
 

Jaarverslag 2017 tennisvereniging Heb Durf: 

 

 
Heb Durf 2017 
 
In de winter 2016 / 2017 werd er een begin gemaakt met de bouw van het terras over 
de sloot bij baan vijf en zes. Begin april kon het terras met het nieuwe meubilair in 
gebruik worden genomen, wat tijdens het weer prima georganiseerde Open Toernooi 
werd gevierd met een demonstratiewedstrijd met Michael de Beer, Nick Kramer, 
Milko Mulder en Anouk Bruynesteijn. 
 
Ook het plan voor het vernieuwen van het hekwerk werd in 2017 uitgevoerd en is er 
een begin gemaakt met het vernieuwen van de toegangsbrug en fietsenstalling van 
het park, het terras bij baan vier en ook het onderzoek naar het aanschaffen van 
Ledverlichting vordert gestaag. 
De jeugdcommissie is bezig sponsoring te zoeken voor de renovatie van het 
oefenmuurtje / minibaantje. De Sportadviesraad Landsmeer, de SAR, heeft met een 
positief resultaat en in samenwerking met de gemeente en met behulp van 
Sportservice West-Friesland subsidie aangevraagd bij Sportimpuls van ZonMw voor 
de aanleg van beachvolleybalvelden en een pumptrack op het voormalige 
korfbalterrein. 
Uit deze subsidie wordt een gedeelte gereserveerd voor het minibaantje en 
tennisclinics in het kader van de Sportpas Landsmeer. 
 
Vorig jaar schreef ik in het jaarverslagje: ”De Gouden Ploeg zorgt er voor dat het 
tennispark er steeds netjes uit blijft zien.” Helaas heeft de Gouden Ploeg besloten er 
mee op te houden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de aanwezige GP-leden in 
het zonnetje gezet. 
Enkelen uit de ploeg blijven nog wel actief. 
 
Ook in het afgelopen jaar werden er weer met veel succes de gebruikelijke 
toernooien en evenementen georganiseerd. Het Nieuwjaarstoernooi, de diverse 
competities, het Jopie Verhoeftoernooi, de Clubkampioenschappen, het bijhouden 
van de Website en Facebook, de Mexicaanse avond, het Open Toernooi, de vele 
jeugdactiviteiten met o.a. het Luilak- en Halloweentoernooi.  
Heel hartelijk dank aan de vrijwilligers en de diverse commissies die dit allemaal 
hebben mogelijk gemaakt. Naast het organiseren van deze evenementen staan de 
Kantine- en de Feestcommissie altijd klaar om naast het tennissen voor de innerlijke 
mens te zorgen.  
 
Dat het volgende jaar weer net zo’n succes mag worden !! 
 
 
 



 

 

 

        

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018, 2019 en 2020 van  

Tennisvereniging Heb Durf Landsmeer 

 

Samenvatting 

 

Het bestuur van de tennisvereniging Heb Durf biedt u hierbij de jaarrekening over 
2017 aan en de begroting voor de jaren 2018, 2019 en 2020 

 

De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2017 en een rekening van 
baten en lasten over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, welke 
beiden zijn voorzien van bijbehorende specificaties en toelichtingen. 

 

De financiële jaarrekening 2017 is gecontroleerd door Laurens den Koning en Paul 
Koster 

 

In de jaarrekeningen zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2017 opgenomen 
voor wat betreft de baten en lasten. Deze begroting is door de ledenvergadering op 8 
maart 2017 goedgekeurd. 

 

Het financiële resultaat over 2017 is uitgekomen op  € 5761,-  negatief  ten opzichte 
van een begroting van € 31100,- negatief. Het positieve resultaat t.o.v. de begroting 
is ad. € 25339,-. 

 



De cash flow uit de operationele activiteiten over het jaar 2017  bedroeg € 23139,-  
en was ruim voldoende om aan onze aflossingsverplichtingen over 2017 ( € 11.400,-) 
te voldoen. 

 

 

 

Onderstaand een toelichting op de belangrijkste posten. 

 

Resultaten  2017. 

 

Baten 

 

Contributies en entreegelden 

 

   2017    

Senior     350 

Junior       66    

Puppy        21     

Trainers        1           

   --------   

Totaal      438 

 

Het hoogst aantal leden in 2017 was 485. December 2017 is het ledenaantal gedaald 
naar 438.  

 

Resultaat kantine exploitatie 

Resultaat kantine; Resultaat € 2000,- hogere inkomsten t.o.v. begroting. Of het 
pinnen hierbij heeft geholpen!  Van invloed op deze inkomsten is in ieder geval, 
competities, Landsmeer Open, Sport en feestweek, festiviteiten georganiseerd door 
Ruud en Bas, clubkampioenschappen en andere toernooien. 

