Jaarverslag 2017 TC Hodenpijl
Bestuur
Met grote dank aan alle commissies en vrijwilligers is het weer een mooi, gezellig en spor ef jaar
geweest. Wij, als bestuur, zijn erg trots dat we nog steeds zoveel voor elkaar krijgen met de inzet van
de vele vrijwilligers. Dit is best uniek en wordt dan ook ongelooﬂijk gewaardeerd. Het ledenaantal
blij redelijk stabiel met ongeveer 680 leden aan het begin van het seizoen. De diverse commissies
hebben hun eigen verslag geschreven en is hieronder te lezen.
Het bestuur werd gevormd door Michel Baggerman (voorzi er), Wally Keyzer (vice-voorzi er), Karin
Korporaal (secretaris), Paul Flikweert (penningmeester), Annet Zorge, Michelle Schalker en Michel
Witmer.
Naast de dagelijkse gang van zaken gedurende het seizoen, zijn de volgende bijzonderheden te
vermelden over 2017:
- Op 3 februari hee de kaderavond plaatsgevonden. Hierbij is in een informele sfeer teruggekeken op
het afgelopen seizoen. Daarnaast zaken zoals verbeterpunten en plannen voor het nieuwe seizoen
besproken. Elke commissie was vertegenwoordigd en het was daardoor een zeer geslaagde en
gezellige avond.
- Op 15 maart hee de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Ondanks het kleine aantal
aanwezigen was het een geslaagde avond.
- Op 25 maart hee de open dag plaatsgevonden met diverse (thema)trainingen, welke werd verzorgd
door tennisschool Jan de Rook.
- Op 1 april hee de medewerkersdag plaatsgevonden, wat wederom een groot succes was.
- Aanpassingen van het inkoopbeleid, waardoor er diverse besparingen gerealiseerd konden worden.
- Er is een communica e commissie in het leven geroepen, welke de nieuwsbrieven, facebook e.d.
beheren en in goede banen leiden.
- Het contract met Inbev en daarmee Hertog Jan bier is opgezegd en een nieuw contract afgesloten
met Heineken. Hierdoor is het terras tevens voorzien van vier nieuwe parasols en een vijfde zal nog
geplaatst gaan worden voor seizoen 2018.
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- Verder onderzoek naar nieuw so warepakket voor de leden- en ﬁnanciële administra e
- Ook dit jaar hee er weer een ladiesday plaatsgevonden en een gezellige afslui ng van de
compe e met heerlijk eten.
- De clubkampioenschappen enkel en dubbel en het al jd succesvolle Open Toernooi.
- Op 26 augustus hee de Cultuurstek Look West plaatsgevonden. Hierbij stonden diverse lokale
(sport)verenigingen bij elkaar met kraampjes om reclame te maken voor zijn/haar vereniging. Dit was
een gezellige en warme middag met veel ac viteiten
Daarnaast ook een aantal ontwikkelingen te melden zoals:
Zoals bij de meeste bekend was de vereniging gedagvaard door Menno Verboom inzake
inkomstenderving. Na diverse juridische corresponden e bleek een rechtszaak helaas onvermijdelijk.
Op deze zi ng zijn we uiteindelijk op een schikking uitgekomen, waarmee verdere rechtskosten zijn
bespaard.
Onze parkbeheerder Wim Duijndam is helaas na het begin van het seizoen in de ziektewet terecht
gekomen. Hij is aan zijn rug geopereerd en is bezig met zijn herstel. We hopen en gaan er vanuit dat
hij voor seizoen 2018 weer inzetbaar zal zijn. De werkzaamheden van Wim zijn door een groep
fana eke vrijwilligers opgepakt. Deze hebben gedurende het seizoen de banen in een op male staat
gehouden. Dit in combina e met Sylvia van Geest die alles rondom de kan ne/bar/inkopen e.d. hee
geregeld. Ook Ed S hee voor en jdens het open toernooi een belangrijke bijdrage geleverd om
alles draaiende te houden. Zonder deze mensen was het allemaal niet gelukt.
