
Jaarverslag 2015 Tennisvereniging Heb Durf : 
 
 
Jaarverslag 2015 voorzitter: 
 
Het afgelopen jaar was voor velen van ons geen gemakkelijk jaar. Dat bleek niet  
alleen uit het nieuws, maar ook vanuit onze directe omgeving.  
In 2015 overleden:   Arthur de Rooij, Christine Schuil- Carstens en Peter Uiterwijk. 
Zij waren belangrijk voor Heb Durf en veel leden zijn met hen verbonden. 
Wij blijven aan ze denken. 
 
"Niet verdeeld, maar samen. Niet met wapens, maar met woorden. Niet met haat, 
maar met liefde." 
Dat waren de woorden van Aboutaleb tijdens één van zijn speeches. 
In tennisclubverband zou ik zeggen: 
Samen regelen we alles voor de club, zodat we lekker kunnen tennissen, doe wat je 
beloofd hebt, doe het met liefde en met een lach. 
Meestal geen probleem binnen deze club; ik dank alle commissies en alle andere 
vrijwilligers voor het werk dat zij ook weer het afgelopen jaar gedaan hebben. 
Ondanks alle inspanningen gingen er afgelopen jaar een aantal evenementen niet 
door wegens te weinig belangstelling. Dat is jammer. Laten we proberen het dit jaar 
beter te doen.  
Het samenvoegen van de clubkampioenschappen voor de jeugd en volwassenen 
was weer een succes. Ook het Open Toernooi onder leiding van de nieuwe 
commissie was erg geslaagd. Toch zagen we dat enkele personen uit de oude 
commissie het niet laten konden om te helpen, na vijftien jaar een jaartje afkicken is 
begrijpelijk. 
 
Graag wil ik wat technische zaken naar voren halen. 
Ik schreef er al eerder over op de website, de grote boom, buiten het hek, bij baan 
vier vormt een bedreiging voor het behoud van die baan. Hij staat nu wel erg schuin. 
Bij een fikse storm zou hij om kunnen waaien en dan neemt hij de baan mee. Ik ben 
er mee bezig met de gemeente. Wees niet verbaasd als de boom er plotseling niet 
meer is. 
Het bestuur heeft vergaande plannen om in 2016 een terras over de sloot bij baan 
vijf en zes aan te leggen. Meer hierover op de Algemene Ledenvergadering op 17 
februari. In 2016 zal de buitenkant van het clubgebouw geheel worden geschilderd. 
Ben benieuwd hoe het er uit ziet als dat allemaal gedaan is. 
 
Jaarverslag 2015 secretaris: 

Zoals zo vaak was afgelopen jaar de bezetting van een aantal functies binnen de 
vereniging een belangrijk issue. De evenementencommissie bestaande uit Ron 
Lohmuller, Pieter Bas Opheij en Jeroen Bink stopten hun werkzaamheden. Heel veel 
dank voor jullie bijdragen. Gelukkig konden we daar snel vervanging voor vinden en 
wel door Dieuwertje Band, Floris Tunzi, Jan Wegman en Guido van Halteren. 
Voorwaar een zeer enthousiaste groep vrijwilligers die al hebben laten zien dat ze 