Ter info: 

In mijn financieel verslag 2016 was het volgende geschreven, 



“ dit jaar willen wij starten om leden de keus te bieden een verhoging 
contributie waardoor je geen bardienst hoeft te draaien”. De overige leden 
gaan dan 3 bardiensten draaien.  

 

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: 

Belastingen 

€ 1800,- minder kosten dan begroot. Oorzaak OZB hoeft niet meer betaald te 
worden. 

Verzekeringen. 

€ 700,- minder dan begroot. Reden teruggave van schade in 2016 is gestort. 

Evenementkosten 

Ruim binnen begroting gebleven. Hoewel het lastig is om dit goed te beoordelen. 
Deel van de kosten gehaald uit inkoop beheerder kantine 

Beveiligingskosten 

Binnen de begroting gebleven 

Trainers 

Binnen de begroting gebleven. 

Energie- en waterkosten 

Binnen de begroting gebleven. 

Onderhoudskosten, banen en materiaal. 

€ 1000,- boven begroting.  

Projecten :  

De kosten voor project hekwerk, terras en brug zijn uitgevoerd en binnen begroting 
gebleven. Deze kosten worden in 5 jaar afgeschreven. 

 Samenvatting: 

Nadelige verschillen: 

Onderhoudskosten     1000 

Inventaris kantine en stoelen    6500 

       ----- 



Totaal nadelige verschillen t.o.v. begroting  7500 

Voordelige verschillen 

Kantine        2000 

Projecten        4500 

       ---- 

Totaal voordelige verschillen    6500 

 

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, zowel voor de lening van € 50.000,- en de lening van € 
75.000,-. 

Toelichting op de balans per 31 december 2017. 

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.  

Vermogen 

Door het negatieve resultaat over het jaar 2017 ad. € 5761,- is het vermogen met dit 
bedrag verminderd vergeleken met het vermogen per ultimo 2016.  

Begrotingen 2017, 2018 en 2019 

Enkele beschouwingen bij de begroting voor de komende jaren. 

Voor 2018 willen wij in de begroting een bedrag van minimaal € 25.000,- opvoeren 
voor LED verlichting. Vorig jaar was dit al een item maar is vanwege nieuwe 
ontwikkelingen in de ijskast geplaatst. Jur Lambert en ondergetekende hebben 
afgelopen jaar hier het een en ander over uitgezocht. 1 offerte hebben wij 
aangevraagd,  inclusief subsidie kwam dat uit op een bedrag van ongeveer € 
30,000,-. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat zeker twee lichtmastenpalen vervangen moet 
worden en het is nog onbekend wat dit voor gevolg heeft voor de baan, deze zal 
hersteld moeten worden. 

Hiermee zal het bedrag in de begroting zeker hoger uitkomen. 



Verder moeten wij rekening houden dat er extra kosten gemaakt gaan worden op 
ons tennispark. Reden het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te 
behouden die werkzaamheden willen uitvoeren. Denk aan: 

• Onderhoud park, heggen knippen etc. 
• Schilderen van gebouw etc. 

 

Optie: 

Willen wij dat het park er netjes en verzorgd uit blijft zien en wij kunnen hier geen 
vrijwilligers meer voor krijgen zal de contributie in 2019 verhoogd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag  Technische Commissie 2017. 

 

 

Winfred Martens ( voorzitter)-  organisatie clubkamp.Koen Rose, Thomas Bonsen, 
Stef Bloem, Roy van den Brink. 

In 2017 hebben de onderstaande activiteiten plaats gevonden; 

25 maart Jopie Verhoef Voorjaarstoernooi openingstoernooi voor senioren en 
junioren 

7 april t/m 28 april Voorjaarscompetitie 2017– 14 deelnemende senioren teams  

Kampioen – - zaterdag heren 35+ av Ronald van Ginkel 
                        Zaterdag mix 17+ av Thomas Bonsen 
 

8 – 16 juli Landsmeer Open 2017 – organisatie  Ronald van Ginkel, Han Daniëls, 
Richard de Vries, Anneriek Verhoef, Rob Bührs, Femke van Straten en Barbara 
Cerasuolo 
 



27 augustus Uitwisselingstoernooi met  tc Elzenhagen – organisatie Cynthia Wooter 
en Henk Siegersma 
 

2  t/m 10 september clubkampioenschappen  senioren en junioren  georganiseerd 
door Koen Rose, Thomas Bonsen, Stef Bloem, Roy van den Brink. 

