	  de	  boom	  groeide	  zo	  schuin,	  
dat	  er	  gevaar	  ontstond	  dat	  de	  boom	  zou	  omwaaien	  bij	  een	  behoorlijke	  storm.	  Ook	  om	  die	  reden	  
werd	  de	  grote	  boom	  naast	  het	  clubhuis	  gekapt.	  
Ook	  de	  dakgoot	  van	  het	  clubhuis	  werd	  gerepareerd.	  De	  goot	  is	  nu	  weer	  recht	  en	  het	  water	  kan	  
normaal	  weglopen.	  	  
In	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  van	  2016	  is	  er	  gesproken	  over	  de	  aanleg	  van	  een	  terras	  bij	  baan	  
vijf	  en	  zes.	  Op	  voorstel	  van	  een	  aantal	  leden	  werd	  tijdens	  de	  vergadering	  het	  budget	  voor	  het	  terras	  
verhoogd	  en	  daarmee	  kwam	  er	  toestemming	  om	  te	  starten	  met	  de	  aanleg.	  
Na	  rijp	  beraad	  en	  het	  bestuderen	  van	  een	  aantal	  offertes	  werd	  aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  een	  start	  
gemaakt	  met	  de	  bouw	  van	  het	  terras.	  De	  oplevering	  zal	  eind	  maart	  2017	  plaatsvinden.	  
Verder	  is	  er	  binnen	  het	  bestuur	  veel	  gesproken	  over	  het	  vernieuwen	  van	  het	  gehele	  hekwerk.	  Ook	  
daar	  is	  aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  bij	  baan	  vijf	  en	  zes	  een	  begin	  mee	  gemaakt.	  Uiteraard	  blijven	  het	  
oude	  hekken	  met	  begroeiing	  staan.	  	  
Verdere	  plannen	  van	  het	  bestuur	  in	  dit	  kader	  zijn:	  het	  hekwerk	  van	  baan	  één	  t/m	  vier	  vernieuwen.	  
Ook	  hier	  blijft	  het	  hek	  met	  de	  begroeiing	  staan.	  	  Het	  aanleggen	  van	  een	  simpel	  terras	  achter	  het	  hek	  
van	  baan	  vier.	  Het	  vernieuwen	  van	  de	  toegangsbrug	  (de	  palen	  waar	  de	  brug	  op	  rust	  zijn	  behoorlijk	  
verrot)	  en	  er	  is	  gestart	  met	  een	  onderzoek	  naar	  de	  aanschaf	  van	  Ledverlichting	  van	  de	  banen.	  

	  



	  

Bert Prins: penningmeester: 

	  

Financieel	  jaarverslag	  2016	  en	  begroting	  2017,	  2018	  en	  2019	  van	  	  

Tennisvereniging	  Heb	  Durf	  Landsmeer	  

Samenvatting	  

Het	  bestuur	  van	  de	  tennisvereniging	  Heb	  Durf	  biedt	  u	  hierbij	  de	  jaarrekening	  over	  2016	  aan	  en	  de	  
begroting	  voor	  de	  jaren	  2017,	  2018	  en	  2019	  

De	  jaarrekening	  bestaat	  uit	  een	  balans	  per	  31	  december	  2016	  en	  een	  rekening	  van	  baten	  en	  lasten	  
over	  de	  periode	  1	  januari	  2016	  tot	  en	  met	  31	  december	  2016,	  welke	  beiden	  zijn	  voorzien	  van	  
bijbehorende	  specificaties	  en	  toelichtingen.	  

De	  financiële	  jaarrekening	  2016	  is	  gecontroleerd	  door	  Laurens	  den	  Koning	  en	  Leo	  Verhoef	  

In	  de	  jaarrekeningen	  zijn	  ter	  vergelijking	  de	  cijfers	  uit	  de	  begroting	  2016	  opgenomen	  voor	  wat	  betreft	  
de	  baten	  en	  lasten.	  Deze	  begroting	  is	  door	  de	  ledenvergadering	  op	  17	  februari	  2016	  goedgekeurd.	  

Het	  financiële	  resultaat	  over	  2016	  is	  uitgekomen	  op	  	  €	  13805,-‐	  	  negatief	  	  ten	  opzichte	  van	  een	  
begroting	  van	  €	  24.550,-‐	  negatief.	  

De	  cash	  flow	  uit	  de	  operationele	  activiteiten	  over	  het	  jaar	  2016	  bedroeg	  €	  5945,-‐	  positief.	  