het werk heel goed en origineel aan kunnen. Ik denk dat we blij mogen zijn met zo’n 
hechte groep leden! Als nieuwe-ledencoach zou Thomas Bonsen aan de slag gaan, 
maar daar is door tijdgebrek geen vorm aan gegeven, vandaar dat onlangs via een 
oproep op de site een vervanger werd gezocht. Nico de Boer ging als 
baancoördinator aan het werk hetgeen hij zeer voortvarend doet. Ook daar zijn wij 
heel blij mee. Dit jaar is het secretariaat ook weer ondersteunt door Rob Bührs die 
het kantinerooster heeft gemaakt en beheerd en de ledenadministratie is verzorgd 
door Ewald Arts. Rob heeft aangegeven te willen stoppen. Hij, maar wij ook, zijn op 
zoek naar iemand die zijn taak wil overnemen. Helaas heeft ook Ewald zijn 
werkzaamheden voor onze club wegens ziekte moeten beëindigen en wij wensen 
hem en zijn familie veel sterkte. Hanneke van Dusseldorp neemt voorlopig het werk 
van Ewald over, maar we zijn daarbij nog op zoek naar iemand voor de langere 
termijn voor de ledenadministratie. De Open Toernooicommissie, bestaande uit Chris 
ter Brake, Winfred Martens, Bert Prins, Bob van Eck en Cor van Beek, die dit 
evenement 10 jaar lang heeft georganiseerd, nam eveneens afscheid. Een nieuwe 
club leden stond snel klaar deze taak op zich te nemen. Bert en Chris hebben 
namens de oude commissie hun bijdrage geleverd om de overgang naar een nieuwe 
commissie soepel te laten verlopen. Cor van Beek is aangebleven als commissielid. 
De nieuwe Open Toernooicommissie bestaat nu uit Ronald van Ginkel, Anneriek 
Verhoef, Han Daniëls, Cor van Beek, Rob Bührs en Stefan Hoogenboom. 

De laatste jaren was een stevige daling van het aantal leden zichtbaar, een landelijke 
trend, maar door met name de komst van een fors aantal leden van Kadoelen, maar 
ook door ledenwerkacties bij evenementen is die daling tot staan gebracht, zodat we 
nu rond de 450 leden zitten. De KNLTB heeft de norm per baan laten zakken van 
100 naar 80, dus daar zitten we nu wat onder. Experts bij de bond hebben onderzoek 
gedaan op welke manier de meeste mensen lid zijn geworden van een tennisclub 
namelijk doordat zij door leden van een vereniging overgehaald worden te gaan 
tennissen. Het bestuur, maar vooral ook alle leden zullen hun uiterste best moeten 
doen om te zorgen voor nieuwe leden, zodat het voortbestaan van onze club 
gegarandeerd kan blijven. 

Rest mij nog te zeggen dat wij van de KNLTB een oorkonde hebben ontvangen van 
de KNLTB voor ons 60-jarig jubileum. Deze staat op de bar in ons clubgebouw. 

Han Daniëls, secretaris 

 

Jaarverslag 2015 penningmeester: 

 
 
         
Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016, 2017 en 2018 van  
Tennisvereniging Heb Durf Landsmeer 



 
Samenvatting 
 
Het bestuur van de tennisvereniging Heb Durf biedt u hierbij de jaarrekening over 
2015 aan en de begroting voor de jaren 2016, 2017 en 2018 
 
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2015 en een rekening van 
baten en lasten over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, welke 
beiden zijn voorzien van bijbehorende specificaties en toelichtingen. 
 
De financiële jaarrekening 2015 is gecontroleerd door Beyko Tolk en Leo Verhoef 
 
In de jaarrekeningen zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2015 opgenomen 
voor wat betreft de baten en lasten. Deze begroting is door de ledenvergadering op 
18-2-15 goedgekeurd. 
 
Het financiële resultaat over 2015 is uitgekomen op € 4230,- positief ten opzichte van 
een begroting van € 4950,- negatief. Het positieve resultaat t.o.v. de begroting is ad. 
€ 9180-.  
 
De cash flow uit de operationele activiteiten over het jaar 2015 bedroeg € 23130,-  en 
was ruim voldoende om aan onze aflossingsverplichtingen over 2015 ( € 11.400,-) te 
voldoen. 
 
 
Onderstaand een toelichting op de belangrijkste posten. 
 
Resultaten  2015. 
 
Baten 
 
Contributies en entreegelden 
 
   2015    
Senior     345  
Junior       64     
Puppy        23      
Slapende       14      
Ereleden        6      
Trainers        1           
   --------   
Totaal      453  
 
Het hoogst aantal leden in 2015 was 518. December 2015 is het ledenaantal gedaald 
naar 453.  
 
Resultaat kantine exploitatie 
 
Resultaat kantine; Resultaat € 2000,- minder inkomsten t.o.v. begroting. Oorzaak is 
moeilijk te achterhalen. Het weer was goed. Bekend is dat helaas nog steeds leden 



hun kantinedienst niet draaien of hun dienst niet afkopen en ook de daarvoor 
opgelegde boete “niet” betalen. 
 