16 sept  t/m 19 okt najaarscompetitie  -kampioen dames 17+ av Julia de Vries  

11 november t/m 4 maart 2018 regio winter buiten competitie  2017-2018 

 

Verder bedankt de Tc de hulpzame handjes bij de diverse activiteiten zoals; 
maandagavond – nieuw speelt met oud -woensdagochtend instuif – Ger Bleijerveld  
en vrijdagavond interne dubbelcompetitie Ron Kroonenburg. 

 

Jaarverslag Jeugdcommissie 2017 

 

De samenstelling van de Jeugdcommissie is afgelopen jaar veranderd. Afscheid is 
genomen van Arnoud Diemers en Ellen Scheermeijer; tijdens de Vrijwilligersavond in 
november zijn zij bedankt voor hun inzet afgelopen jaren. Lisette Overmars heeft het 
voorzitterschap overgenomen van Arnoud Diemers per 1 oktober 2017.  

 

De JC bestaat uit de volgende leden: 

 

• Lisette Overmars (voorzitter en Tenniskids Functionaris, begeleiden 
thuisspeeldagen Rood en Oranje) 

• Astrid Goossens (lead activiteiten (ex competitie), begeleiden thuisspeeldagen 
Rood en Oranje, bardienst bezetting, cake/limo aanvragen tijdens de 
competitiedagen 

• Camiel Ophuis (Facebook, website, support activiteiten)  - sinds sept 
• Rosa Lucassen (support activiteiten)    - sinds okt 
• Tim Tolk (support activiteiten)     - sinds nov 

 

Doelstelling Jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie heeft als doel om het aantal jeugdleden te vergroten en de 
binding tussen de kinderen te versterken. Het streven is om in alle leeftijdsgroepen 
voldoende kinderen te hebben om met elkaar te tennissen, zowel in wedstrijdverband 
als in spelvorm. Dit doen we door de club aantrekkelijk te maken voor jeugd, door het 
organiseren van: 

1. Jeugdcompetitie in het voorjaar en najaar: Geel (t/m 17 jr), Groen (t/m 12 jr), 
Oranje (t/m 11 jr), Rood (6- 9jr) 

2. Activiteiten gedurende het jaar 



 

De Jeugdcommissie werkt nauw samen met tennisschool AnJoy. De trainers worden 
geraadpleegd bij het indelen van de competitieteams, zijn betrokken bij diverse 
activiteiten en nemen op uitnodiging (indien er relevante agendapunten zijn) deel aan 
JC vergaderingen. 

 

Jeugdcompetitie 

1. Voorjaarscompetitie: 6 teams en 25 kinderen 
a. Groen : 3 teams, 13 kinderen 
b. Oranje : 2 teams, 10 kinderen 
c. Rood : 1 team, 5 kinderen 

2. Najaarscompetitie: 6 teams en 32 kinderen 
a. Geel : 1 team, 5 kinderen 
b. Groen : 3 teams, 14 kinderen 
c. Oranje : 1 team, 6 kinderen 
d. Rood : 1 team, 7 kinderen 

 

Voor ieder Rood en Oranje team wordt tenminste één keer een thuis speeldag 
georganiseerd, ingepland door de KNLTB. Deze ochtenden worden begeleid door de 
Jeugdcommissie. Zowel ouders als kinderen zijn steeds erg positief over de 
speeldagen bij TV Heb Durf. Enerzijds omdat we veel wedstrijden inplannen voor de 
kinderen, waardoor er veel gespeeld kan worden. Anderzijds omdat de sfeer op de 
club goed is. De barbezetting was ook in 2017 een uitdaging om georganiseerd te 
krijgen en vraagt last minute improvisatie omdat mensen niet of te laat komen voor 
hun bardienst. 

 

 

 

 

 

Activiteiten 

De volgende activiteiten zijn georganiseerd in 2017: 

1. Opening van het tennisseizoen – maart 2017: 
a. Competitietraining verzorgd door AnJoy 
b. Jong-vraagt-oud toernooi (25 kinderen / dubbelparen) 

2. Luilak – juni 2017: 
Afgelast in verband met te weinig aanmeldingen. 

 

3. Afsluiting Worldtour  & Groen competitie – juni 2017 



19 kinderen deden mee met het toernooi en pannenkoeken eten. 
Tennisschool AnJoy organiseerde een clinic. 