We zijn nog steeds in gesprek met Allround met betrekking tot het gebruik van de binnenbanen om
les te geven in de wintermaanden. Momenteel is dit nog las g vanwege een andere tennisschool die
contractueel verbonden is aan Allround. Dit contract loopt in april/mei 2019 af en hopen met onze
tennisschool Jan de Rook hier een rol van betekenis in te kunnen gaan spelen.
Helaas blij het aantal jeugdleden nog steeds erg laag met circa 50 leden. Ondanks alle inspanningen
komt hier weinig tot geen verandering in. We zullen er uiteraard alles aan doen om dit onder de
aandacht te houden binnen de mogelijkheden.
Uiteraard hopen we voor komend seizoen weer te kunnen rekenen op alle enthousiaste vrijwilligers.
Maar voor nu…….BEDANKT!!
Barcommissie
Binnen onze vereniging zijn vrijwilligers voor de bardienst van groot belang. Als BaCo zijn wij dan ook
bijzonder trots op alle leden die hun steentje meer dan bijdragen aan het succes van de invulling van
de bardiensten jdens afgelopen tennisseizoen. Wij willen daarom iedereen bedanken voor alle inzet
en hulp achter de bar!
Voor aanvang van het seizoen was het een ﬂink gepuzzel, echter kregen we ruim voor aanvang het
rooster ingevuld en is dit begin maart naar alle leden opgestuurd.
Hierna is het tevens overzicht op de site gezet. Iedereen was zodoende op jd geïnformeerd van zijn
of haar bardienst dat seizoen. De compe eteams zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het
invullen van een aantal bardiensten in het weekend.
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Nieuwe leden zijn verplicht om een paar bardiensten te draaien, zodat ze ook op deze manier sneller
de mensen en de club leren kennen.
De Baco hee geprobeerd de nieuwe leden in het rooster te ze en, echter kregen we
persoonsgegevens te laat aangeleverd en bleek e-mailadres en telefoonnummer vaak niet goed te zijn
of geheel te ontbreken.
Daarnaast was het voor deze nieuwe leden vaak niet bekend dat ze 1 a 2 keer bardienst moesten
draaien, hadden ze geen zin in de bardienst of waren ze alleen lid geworden en wilden ze niet alleen
bardienst draaien of met een onbekende staan.
Qua totale opkomst bleek dat 2017 ook een klein dieptepunt was.
- Te veel mensen kwamen zonder reden niet opdagen;
- Veel…. heel veel Last minute afzeggingen en zelf geen vervanging (kunnen) regelen.
De Barcommissie hee geprobeerd dit zoveel mogelijk op te lossen door andere mensen te vinden,
echter lukt dit niet al jd, waardoor de bar gesloten bleef. Dit gebeurde met name in september en
oktober.
- Tijdens Clubkampioenschappen is het gebleken dat mensen niet eerder dan 19.30 uur konden
beginnen met bardienst (verzoek TC). Ook jdens de Club is het sluit om 23.45 uur hetgeen niet al jd
in goede aarde viel bij sommige spelers.
Wij zullen daarom voor 2018 jdens de Clubkampioenschappen met de bardienst aanvangen om
19.30 uur en de bar sluit uiterlijk om 23.45 uur.
Voor het komend seizoen is de eerste bijeenkomst geweest en gaan we weer met goed vertrouwen
het nieuwe tennisseizoen tegemoet. In maart zullen alle leden weer het barschema ontvangen.
De barcommissie zal voor 2018 bestaan uit Jeﬀ, Yorrick, Dennis, Bauke en EriC
Competitie
Dit jaar deden er 38 teams mee met de voorjaarscompe e, verdeeld over de dinsdag (1
damesteam), donderdag (4 damesdubbelteams), vrijdagavond (8 damesdubbelteams), zaterdag (6
herenteams, 3 herenteams 35+, 3 mixteams, 4 damesteams) en zondag (1 damesteam, 2 herenteams,
1 mixteam 35+, 1 herenteam 35+, 3 teams 8/9-compe e en 1 jongensteam).
Nieuw dit jaar is de 8/9-compe e op de zondagmiddag speciaal bedoeld voor beginnende tennissers
of leden die nog nooit compe e hebben gespeeld. Voorwaarde is dat er in ieder geval speelsterkte 8
of 9 op je pasje dient te staan. Een team bestaat uit minimaal 3 spelers (dames of heren of mix) en je
speelt als team 2 wedstrijden (dubbels) op een compe edag. De uitslagen tellen niet mee voor de
ra ng.