Lasten, beheers en administratiekosten 
Onder deze categorie vallen: bestuurskosten, evenementen, drukwerk, 
telefoonkosten, bankkosten, kosten ledenadministratie, trainers,belastingen, 
verzekeringen, beveiligingskosten,bondskosten en automatiseringskosten. De totale 
kosten zijn lager uitgevallen t.o.v. de begroting. Hieronder een toelichting: 
 
Website en krant. 
Geen kosten 
 
Belastingen 
€ 1500,- minder kosten dan begroot. Oorzaak OZB is nog niet binnen gekomen. 
 
Verzekeringen. 
€ 400,- hoger dan begroot.  
 
Evenementkosten 
Dit jaar heeft de evenementencommissie leuke festiviteiten georganiseerd, 60 jaar 
bestaan van de club, de Landsmeer Open, vrijwilligersfeest en de 
nieuwjaarsreceptie. En niet onbelangrijk binnen de begroting gebleven. Dank 
daarvoor. 
 
 
 
 
Beveiligingskosten 
€ 1500 hoger dan gepland, oorzaak kosten contract brandblussers, had geboekt 
moeten worden bij onderhoud. 
 
Trainers 
Zijn de kosten € 800 lager, reden eindafrekening kwam te laat binnen wordt nu in 
2016 verrekend. 
 
Energie- en waterkosten 
Volgens begroting, sluitend. 
 
Onderhoudskosten, banen en materiaal. 
 
Binnen begroting gebleven. 
 
Project :  
Schilderwerk en dakreparatie stond op de begroting. Dakreparatie is (bijna) gratis 
uitgevoerd door aannemer ……. , dank daarvoor. Schilderwerk wordt in 2016 
gedaan. 
 
Samenvatting: 
 
Nadelige verschillen: 



Kantineopbrengsten     2000 
Contributie      5000 
       ----- 
Totaal nadelige verschillen t.o.v. begroting 7000 
 
Voordelige verschillen 
Onderhoudskosten       1000 
Projecten      12000 
       ---- 
Totaal voordelige verschillen   13000 
 
 
 
Afschrijving banen en gebouwen 
De afschrijving op de nieuwe banen is gebaseerd op een levensduur van 15 jaar. 
Afschrijving gebouwen gebaseerd op circa 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 3,4,0% 
rente en voor de lening van € 75.000,- betalen wij nu 3.6%. 
 

 
 
 
 

 
Toelichting op de balans per 31 december 2014. 
 
 
 
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 positieve resultaat over het jaar 2015 ad. € 4230,- is het vermogen met dit 
bedrag toegenomen vergeleken met het vermogen per ultimo 2014.  
 
 

Begrotingen 2015, 2016 en 2017 
 
Enkele beschouwingen bij de begroting voor de komende jaren. 
 
In 2016 is in begroting aan inkomsten contributie € 5000, - minder begroot. 
Inkomsten kantine is met € 2000,- naar beneden bijgesteld. 
Leden:  begin 2015 een ledenbestand van 518 leden eind 2015 gezakt naar 453. 
 
Baanonderhoud, verwachting is dat onderhoud licht zal stijgen t.o.v. 2015.  



 
Voor 2016 is € 30.000,- begroot voor aanleg terras tussen baan 5en 6, schilderwerk 
en onvoorzien. 
 
 De verwachte cash flow van de komende jaren uit de operationele activiteiten van 
circa  
€ 24.000, - per jaar is ruim voldoende om aan de aflossingsverplichtingen van circa € 
10.000,- per jaar te voldoen. 
 
 
 
Jaarverslag  Technische Commissie 2015. 
 