 

4. Tenniskamp – juli 2017 
3-daags extern tenniskamp aangeboden aan de kinderen. Twee kinderen van 
Heb Durf hebben meegedaan. Op de club zelf organiseren was niet haalbaar, 
omdat de JC toen nog onderbezet was en er een te kort aan vrijwilligers was 
(minimaal 4 volwassen gedurende 3 dagen waren nodig) 

 

5. Jeugd uitwisseling toernooi – aug 2017 
Afgelast in verband met te weinig aanmeldingen. Communicatie met de 
andere clubs kwam laat op gang. In november heeft de JC gesproken met de 
trainer van Kadoelen om te bespreken of we in 2018 kunnen samenwerken. In 
ieder geval wordt het uitwisselingstoernooi gezamenlijk georganiseerd, 
mogelijk ook met TOB. 

 

6. Clubkampioenschappen jeugd – sept 2017 
Geel en Groen speelde wedstrijden gedurende de week. Voor Oranje en Rood 
is op zondagmiddag een toernooi georganiseerd.  

 

7. Halloween – okt 2017 
Het clubhuis en de organisatie waren geheel in stijl versierd. Tennisschool 
AnJoy organiseerde een clinic voor de kids. Binnen werden spelletjes 
gespeeld. In totaal deden er 40 kinderen mee.  

 

Minibaan 

De wens is er alle langere tijd om van de oefenmuur een minibaan te maken. Diverse 
bouwondernemers zijn benaderd voor een offerte, maar slechts één heeft een offerte 
uitgebracht. De financiering van de minibaan zal bestaan uit een deel van de club, 
deel verkregen subsidie en een deel sponsoring. De sponsoring is in 2017 nog niet 
rondgekomen en hier wordt in 2018 verder aan gewerkt. Er wordt een bedrag van 
EUR 2.000 aan sponsorgeld gezocht. 

 

Activiteiten 2018 

• Met uitzondering van Luilak worden de activiteiten van 2017 herhaald in 2018. 
Daaraan toegevoegd is het Wintertoernooi in januari 2018 (24 kinderen deden 
mee). Zie activiteitenplan 2018 

• De JC gaat een jeugdhoek in het clubhuis creëren waar kinderen bij elkaar 
kunnen zitten en waar informatie en foto’s opgehangen kan worden voor de 
jeugd. 



• Speerpunt voor 2018 is de jeugd vanaf 13 jaar (Geel). Hier is de afgelopen 
jaren te weinig aandacht voor geweest, waardoor de aantallen sterk zijn 
teruggelopen. 

 

 

 

JC Vergaderingen 

De JC vergadert ongeveer 6x per jaar. Hier worden notulen van gemaakt die ter 
informatie gestuurd worden aan het Bestuur. Indien er agendapunten zijn die 
relevant zijn voor de trainers, dan worden zij uitgenodigd. Verder vindt er ad hoc 
overleg plaats met trainers. De samenwerking verloopt op een plezierige en 
constructieve manier. 

 

Lisette Overmars 

Voorzitter Jeugdcommissie 

 

 

 

Financiële paragraaf 

1. Competitie:  
a. De kosten voor de inschrijving en ballen voor Geel en Groen competitie 

worden geheel door de kinderen betaald 
b. De kosten voor de inschrijving en ballen voor Oranje en Rood worden 

door de club betaald. Met de ballen wordt het gehele seizoen gespeeld 
(20 oranje ballen, 20 Rood ballen). De inschrijfkosten bedragen EUR 
25,- per team 

c. Voor alle thuisspeeldagen wordt cake en limonade uitgedeeld aan de 
deelnemende kinderen 

 

2. Activiteiten: 
• Afsluiting competitie: kosten EUR 65,- (vergoeding trainers, 

pannenkoeken) 
• Voorraad medailles en bekers: kosten EUR 185,- 
• Groene ballen voor clubkampioenschappen EUR 54,- 
• Halloween: kosten EUR 270 (incl vergoeding trainers), opbrengsten 

(inschrijfgeld) EUR 110,-, dus netto kosten EUR 160,- 
• Folder met activiteiten 2017. Rechtstreeks door Heb Durf betaald 

 

Ledenontwikkeling jeugd 



De teruggang in het aantal leden dat sinds 2013 was ingezet, lijkt te stagneren. Het 
aantal kinderen van 6-12 jaar is in 2016 en 2017 bijna verdubbeld. De KNLTB en 
daardoor ook Heb Durf heeft sterk ingezet op deze doelgroep met het Tenniskids 
programma.  

  

 2013 2014 2015 2016 2017 
Geel (13-17jr) 107 71  35 31 
Worldtour  
Tenniskids en Groen (6-
12jr) 

14 26  54 57 

Totaal 121 97  89 88 
 

In 2018 heeft de JC de jeugd vanaf 13 jaar als speerpunt, om meer activiteiten voor 
hen te organiseren, zodat daar ook een goede basis ontstaat.  