Onderstaand	  een	  toelichting	  op	  de	  belangrijkste	  posten.	  

Resultaten	  	  2016.	  

Baten	  

Contributies	  en	  entreegelden	  

	   	   	   2016	   	   	   	  

Senior	   	   	   	  	  355	   	  

Junior	   	   	   	  	  	  	  62	   	  	  	  

Puppy	  	   	   	   	  	  	  	  23	   	  	   	  	  

Slapende	  	   	   	  	  	  	  	  	  8	  	   	  	  	   	  

Ereleden	   	   	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	   	  

Trainers	   	   	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  

	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	   	  

Totaal	   	   	   	  	  	  454	   	  

Het	  hoogst	  aantal	  leden	  in	  2016	  was	  463.	  In	  december	  2016	  is	  het	  ledenaantal	  gedaald	  naar	  454.	  	  

	  



Baten	  

De	  totale	  baten	  zijn	  zowel	  ten	  opzichte	  van	  2015	  als	  de	  begroting	  2016	  ruim	  €	  7.000	  hoger	  
uitgekomen.	  Onderstaand	  een	  korte	  toelichting	  van	  de	  belangrijkste	  verschillen.	  

Contributies	  

De	  ontvangen	  contributies	  van	  ruim	  €	  66.000,-‐	  is	  €	  1.600,-‐	  hoger	  vergeleken	  met	  2015	  en	  met	  de	  
begroting	  2016.	  	  

Resultaat	  kantine	  exploitatie	  

Het	  netto	  resultaat	  van	  de	  kantine	  exploitatie	  bedroeg	  €	  10.752,-‐	  vergeleken	  met	  €	  5.859,-‐	  over	  2015	  
en	  €	  6.000,-‐	  begroot.	  Hoger	  resultaat	  is	  onder	  meer	  te	  danken	  aan	  28	  %	  hogere	  omzet	  vergeleken	  
met	  2015.	  

Sponsoring	  

Aan	  sponsorgelden	  is	  in	  2016	  ruim	  €	  5.100,-‐	  ontvangen	  hetgeen	  €	  800,-‐	  hoger	  is	  vergeleken	  met	  2015	  
en	  €	  1.100,-‐	  boven	  budget	  2016.	  

Lasten	  

De	  totale	  lasten	  bedroegen	  in	  2016	  €95.766,-‐	  vergeleken	  met	  €	  99.750,-‐	  begroot.	  De	  €	  4.000,-‐	  lagere	  
lasten	  dan	  begroot	  is	  het	  saldo	  van	  de	  volgende	  verschillen.	  

Organisatiekosten	  

	  

Beheers	  en	  administratiekosten	  

Onder	  deze	  categorie	  vallen:	  bestuurskosten,	  drukwerk,	  	  telefoonkosten,	  bankkosten,	  
automatiseringskosten	  en	  kosten	  van	  de	  ledenadministratie.	  Voornamelijk	  door	  lagere	  
bestuurskosten,	  zijn	  deze	  kosten	  €	  900,-‐	  lager	  uitgekomen	  dan	  begroot.	  	  

Belastingen	  

Voornamelijk	  doordat	  de	  verenigingen	  in	  Landsmeer	  vrijgesteld	  zijn	  van	  het	  betalen	  van	  de	  OZB	  
belasting,	  is	  deze	  post	  €	  1.600,-‐	  lager	  uitgekomen	  dan	  begroot.	  

Verzekeringen	  

De	  verzekeringspremies	  zijn	  €	  800,-‐	  hoger	  uitgekomen	  dan	  begroot.	  	  

Beveiligingskosten	  

Werkelijke	  kosten	  over	  2016	  lager	  dan	  begroot	  (	  €	  300,-‐)	  en	  veel	  lager	  vergeleken	  met	  2015	  (€	  
1.300,-‐).	  Kosten	  nachtalarm	  is	  eruit	  gehaald.	  

	  Trainers	  

Deze	  post	  is	  €	  1.000,-‐	  lager	  uitgekomen	  dan	  begroot.	  Laatste	  afrekening	  nog	  niet	  ontvangen.	  

Evenementkosten	  

Ruim	  binnen	  begroting	  gebleven.	  	  



	  

Energie-‐	  en	  waterkosten	  

€	  2000,-‐	  boven	  begroting.	  Hopelijk	  kunnen	  we	  snel	  overstappen	  op	  LED	  verlichting	  om	  kosten	  te	  
drukken	  (zie	  ook	  toelichting	  bij	  de	  begroting	  van	  komende	  jaren)	  	  

Onderhoudskosten,	  banen	  en	  materiaal.	  