 
Winfred Martens ( voorzitter)-  organisatie clubkamp.Koen Rose, Thomas Bonsen, 
Stef Bloem, Roy van den Brink. 
In 2015 hebben de onderstaande activiteiten plaats gevonden; 
28 maart Jopie Verhoef Voorjaarstoernooi openingstoernooi voor senioren en 
junioren 
4 april t/m 30 mei Voorjaarscompetitie 2015 – 18 deelnemende  teams ( 6 jeugd – 12 
senioren)  
Kampioen – zondag  jongens t/m 14  - zaterdag heren 35+ 
8-14 juni Open jeugdtoernooi  organisatie  Arnoud Diemers  jc 
6 – 12 juli Landsmeer Open 2015 – organisatie  Ronald van Ginkel  en team  
27 aug t/m 6 september clubkampioenschappen  senioren en junioren  
georganiseerd door  Thomas Bonsen, Stef Bloem, Roy van den Brink en voor de 
jeugd Arnoud Diemers jc. 
13 sept 25 okt najaarscompetitie  kampioen zaterdag gemengd 17+   
1 november aanvang regio winter buiten competitie  2015-2016 
 
 
Verder bedankt de Tc de hulpzame handjes bij de diverse activiteiten zoals; 
maandagavond – nieuw speelt met oud – en de dit jaar voor het eerst 
georganiseerde tenniskids door de jeugdcommissie  -woensdagochtend instuif – Ger 
Bleijerveld en baancommissaris Nico de Boer.  
 
In 2015 zijn de volgende activiteiten niet doorgegaan  
Trainingen Anjoy voor aanvang voorjaarscompetitie ( jeugd en senioren ) – te weinig 
belangstelling 
Ladies Day  -  
Uitwisselingstoernooi tc Elzenhagen ( viel samen met Sail 2015 )  
 
 
Jaarverslag jeugdcommissie 2015 
 
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 van een 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). 
• Alle jeugd betrekken bij de verschillende activiteiten.  
• Maken van een beleidsplan jeugdcommissie. 

 
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 jaar kon dit toernooi geen doorgang vinden door het Jopie Verhoef toernooi. Hoe 
kunnen we dit beter coördineren? 
 
Tijdens open toernooi leuke activiteiten organiseren door een 
“activiteitenploeg” in nauwe samenwerking met toernooi commissie 
Het bleek niet haalbaar om meerdere mensen te betrekken bij het Open 
Jeugdtoernooi. De JC heeft zijn handen vol aan het organiseren van het toernooi (het 
technische gedeelte en de bezetting). Verschillende ouders zijn benaderd om een 
activiteit op zich te nemen, maar dit krijgt geen vervolg. Ouders hebben hier geen zin 
in of hebben het te druk. 
We hebben dit jaar een start van het seizoen met de jeugd en de ouders gemist om 
dit persoonlijk onder de aandacht te brengen.  
 
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. Nu doen we veel over de mail en tussendoor, wat redelijk goed werkt.  
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. 
 



 
Het werven van ouders die JC ondersteunen met kleine werkzaamheden 
(Vrienden van de Jeugdcommissie) 
De taken van de J.C. zijn aan het begin van 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. Hier is een begin 
meegemaakt en heeft al mooie voorbeelden opgeleverd (Tenniskids). We realiseren 
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. 
 
Alle jeugd betrekken bij de verschillende activiteiten 
De jeugd hebben wij geprobeerd meer te betrekken bij de activiteiten. De oudere 
jeugd bijvoorbeeld laten scheidsrechteren bij Worldtour, open toernooi of 
clubkampioenschappen is een voorbeeld hiervan. Ook dit kunnen wij nog verder 
uitbouwen en blijft ook voor volgend jaar een uitgangspunt. Mooi zou zijn om 
jeugdleden te betrekken bij de werkzaamheden van de JC. 
 
Maken van een beleidsplan jeugdcommissie 
Het maken van een beleidsplan J.C. is niet opgepakt. Tijdgebrek is hier oorzaak van. 
 
Mini baantje 
De jeugdcommissie heeft de ambitie om een volwaardiger mini baantje te realiseren. 
Dit is vanwege de hoge kosten nog niet gelukt. We zullen volgend jaar nieuwe 
mogelijkheden exploreren om dit mogelijk te naken. 
 
Bezetting 
Dit jaar bestond de jeugdcommissie (JC) uit 2 leden, namelijk Arnoud Diemers 
(voorzitter) en Ellen Scheermeijer. Lisette Overmars is Tenniskids functionaris. 
Vrienden van de JC zijn Annette Venema (allerlei hand en span diensten), Leo 
Verhoef (foto’s tijdens evenementen) en Laurens de Koning (mee helpen 
organiseren van Tenniskids) 
Zij allen hebben de JC enorm geholpen en bijgestaan. 
 