 

Jaarverslag Kantine Commissie 2017 

 

 

Bezetting 

De kantine commissie draaide in 2017 met een bezetting van 5 personen, t.w.  

Gert Jan Kant  (voorzitter) 

Dieuwertje Band 

Krokus van der Waals 

Nico de Boer 

Jan Tuitjer 

 

Krokus is er een flinke periode tussenuit geweest vanwege hartklachten. Gelukkig is 
ze weer geheel hersteld. 

Dieuwertje heeft te kennen gegeven eind 2017, na vele jaren van enthousiaste inzet, 
te stoppen met werkzaamheden voor de kantinecommissie. Ze kan het momenteel 
niet met haar andere werkzaamheden combineren, waaronder de evenementen. 
Voor Dieuwertje wordt een nieuw persoon gezocht, die we hopen voor de komende 
ledenvergadering te kunnen presenteren. 

 

 

Vers  



Voor het verzorgen van verse hapjes zijn aanvullend nog enkele diverse personen 
actief geweest tijdens toernooien. 

Het altijd beschikbaar hebben van verse dingen was ook dit jaar vrijwel niet te doen. 
Er wordt door slechts enkele barmensen actief mee omgegaan, waardoor veel van 
de verse aankopen onaangetast bedorven in de vuilnisbak belanden. 

 

 

PIN automaat 

Voor betalingen aan de bar is een PIN automaat besteld bij CCV Nederland. Contant 
geld gaat er bij de mensen steeds vaker uit en wisselgeld was ook al vaak een 
probleem. Tevens is minder contant geld in de kantine aanwezig. Iedereen reageert 
erg enthousiast op de nieuwe betaalfaciliteit. 

Er is gekozen voor kopen in plaats van huren van de automaat. Het is een type dat 
draadloos werkt op mobiele GPRS telefoonnetwerk. De automaat is te gebruiken tot 
2025 waarna de certificering verloopt. 

Gemaakte kosten hiervoor zijn: 

Aanschaf GPRS automaat eenmalig EUR 825,- 

Onderhoudscontract per jaar EUR 180,- 

GPRS abonnement jaarlijks EUR 90,- 

Vaste prijs per PIN-transactie EUR 0,055 

 

 

Terras 

Dit jaar is er door de club een prachtig terras gerealiseerd. Baan 5 is erg populair 
geworden om op te spelen. Tijdens competitie en toernooien kan men er lekker zitten 
en het tennis goed volgen. Mensen blijven na het tennissen langer zitten wat positief 
werkt voor de kantineomzet. 

De terras stoelen blijken veel onderhoud nodig te hebben, hetgeen een tegenvaller 
is. 

 

 

 

 

 

 



 

Koffiekopjes 

We hebben afscheid genomen van de witte kop en schotels voor de koffie. Van de 
kopjes waren er zoveel gesneuveld dat er nog slechts 14 in de kast stonden. Deze 
gaan samen met de stapels schoteltjes naar de kringloopwinkel. 

Hiervoor in de plaats zijn losse kopjes zonder schotel voor terug gekomen in zes 
kleuren. De kopjes komen van de Action winkel en hebben EUR 3,40 per 6 stuks 
gekost. 

 

 

Wijnglazen 

Ook de wijnglazen zijn vervangen voor 120 stuks nieuwe. De oude wijnglazen 
hebben een inhoud van 18 cl en werden als te klein ervaren. 

De nieuwe glazen hebben een inhoud van  34 cl. Het grotere glas heeft meer 
uitstraling, drinkt lekkerder en is beter is vast te houden door langere steel.  

De glazen komen van de Xenos, artikelnummer 103411, en hebben EUR 6,- per 6 
stuks gekost.  

We zullen er wel voor moeten waken dat de bardienst de glazen niet vol schenkt, 
maar de vulhoeveelheid van 16cl zal handhaven. Dit is in het nieuwe glas maar half 
vol dus. Een aanwijzing voor in het kantine instructie boek hiervoor zal gemaakt 
worden. 

 

 

Doelen KC voor 2018 

• Vulinstructie maken voor de nieuwe wijnglazen.  
• Updaten kantine instructie boek algemeen  
• Opvolger vinden voor Dieuwertje Band. Zij is na >10jaar gestopt met de 

Kantine Commissie.   
• Nadenken over / verbeteren aanpak verse zaken 
• Gezondere artikelen aanbieden in de kantine (landelijke trend) 
• Barbezetting verbeteren in samenwerking met de planners hiervan  

 
 
 
 
 
 
 
Han Daniëls, secreatris. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