Aan het einde van de compe

e konden we 4 teams huldigen:

- het herenteam 35+ van captain Kees Bouman van de zaterdag
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- het herenteam 35+ van captain Eric Berger van de zaterdag
- het 8/9-team van captain Niels Roeleveld van de zondag
- het 8/9-team van captain Chris Vermeer van de zondag
Alle teams van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Dit jaar zijn er helaas 5 teams gedegradeerd.
In het najaar werd ook nog de zgn. herfst-/najaarscompe e gehouden, waar in totaal 23 teams aan
meededen (7 damesdubbelteams en 1 mixteam op de vrijdagavond, 10 teams op de zaterdag (2
herenteams, 1 herendubbelteam, 5 damesteams en 2 damesdubbelteams) en 4 teams 8/9-compe e
en 1 jongensteam op de zondag). Bij de heren- en damescompe e kan je bij deze compe e op
zaterdag een keuze maken in het aantal wedstrijden, 5 wedstrijden (2x single/3x dubbel) of 6
wedstrijden (4x single/2x dubbel).
Aan het einde van de compe e konden we bij de zaterdag 1 herenteam (captain Jeﬀ Vermeulen) en
1 damesteam (captain Anita Ruijgt) als “kampioen” huldigen en bij de zondag 2 teams 8/9-compe e
(1 team met als captain Joeri Broekhart en 1 team met als captain Chris Vermeer). Ook deze teams
van harte gefeliciteerd.
Daar de herfstcompe e wordt ingedeeld op gemiddelde speelsterkte wordt er niet echt gesproken
over kampioenen omdat je niet kan promoveren naar een hogere klasse en zijn er sowieso geen
degrada es van teams.
Voor de tweede achtereenvolgende keer werd er op de laatste dag van de herfstcompe e en
eigenlijk ook gelijk als afslui ng van het tennisseizoen een thema-avond georganiseerd waarbij er een
heerlijk buﬀet geserveerd werd. Dit jaar was het thema Italiaanse avond en konden de leden zich of
aanmelden voor tennissen + eten of alleen voor eten (als afslui ng van bijv. de compe edag). Ruim
70 personen waren die avond aanwezig en het was tot laat heel gezellig.
Feestcommissie
De feestcommissie kan terugkijken op een succesvol jaar. De medewerkersavond (in combina e met
de Business Club) was magisch !! Er waren twee mannen die de hele ruimte s l kregen (op zich al een
presta e..) maar het was uiterst gezellig.
Het Open Toernooi is voor de feco telkens weer een uitdaging. We verzinnen een thema waar we wat
mee kunnen qua aankleding en entertainment. Dit jaar was het "Op de camping " zodat we vele
mensen met een gra s rol WC-papier konden aantreﬀen. De avonden waren goed bezet (zelfs bij een
regenbui..) en het slotweekend was overvol. Daar zit tevens een punt van overweging: er komen
steeds meer mensen op de feesten af die niets met tennis te doen hebben. In overleg met het
bestuur gaan we daar komend jaar zeker naar kijken.
De feestcommissie hee er al zin in en bruist van de nieuwe ideeën !!
Jeugdcommissie
Wegens gebrek aan jeugd is er op dit moment geen jeugdcommissie.
Hoewel er verschillende pogingen zijn gedaan om nieuwe jeugdleden aan te trekken voorgaande jaren
hee dit tot op heden nauwelijks resultaat gehad. Ook afgelopen seizoen zijn er pogingen gedaan
zoals jdens het evenement ‘Look-west’ beweegt. Tijdens dit evenement gaven verschillende lokale
4

sportverenigingen demonstra es en konden de kinderen meedoen met de verschillende sporten. Zo
ook Hodenpijl in samenwerking met tennisschool Jan de Rook.
Het was een gezellige middag, waar veel kinderen aan het tennissen zijn geweest onder leiding van de
tennisleraar. De reac es waren naderhand erg posi ef. Helaas hee dit nauwelijks nieuwe jeugdleden
opgeleverd.