De	  werkelijke	  kosten	  zijn	  €	  5.000,-‐	  boven	  de	  begroting	  uitgekomen.	  Belangrijkste	  oorzaken:	  aanschaf	  
van	  nieuwe	  boiler,	  boom	  bij	  baan	  4	  verwijderd	  en	  kosten	  onderzoek	  verlichting	  	  

Projecten	   :	  	  

Ruim	  €	  5.000,-‐	  onder	  de	  begroting	  uitgekomen.	  Het	  schilderwerk	  is	  binnen	  begroting	  gebleven	  en	  
gestart	  is	  met	  hekwerk	  bij	  baan	  5	  en	  6.	  De	  kosten	  van	  het	  nieuwe	  terras	  worden	  geactiveerd	  en	  in	  vijf	  
jaren	  afgeschreven	  aanleg	  terras.	  Dit	  was	  meegenomen	  in	  begroting	  projecten.	  

Afschrijving	  banen	  en	  gebouwen	  

De	  afschrijving	  op	  de	  nieuwe	  banen	  is	  gebaseerd	  op	  een	  levensduur	  van	  15	  jaar.	  Afschrijving	  
gebouwen	  gebaseerd	  op	  30	  jaar.	  

Betaalde	  rente	  

Dit	  betreft	  de	  rente	  op	  de	  twee	  leningen	  die	  zijn	  afgesloten	  i.v.m.	  de	  renovatie	  van	  de	  banen.	  De	  
rente	  is	  variabel,	  voor	  de	  lening	  van	  €	  50.000,-‐	  betalen	  wij	  nu	  4,6,0%	  rente	  en	  voor	  de	  lening	  van	  €	  
75.000,-‐	  betalen	  wij	  nu	  4,45%.	  

Toelichting	  op	  de	  balans	  per	  31	  december	  2016.	  

Activa	  

Nieuw	  terras	  

Dit	  betreft	  een	  betaling	  van	  €	  8.400	  voor	  het	  nieuwe	  terras.	  Totale	  kosten	  zullen	  ongeveer	  €	  25.000,-‐	  
bedragen	  en	  zullen	  in	  vijf	  jaar	  worden	  afgeschreven	  te	  beginnen	  in	  2017.	  	  

Passiva	  

Lening	  

Op	  basis	  van	  hypothecair	  krediet	  zijn	  er	  twee	  leningen	  afgesloten	  een	  van	  €	  50.000,-‐	  en	  een	  van	  €	  
75.000,-‐.	  De	  leningen	  moeten	  in	  144	  maanden	  (12	  jaar)	  afgelost	  worden.	  De	  lening	  van	  €	  50.000,-‐	  
kan	  eventueel	  versneld	  worden	  afgelost.	  	  

Vermogen	  

Door	  het	  negatieve	  resultaat	  over	  het	  jaar	  2016	  ad.	  €	  12.955,-‐	  is	  het	  vermogen	  met	  dit	  bedrag	  
verminderd	  vergeleken	  met	  het	  vermogen	  per	  ultimo	  2015.	  

	  

	  	  

	  



	  

Begrotingen	  2017,	  2018	  en	  2019	  

	  

Enkele	  beschouwingen	  bij	  de	  begroting	  voor	  de	  komende	  jaren.	  

LED	  verlichting	  

In	  2017	  willen	  we	  onderzoek	  uitvoeren	  voor	  vervanging	  van	  de	  huidige	  lampen	  door	  LED	  verlichting.	  
Belangrijk	  voordeel:	  verbruik	  van	  energie	  zal	  veel	  lager	  uitkomen	  en	  uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  je	  de	  
kosten	  van	  aanschaf	  terug	  kan	  verdienen	  in	  5	  jaar	  tijd	  vanwege	  verlaging	  elektriciteitskosten.	  De	  LED	  
lampen	  hebben	  bovendien	  een	  aanzienlijke	  langere	  levensduur	  dan	  de	  huidige	  lampen.	  Daarnaast	  
zorgt	  LED	  verlichting	  voor	  aanzienlijk	  minder	  Co²	  uitstoot,	  wat	  weer	  goed	  is	  voor	  het	  milieu.	  	  

Verder	  gaan	  wij	  het	  hekwerk	  van	  baan	  1	  tot	  4	  	  vernieuwen,	  de	  brug	  bij	  de	  ingang	  van	  het	  tennispark	  
vervangen,	  het	  hekwerk	  aan	  de	  achterkant	  van	  baan	  4	  verhogen	  en	  bij	  baan	  4	  een	  klein	  terras	  aan	  
laten	  leggen.	  