De activiteiten genoemd in het jaarverslag 2014 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 meer konden prikken. 
 
Voorjaarscompetitie 
Met deze competitie deden 4 teams mee. 1 team is kampioen geworden. 
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. 



 
Dit jaar hebben we geen afsluitende BBQ in samenwerking met de technisch 
commissie georganiseerd voor alle (jeugd) leden die competitie hadden gespeeld. 
Dit vinden we wel jammer en willen we wel opnemen in ons programma van volgend 
seizoen. 
 
Worldtour Tenniskids 2015 
In 2015 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 er 25 kinderen mee in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en deden we 
mee in alle 3 de categorieën Rood (1 team), Oranje (3 teams) en Groen (1 team). In 
het najaar stopte het Groene team, omdat een aantal kinderen naar de middelbare 
school ging, maar kwamen er nieuwe kinderen in de Rood competitie bij, waardoor 
we opnieuw veel animo hadden met 23 kinderen in het najaar. 
Rood en Oranje speelden iedere eerste zondagochtend van de maand 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. 
In september hebben we tijdens de clubkampioenschappen een tennismiddag voor 
de Rood en Oranje kinderen georganiseerd. Hier deden 21 kinderen aan mee. 
 
 
Clubpromotiedag 
De clubpromotiedagen worden verzorgd door de organisator Jan Korf, in 
samenwerking met oudere jeugd van Heb Durf.  Deze dagen worden georganiseerd 
voor alle groepen 7 en 8 voor alle basis scholen van Landsmeer. Ondanks dat we er 
niet direct veel aanmeldingen aan overhouden, vinden we het wel belangrijk om de 
jeugd te laten kennismaken met tennis in Landsmeer, bij Heb Durf. 
 
Open Jeugd 2015 
Het Open jeugdtoernooi was een geslaagd toernooi. 
Er waren 50 deelnemers van verschillende tennisclubs. Behoorlijk minder dan vorig 
jaar. De inschrijving kwam laat op gang. De bondsgedelegeerde Pieter Boskemper is 
1 keer komen kijken en liet weten dat de sfeer op het park gezellig was. Zonder 
noemenswaardige verschuivingen of onderbrekingen is het toernooi gespeeld.  
Volgend jaar willen we goed nadenken over acties om meer kinderen (van andere 
verenigingen) aan ons toernooi te binden. Ook willen we ons toernooi wat opleuken 



met leuke activiteiten buiten het tennis. Hiervoor hebben we wel hulp nodig van 
ouders. 
 
Clubkampioenschappen 2015 
De Clubkampioenschappen zijn heel goed verlopen. Er waren in totaal 24 
deelnemers in verschillende categorieën, die in hun poule streden voor de titel. Er 
werd ook gespeeld in poules. Er waren dit jaar erg weinig jeugdleden die mee 
hebben gedaan. 
Voor de tweede keer is tegelijkertijd met de senioren voor de clubkampioenschappen 
gespeeld. Dit is ons wederom erg goed bevallen. Het was gezellig op de club en de 2 
verschillende toernooicommissies konden elkaar goed helpen en aanvullen. De 
jeugd vulde de vroege uren, er waren wat gezamenlijke uren en daarna vulden de 
senioren de banen. Op een 2 dagen is gezorgd voor eten. De finale dag was een 
goed bezochte dag met veel zinderende finales door jong en oud. 
 
Najaar competitie 
Iets minder dan tijdens het voorjaar, maar met toch wel met 3 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 
verenigingbij 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 2015 

• Jong vraagt oud toernooi 
• Trainingsdag competitiespelers 
• Voorjaarscompetitie 
• Worldtour voor oranje en rood 
• Clubpromotiedag 
• Open jeugdtoernooi 
• Clubkampioenschappen 
• Najaarscompetitie 
• Weekend kamperen en tennissen 

 
Wensen en doelstellingen voor volgend seizoen 

• Nadenken hoe we meer kinderen en ouders bij tennis kunnen betrekken. 
• 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). 