Hodenpijl is nog steeds voornemens een goed draaiende jeugdcommissie neer te ze en en nieuwe
jeugdleden aan te trekken. Wij zullen komend seizoen verder onderzoeken hoe wij dit als
tennisvereniging kunnen bewerkstelligen.
Hodenpijl Open
Dit jaar alweer het 25e open toernooi van de vereniging en nog steeds erg populair bij de tennissers.
Voorafgaand werden we al overspoeld met mailtjes en appjes wanneer en hoe laat de inschrijving
toch open zou gaan en of er alvast voor-reserveringen gemaakt konden worden. De inschrijving was
nog maar net open en de aanmeldingen stroomden dan ook weer binnen. Het toernooi zat als
vanouds ook weer snel vol en we konden de inschrijving na 36 uur al sluiten.
Ook binnen de Business Club is het toernooi erg populair, want we hadden dit jaar maar liefst 3
hoofdsponsors: Kalders Bloemen, Kascoplex en Meer Vermogen.
Het thema was Camping Hodenpijl en het was zoeken naar een plekje op de velden gedurende de
toernooiweek. De aankleding van het park was weer super verzorgd door de Feestcommissie. Als
presentje kregen de spelers een wc-rol aangeboden, geheel in de sfeer van het thema. Natuurlijk
waren er ook deze week weer volop bananen gesponsord door Agrofair uit Barendrecht.
We noteerden dit jaar rond de 500 deelnemers, die gezamenlijk 334 wedstrijden hebben gespeeld in
8 dagen jd.
Ook dit jaar “slechts” één hele avond regen (gelukkig deze keer niet op de Sponsoravond), waardoor
alle wedstrijden die avond in de tennishal van Del se Hout en de tennishal van Sportcenter Allround
zijn gespeeld. Zodoende konden we gewoon voldoen aan onze planning en hebben we geen
vertraging opgelopen. In het ﬁnaleweekend hadden we op zaterdagochtend enigszins “last” van de
regen, maar omdat dit was voorzien, waren er aan het begin van de dag slechts 4 wedstrijden gepland
die we in de tennishal van Sportcenter Allround konden spelen en kon de wedstrijdleiding buiten de
banen droog maken. Zodoende hielden we de tennissers op ons eigen park en konden in de loop van
de ochtend de eerste wedstrijden op de buitenbanen starten.
De eerste voorbereidingen voor het Hodenpijl Open 2018 zijn alweer begonnen en wij hebben er
weer zin in. Helaas nemen we binnen de OTC afscheid van Ruud Berden.
Parkbeheer
Seizoen 2017 is ietwat anders verlopen dan andere jaren.
Na de voorjaarsbeurt van de tennisbanen werd Wim Duijndam helaas in de eerste week van het
seizoen ziek en moest hij door rugklachten en uitvalsverschijnselen in zijn been allerlei onderzoeken
ondergaan. Na enige jd werd er een hernia vastgesteld waaraan hij uiteindelijk in september is
geopereerd.
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Tegelijk met de voorjaarsbeurt werd het terras door Pieter Kalkman en enkele vrijwilligers aangepakt;
schoonspuiten van de tegels en het opnieuw invegen waarna het in de wintermaanden geverfde
buitenmeubilair weer neergezet kon worden.
Samen met de mannen van de baanploeg en Pieter Kalkman, Koos Langstraat, Piet Arkesteijn en Ed
S (laatstgenoemde jdens vakan e Sylvia en jdens het open toernooi) hee Sylvia van Geest de
honneurs op het park waargenomen.
Binnen de baanploeg werd al snel een “baanadop eplan” gemaakt toen bleek dat Wim wel enige jd
ziek zou blijven; een aantal mannen van de baanploeg namen de verantwoordelijkheid voor 1 of 2
banen op zich die zij het hele seizoen hebben onderhouden (hele baan vegen (niet alleen speelveld)
om de tenn gelijkma g te verdelen over de baan, controle telborden, controle lijnen en ne en,
onkruid- en bladvrij houden, etc.). Dit werd zeer serieus aangepakt door de mannen, want welke
banen waren na een regenbui het eerste droog en dus bespeelbaar!!