Extra	  ruimte	  zal	  worden	  gecreëerd	  voor	  overtollige	  materiaal	  dat	  niet	  dagelijks	  gebruikt	  wordt.	  

	  

Jaarverslag	  jeugdcommissie	  2016	  

	  

De	  doelstellingen	  en	  activiteiten	  die	  afgelopen	  jaar	  zijn	  geformuleerd	  in	  het	  jaarverslag	  en	  ter	  
goedkeuring	  zijn	  voorgelegd	  aan	  het	  bestuur	  zijn	  uitgangspunt	  geweest	  voor	  handelen	  van	  J.C.	  

De	  doelstellingen:	  

• Organiseren	  weekend	  kamperen	  en	  tennissen.	  
• Jaarplanning	  goed	  bekijken	  in	  samenwerking	  met	  T.C	  en	  kantine	  commissie	  (i.v.m.	  goede	  

spreiding	  activiteiten	  en	  dubbele	  planning).	  
• Tijdens	  open	  toernooi	  leuke	  activiteiten	  organiseren	  door	  een	  “activiteitenploeg”	  in	  nauwe	  

samenwerking	  met	  toernooi	  commissie.	  
• Het	  voortzetten	  van	  de	  goede	  samenwerking	  met	  Anouk	  en	  haar	  meer	  betrekken	  bij	  een	  

aantal	  activiteiten	  (indeling	  voorjaarscompetitie).	  
• Het	  werven	  van	  ouders	  die	  JC	  ondersteunen	  met	  kleine	  werkzaamheden	  (Vrienden	  van	  de	  

Jeugdcommissie).	  
• Nadenken	  hoe	  we	  meer	  kinderen	  en	  ouders	  bij	  tennis	  kunnen	  betrekken.	  
• Alle	  jeugd	  betrekken	  bij	  de	  verschillende	  activiteiten	  en	  bij	  de	  JC.	  	  
• Maken	  van	  een	  beleidsplan	  jeugdcommissie.	  
• Open	  toernooi	  voor	  Tenniskids.	  

	  

Organiseren	  van	  een	  weekend	  kamperen	  en	  tennissen	  

Dit	  is	  (helaas)	  niet	  gelukt.	  De	  bezetting	  van	  de	  jeugdcommissie	  is	  zo	  klein	  dat	  extra	  activiteiten,	  
buiten	  de	  competitie	  en	  toernooien	  niet	  haalbaar	  is.	  

De	  wens	  is	  er	  nog	  steeds.	  Meer	  ouders	  betrekken	  bij	  dit	  plan	  en	  Anouk	  mobiliseren	  zou	  een	  
mogelijkheid	  kunnen	  zijn	  om	  dit	  vorm	  te	  geven.	  



	  

Jaarplanning	  goed	  bekijken	  in	  samenwerking	  met	  T.C	  en	  kantine	  commissie	  (i.v.m.	  goede	  spreiding	  
activiteiten	  en	  dubbele	  planning)	  

Het	  maken	  van	  de	  jaarplanning	  is	  in	  betere	  samenhang	  gemaakt	  dan	  andere	  jaren.	  Wij	  denken	  dat	  er	  
nog	  betere	  communicatie	  en	  overleg	  kan	  plaats	  vinden	  tussen	  de	  verschillende	  commissies.	  Een	  
voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  Jong	  Vraagt	  Oud	  Toernooi.	  Dit	  toernooi	  kon	  al	  twee	  jaar	  geen	  doorgang	  
vinden	  door	  het	  Jopie	  Verhoef	  toernooi.	  Hoe	  kunnen	  we	  dit	  beter	  coördineren?	  Voor	  komende	  jaar	  
(2017)	  hebben	  we	  hierop	  geanticipeerd	  door	  de	  datum	  naar	  voren	  te	  halen	  van	  dit	  toernooi.	  Al	  blijft	  
dit	  lastig	  i.v.m.	  de	  voorjaarscompetitie.	  

	  

Tijdens	  open	  toernooi	  leuke	  activiteiten	  organiseren	  door	  een	  “activiteitenploeg”	  in	  nauwe	  
samenwerking	  met	  toernooi	  commissie	  

Door	  gebrek	  aan	  deelnemers	  is	  het	  Open	  Jeugd	  Toernooi	  niet	  door	  gegaan.	  