• Alle jeugd betrekken bij de verschillende activiteiten en bij de JC.  
• Maken van een beleidsplan jeugdcommissie. 
• Open toernooi voor Tenniskids. 

 
Tot slot 
Het afgelopen jaar heeft de jeugdcommissie 4 keer formeel vergaderd om de 
activiteiten voor te bereiden en uit te werken.  
Al met al was 2015 in onze ogen een redelijk jaar en biedt het genoeg kansen om de 
activiteiten verder uit te bouwen. 
 
Arnoud Diemers 
Ellen Scheermeijer 
 
 
Jaarverslag Kantine Commissie 2015 
 
 
Bezetting 
De kantine commissie draaide in 2015 met een bezetting van 5 personen, t.w.  
 
Gert Jan Kant  (voorzitter) 
Dieuwertje Band 
Krokus van der Waals 
Nico de Boer 
Jan Tuitjer 
 
Voor het eerst dit jaar is er in een andere samenstelling gewerkt. In plaats van teams 
van twee personen die alles doen, zijn de werkzaamheden opgesplitst. Dieuwertje en 
Gert Jan hebben alle inkopen bij de Kweker geplaatst, en Krokus, Jan en Nico 
hebben de controle van de leveringen en inruimen voor hun rekening genomen. 
 
Voor het verzorgen van verse hapjes en schoonmaakwerk zijn aanvullend nog 
enkele diverse personen actief geweest w.o. 
 
Lily Lehnhausen 
Marieke Beekhuizen 
Krokus van der Waals 
 
 
Doelstellingen 2015 
1 Haalbaarheid herinrichting kantine/terras bekijken 
2 Prijsvergelijk van alle inkoop 
3 Enthousiaste barbezetting tijdens evenementen regelen 
4 Productenpakket heroverwegen 
5 Punten systeem barbezetting iom Rob en Graciela 



6 Koffie en thee hoek evalueren 
 
Evaluatie doelstellingen 2015 

1 Deze studie naar haalbaarheid en betaalbaarheid loopt bij het bestuur, en is 
nog niet afgerond, maar ziet er veel belovend uit. 

2 Dit is een continu proces. Witte wijn aanbiedingen van Deen zijn prijspakkers 
en worden qua smaak goed ontvangen.  

3 Onze nieuwe evenmenten commissie doet de barbezetting veelal zelf. Aan 
enthousiasme geen gebrek dan. 

4 Ook een continu process. In 2015 zijn tosties en witte wijn vervangen. 
5 Opkomst barbezetting blijft onverminderd een zorg. Kantine is diverse malen 

dicht geweest door niet opkomen van barbezetting. 
6 In de kantine is een hoek ingericht met koffie en thee. Betalen doet men in de 

spaarpot die naast de Senseo en waterkoker staat. Hier is circa EUR 120.- in 
een seizoen mee opgehaald. Voldoende om er mee door te gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
Inkoop 
Op het gebied van inkoop is afgelopen jaar niets veranderd. Het overgrote deel komt 
nog steeds via de Kweker uit Amsterdam. Zij hebben een pasje van het park en 
bezorgen tot in het magazijn. Tevens wordt alle diepvries direct in onze vriezer gezet. 
Er hoeft dus niemand aanwezig te zijn voor ontvangst van de goederen. Dit bevalt 
uiteraard erg goed.  
 
 
Koffiemachine 
Via Guido van Halteren hebben we een Douwe Egberts koffie machine ontvangen. 
Deze was op zijn werk overcompleet. Ingredienten gaan we kopen om de machine 
op proef te gaan gebruiken. Aandachtpunt is de bediening en schoonmaak van de 
machine. Met onze wisselende barbezetting zal dit extra aandacht behoeven. 
 
 
Financieel overzicht 
Voor de kantine omzet was 10 juli, de spaanse avond de absolute winstpakker. Op 
deze ene avond werd een omzet gedraaid van EUR 1.450,-.  
Een top avond. Sponsor en EC bedankt.s 
 
Doelstellingen 2016 

• Prijsvergelijk van alle inkoop 
• Koffie machine Douwe Egberts op proef gaan inzetten 

 