	  

Het	  voortzetten	  van	  de	  goede	  samenwerking	  met	  Anouk	  en	  haar	  meer	  betrekken	  bij	  een	  aantal	  
activiteiten	  (indeling	  voorjaarscompetitie)	  

Net	  als	  vorig	  jaar	  is	  dit	  ten	  dele	  gelukt.	  Het	  zou	  mooi	  zijn	  als	  Anouk	  gedeeltelijk	  aansluit	  bij	  de	  
vergaderingen	  van	  de	  J.C.	  ,	  maar	  dit	  is	  praktisch	  gezien	  bijna	  niet	  mogelijk.	  	  

Toch	  denken	  wij	  dat	  een	  betere	  afstemming	  en	  communicatie	  nog	  mooiere	  resultaten	  op	  kan	  
leveren.	  Hiervoor	  zullen	  we	  dus	  gezamenlijk	  afspraken	  moeten	  maken.	  Voorbeelden	  om	  samen	  te	  
bespreken	  is	  hoe	  we	  de	  jeugd	  meer	  in	  competitie	  en	  toernooi	  verband	  aan	  het	  tennissen	  krijgen	  en	  
beter	  kunnen	  bereiken.	  

Plannen	  hiervoor	  hebben	  we	  in	  oktober	  2016	  gemaakt	  voor	  het	  nieuwe	  tennisseizoen,	  dit	  is	  ook	  
besproken	  in	  de	  laatste	  AB	  vergadering.	  	  

	   	  



	  

Het	  werven	  van	  ouders	  die	  JC	  ondersteunen	  met	  kleine	  werkzaamheden	  (Vrienden	  van	  de	  
Jeugdcommissie)	  

De	  taken	  van	  de	  J.C.	  zijn	  vorig	  jaar	  geïnventariseerd.	  We	  hebben	  geprobeerd	  meerdere	  ouders	  te	  
betrekken	  bij	  kleinere	  taken.	  Dit	  zorgt	  dat	  de	  ‘workload’	  voor	  de	  J.C.	  te	  behappen	  blijft	  en	  betrekt	  de	  
andere	  ouders	  bij	  de	  werkzaamheden	  die	  tennissende	  kinderen	  met	  zich	  meebrengt.	  Ondanks	  dat	  
we	  hier	  een	  begin	  mee	  gemaakt	  hebben	  en	  een	  extra	  JC	  lid	  hebben,	  realiseren	  we	  ons	  dat	  we	  
hiermee	  nog	  niet	  klaar	  zijn	  en	  dat	  dit	  nog	  steeds	  een	  belangrijk	  uitgangspunt	  voor	  volgend	  jaar	  moet	  
zijn	  willen	  we	  leuke	  extra	  activiteiten	  voor	  de	  jeugd	  kunnen	  organiseren.	  

	  

Jeugd	  (en	  ouders)	  betrekken	  bij	  de	  verschillende	  activiteiten	  

Omdat	  überhaupt	  gebleken	  is	  dat	  het	  lastig	  is	  de	  jeugd	  te	  betrekken	  bij	  de	  tennisactiviteiten,	  hebben	  
we	  in	  oktober	  een	  JC	  vergadering	  besteed	  aan	  dit	  thema.	  Hoe	  krijgen	  we	  de	  (oudere)jeugd,	  naast	  de	  
trainingen,	  naar	  de	  tennisbaan.	  Hoe	  betrekken	  we	  hen	  meer	  bij	  de	  vereniging?	  Als	  input	  hebben	  we	  
een	  aantal	  jeugdleden	  gevraagd	  waar	  zij	  behoefte	  aan	  zouden	  hebben.	  

We	  hebben	  hiervoor	  een	  activiteitenplan	  gemaakt	  en	  deze	  ingediend	  bij	  het	  AB.	  	  

Uitgangspunt	  hierbij	  is	  de	  jeugd	  in	  2	  categorieën	  te	  verdelen.	  De	  leeftijd	  tot	  12	  jaar	  en	  vanaf	  12	  jaar.	  
Voor	  deze	  verschillende	  leeftijdsgroepen	  hebben	  we	  voor	  volgend	  jaar	  verschillende	  en	  
overlappende	  activiteiten	  gepland.	  	  

	  

Maken	  van	  een	  beleidsplan	  jeugdcommissie	  

Het	  maken	  van	  een	  beleidsplan	  J.C.	  is	  niet	  opgepakt.	  Tijdgebrek	  is	  hier	  oorzaak	  van.	  We	  hebben	  wel	  
een	  activiteitenplan	  voor	  het	  komende	  jaar	  gemaakt.	  	  

	  

Minibaantje	  

De	  jeugdcommissie	  heeft	  de	  ambitie	  om	  een	  volwaardiger	  mini	  baantje	  te	  realiseren.	  Dit	  is	  vanwege	  
de	  hoge	  kosten	  afgekeurd	  door	  het	  AB.	  	  

	  

Bezetting	  

Dit	  jaar	  bestond	  de	  jeugdcommissie	  (J.C.)	  uit	  4	  leden,	  namelijk	  Arnoud	  Diemers	  (voorzitter),	  Lisette	  
Overmars	  (Tenniskids	  functionaris),	  Astrid	  Andriessen	  (Tenniskids)	  en	  Ellen	  Scheermeijer.	  	  

Vrienden	  van	  de	  JC	  was	  Annette	  Venema	  (allerlei	  hand	  en	  span	  diensten)	  	  

	  

De	  activiteiten	  genoemd	  in	  het	  jaarverslag	  worden	  hieronder	  beschreven.	  

Jong	  Vraagt	  Oud	  Toernooi	  



Dit	  toernooi	  is	  helaas	  niet	  doorgegaan.	  Slechte	  afstemming	  tussen	  JC	  en	  TC	  zorgde	  ervoor	  dat	  we	  
geen	  geschikte	  datum	  eer	  konden	  prikken.	  

	  

Voorjaarscompetitie	  

Met	  deze	  competitie	  deden	  2	  teams	  mee.	  	  

Helaas	  is	  er	  geen	  gezamenlijke	  training	  	  voor	  de	  competitie	  geweest.	  Dit	  heeft	  waarschijnlijk	  met	  de	  
timing	  te	  maken.	  Het	  is	  erg	  moeilijk	  om	  zo	  vroeg	  in	  het	  voorjaar	  een	  moment	  te	  organiseren	  voor	  een	  
training.	  Anouk	  houdt	  tijdens	  haar	  lessen	  ook	  rekening	  met	  de	  competitie	  spelende	  jeugd.	  Er	  worden	  
dan	  extra	  wedstrijdelementen	  en	  dubbel	  of	  mix	  oefeningen	  aangeboden.	  

	  

Worldtour	  Tenniskids	  2016	  

In	  2016	  hebben	  we	  in	  het	  voorjaar	  en	  najaar	  meegedaan	  met	  de	  WorldtourTenniskids,	  een	  initiatief	  
van	  de	  KNLTB	  voor	  de	  jongste	  leden,	  waar	  we	  vanaf	  2014	  met	  de	  club	  aan	  meedoen.	  

	  

In	  het	  voorjaar	  deden	  22	  kinderen	  mee	  in	  de	  leeftijd	  van	  6	  tot	  12	  jaar	  en	  deden	  we	  mee	  in	  alle	  3	  de	  
categorieën	  Rood	  (1	  team),	  Oranje	  (2	  teams)	  en	  Groen	  (1	  team).	  	  

In	  het	  najaar	  hadden	  we	  geen	  Rood	  team,	  maar	  gingen	  een	  aantal	  kinderen	  door	  naar	  Oranje.	  In	  
totaal	  deden	  19	  kinderen	  mee	  in	  het	  najaar.	  Het	  Groen	  team	  werd	  in	  het	  voorjaar	  kampioen	  en	  is	  
naar	  de	  Kampioenenparade	  tijdens	  de	  NK	  Tennis	  in	  Rotterdam	  gegaan,	  een	  hele	  leuke	  ervaring!	  

	  

Hoe	  gaat	  het	  in	  zijn	  werk?	  

Rood	  en	  Oranje	  speelden	  iedere	  op	  diverse	  zondagochtenden	  in	  de	  periode	  van	  maart	  tot	  en	  met	  
november.	  Groen	  speelde	  op	  7	  woensdagmiddagen	  in	  april	  en	  mei.	  	  

Kinderen	  van	  6-‐8	  jaar	  kunnen	  met	  Rood	  meedoen,	  ook	  al	  spelen	  ze	  nog	  maar	  kort.	  Het	  veld	  wordt	  
over	  de	  lengte	  door	  tweeën	  gedeeld	  met	  tennisnetten	  en	  de	  kinderen	  spelen	  dan	  dwars	  op	  de	  
normale	  baan,	  dus	  op	  een	  klein	  veld.	  Door	  de	  rode	  ballen,	  die	  zacht	  en	  iets	  groter	  zijn	  dan	  normale	  
tennisballen,	  kunnen	  ze	  al	  heel	  goed	  rally’s	  spelen.	  	  

In	  Oranje	  spelen	  kinderen	  van	  8-‐11	  jaar,	  die	  al	  iets	  meer	  ervaring	  hebben.	  De	  oranje	  ballen	  zijn	  iets	  
zachter	  dan	  de	  normale	  ballen	  en	  de	  banen	  worden	  ingekort	  tot	  halverwege	  het	  achterveld.	  Er	  
worden	  twee	  gewonnen	  tiebreaks	  gespeeld.	  

In	  Groen	  spelen	  kinderen	  in	  de	  leeftijd	  van	  10-‐12	  jaar.	  De	  ballen	  zijn	  nog	  steeds	  iets	  zachter	  dan	  
normaal,	  het	  hele	  veld	  wordt	  gebruikt	  en	  ze	  spelen	  verkorte	  sets.	  

	  

Open	  Jeugd	  2016	  

Het	  Open	  jeugdtoernooi	  is	  dit	  jaar	  niet	  door	  gegaan	  door	  een	  gebrek	  aan	  inschrijvingen.	  

Volgend	  jaar	  willen	  we	  aansluiting	  zoeken	  met	  onze	  collega	  verenigingen	  om	  verbindingen	  te	  leggen	  
en	  in	  gezamenlijkheid	  een	  Open	  Toernooi	  te	  organiseren.	  



	  

Clubkampioenschappen	  2016	  

De	  Clubkampioenschappen	  voor	  de	  jeugd	  vanaf	  12	  jaar	  zijn	  niet	  doorgegaan	  in	  verband	  met	  te	  
weinig	  inschrijvingen.	  

Alleen	  de	  categorie	  Jong-‐Oud	  is	  gespeeld.	  

Tijdens	  de	  week	  van	  de	  clubkampioenschappen	  is	  op	  de	  woensdagmiddag	  een	  toernooi	  
georganiseerd	  voor	  de	  tenniskids.	  	  

	  

Najaar	  competitie	  

Iets	  minder	  dan	  tijdens	  het	  voorjaar,	  maar	  met	  toch	  wel	  met	  enkele	  teams,	  waren	  we	  dit	  keer	  
vertegenwoordigd	  tijdens	  de	  competitie	  in	  het	  najaar.	  	  

	  

Jeugdselectie	  	  

Een	  aantal	  kinderen	  is	  door	  Anouk	  uitgekozen	  om	  selectie	  training	  te	  krijgen.	  Zij	  krijgen	  de	  
mogelijkheid	  om	  2	  keer	  (waaronder	  1	  keer	  1,5	  uur)	  per	  week	  te	  trainen.	  Om	  deze	  kinderen	  	  te	  
stimuleren	  naast	  de	  competitie	  en	  ons	  eigen	  jeugdtoernooi,	  andere	  jeugdtoernooien	  te	  spelen	  
krijgen	  de	  ouders	  75	  euro	  terug	  van	  de	  vereniging	  bij	  het	  spelen	  van	  2	  toernooien	  buiten	  het	  Heb	  
Durf	  toernooi.	  

Op	  het	  moment	  van	  schrijven	  is	  nog	  niet	  bekend	  welke	  kinderen	  hier	  recht	  op	  hebben.	  

	  

Activiteiten	  2017	  

• Zie	  activiteitenplan	  2017	  
	  

Wensen	  en	  doelstellingen	  voor	  volgend	  seizoen	  

• Jaarplanning	  goed	  bekijken	  in	  samenwerking	  met	  T.C	  en	  kantine	  commissie	  (i.v.m.	  goede	  
spreiding	  activiteiten	  en	  dubbele	  planning).	  

• Mogelijkheid	  onderzoeken	  om	  Open	  toernooi	  te	  organiseren	  in	  samenwerking	  met	  collega	  
verenigingen.	  

• De	  samenwerking	  met	  Anouk	  intensiveren	  en	  haar	  meer	  betrekken	  bij	  een	  aantal	  activiteiten	  
(indeling	  voorjaarscompetitie).	  

• Het	  werven	  van	  ouders	  die	  JC	  ondersteunen	  met	  kleine	  werkzaamheden	  (Vrienden	  van	  de	  
Jeugdcommissie).	  

• Alle	  jeugd	  betrekken	  bij	  de	  verschillende	  activiteiten	  en	  bij	  de	  JC.	  	  
	  

Tot	  slot	  

Het	  afgelopen	  jaar	  heeft	  de	  jeugdcommissie	  4	  keer	  formeel	  vergaderd	  om	  de	  activiteiten	  voor	  te	  
bereiden	  en	  uit	  te	  werken.	  	  



In	  onze	  ogen	  was	  2016	  een	  jaar	  waar	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  oudste	  tennis	  jeugd	  bij	  de	  activiteiten	  
die	  de	  JC	  organiseert	  verder	  afgenomen.	  Enerzijds	  zijn	  het	  ook	  niet	  zoveel	  kinderen	  en	  vissen	  we	  dus	  
in	  een	  kleine	  vijver,	  aan	  de	  andere	  kant	  biedt	  het	  genoeg	  kansen	  om	  te	  kijken	  of	  onze	  activiteiten	  
genoeg	  aansluiten	  bij	  de	  wensen	  van	  deze	  kids.	  Om	  dit	  verder	  op	  te	  pakken,	  zoeken	  we	  de	  komende	  
periode	  contact	  met	  de	  trainers,	  de	  J.C.’s	  van	  de	  tennisverenigingen	  in	  de	  buurt	  en	  met	  de	  jeugd	  zelf.	  

	  

	  

Arnoud	  Diemers	  

Lisette	  Overmars	  

Astrid	  Andriessen	  

Ellen	  Scheermeijer	  

	  

	   	  



Financiële	  paragraaf	  

De	  inkomsten	  van	  de	  Jeugdcommissie	  bestaan	  uit	  de	  inschrijvingen	  bij	  de	  toernooien.	  Bij	  het	  club	  
Tennniskids	  toernooi	  wordt	  een	  kleine	  bijdrage	  gevraagd.	  Tevens	  zijn	  er	  normaliter	  inkomsten	  uit	  en	  
bij	  het	  open	  jeugd	  toernooi	  en	  de	  clubkampioenschappen.	  Deze	  hebben	  dit	  jaar	  echter	  geen	  
doorgang	  kunnen	  vinden.	  	  

	  

De	  inkomsten	  en	  uitgaven	  waren	  daardoor	  dit	  jaar	  echter	  nihil.	  De	  eigen	  bijdrage	  van	  de	  kinderen	  
was	  genoeg	  om	  de	  kleine	  versnaperingen	  te	  kunnen	  bekostigen.	  

	  

Begroting	  2017	  

De	  begroting	  voor	  2017	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  activiteiten	  die	  gepland	  zijn	  en	  we	  hebben	  nog	  steeds	  
de	  wens	  voor	  een	  minibaantje.	  

	  	  

Mini	  baantje	   	   EUR	  2449	  

Jong	  vraagt	  Oud	   EUR	  50	  

Luilak	   	   	   EUR	  110	  

Avondtennis	   	   EUR	  200	  

Avondtennis	   	   EUR	  200	  

	  

	  

Ledenontwikkeling	  jeugd	  

Het	  ledenaantal	  van	  de	  jeugd	  groeide	  in	  2013	  maar	  is	  in	  2014	  en	  2015	  gedaald.	  Op	  het	  moment	  van	  
schrijven	  waren	  de	  2016	  cijfers	  helaas	  nog	  niet	  beschikbaar.	  Deze	  dalende	  trend	  is	  helaas	  merkbaar	  
in	  heel	  Nederland.	  In	  onderstaande	  tabel	  staat	  het	  ledenverloop	  van	  de	  jeugd.	  	  

	   	  

	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  
Junior	  (Gele	  bal,	  13-‐17)	   94	   107	   71	   	   35	  
Puppy	  (Tenniskids,	  6-‐12)	   20	   14	   26	   	   54	  
Totaal	   114	   121	   97	   	   89	  
	  

Bij	  de	  jeugd,	  vooral	  bij	  de	  oudere	  jongeren,	  hebben	  we	  een	  teruggang	  gezien.	  Enerzijds	  doordat	  
jeugd	  is	  doorgestroomd	  naar	  de	  senioren,	  maar	  ook	  door	  opzeggingen.	  Positief	  is	  dat	  we	  bij	  de	  
jongste	  jeugd	  een	  heel	  goede	  aanwas	  zien.	  Het	  is	  voor	  de	  jeugdcommissie	  haar	  doelstelling	  om	  deze	  
jeugd	  veel	  te	  laten	  (Tenniskids	  competitie)	  spelen,	  zodat	  de	  kans	  groter	  is	  dat	  ze	  lang	  lid	  zullen	  
blijven.	  	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

 