Op warme dagen kwam Kees Koch regelma g naar het park om de banen extra te sproeien.
Koos Langstraat en Gert van We um kwamen op maandag assisteren bij het ruimen van al het vuil,
zowel binnen als buiten. Zeker na een druk compe eweekend was dat wel nodig.
Piet Arkesteijn zorgde ervoor dat alle paden op het park onkruidvrij bleven.
Ook werd er gezorgd voor assisten e bij de verschillende ac viteiten die er werden georganiseerd
binnen de vereniging zoals
- Clubkampioenschappen (extra sproeien van de banen indien nodig door Gerard van Rooijen en Koos
Langstraat)
- Voorjaarscompe e (extra sproeien op compe edagen door Koos Langstraat)
- Snoeien coniferen en andere beplan ng door Pieter Kalkman net voor het open toernooi
- Hodenpijl Open (dagelijks uitsoppen bar en spoelen glazen door Gerard van Rooijen)
- Ladies Day (verzorgen bardienst door Koos Langstraat)
- Joop de Vries toernooi
- Najaarscompe e (dweilen van de banen)
Het bestuur is van mening dat we als vereniging kunnen terugzien op een mooi seizoen dat zeker door
de inzet van alle vrijwilligers tot een succes is gemaakt.
Technische commissie
LEDEN TC

Voor aanvang van dit seizoen zijn onze voorzitster Jose van Nus en TC Leden Erik Hoekstra en John van
Beek gestopt bij de TC. Erik Simons en Marije Vermaat zijn toegetreden. Nieuwe voorzi er sinds begin
2017 is Niels Doomernik.
Leden van de TC met ingang van 2017: Erik Simons, Marije Vermaat, Peter v.d. Meij, Monika
Borsboom, Marsha v Beek, Niels Doomernik, Marvin Vermeer, Brent van de Engel en Anne-Sophie van
der Zalm.
Peter v.d. Meij hee helaas besloten de TC na meer dan 10 jaar te verlaten. Dit vinden wij heel
jammer, maar gelukkig hebben we een nieuwe topper: Anouk Witmer. Zij zal met ingang van het
seizoen 2018 toe treden.
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OPENINGSDAG

Zaterdag 25 maart 2017 hebben wij een openingsdag georganiseerd. We hebben hier met
tennisschool Jan de Rook over vergaderd en hebben geprobeerd ons meer te focussen op de kinderen
en het werven van nieuwe leden. Door middel van ac viteiten zoals proeﬂessen en een springkussen
hebben we geprobeerd zo veel mogelijk mensen naar de club te trekken. Er werd door heel Den
Hoorn geﬂyerd om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen. Ondanks dat we meer kinderen
en nieuwe leden hadden verwacht, hebben we een leuke dag gehad. Voor komend jaar zullen we
weer leuke ac viteiten bedenken met als doel nieuwe leden aantrekken en bestaande leden
enthousiast krijgen voor het nieuwe seizoen. We hopen dan ook op een hogere opkomst.
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

De clubkampioenschappen enkel/mix waren van maandag 13 tot zaterdag 25 juni en de
clubkampioenschappen dubbel zijn gespeeld van maandag 28 augustus tot zaterdag 9 september.
Ongeveer 140 leden hebben deelgenomen aan de enkel/mix en ongeveer 200 aan de dubbel.
Ondanks wat problemen met het systeem en het weer vonden wij beide kampioenschappen geslaagd.
We zijn dit jaar wederom op de maandag gestart omdat dit het jaar ervoor ook een succes was. We
kregen voor beide kampioenschappen drie avonden vergunning voor verlenging van licht. Dit hebben
we in laten plannen op de maandag, dinsdag en woensdag in de tweede week.
De prijzen bestonden dit jaar uit waardebonnen van de Sjees te Del .
Plannen voor 2018 Openingsdag 2018. Voornemen voor 2018 is de openingsdag aan te houden en
samen met de tennisschool Jan Rook, het bestuur en compe eteams te bekijken wat we dit jaar
voor ac viteiten kunnen doen. De openingsdag zal op zaterdag 31 maart zijn.
Clubkampioenschappen 2018 Ook in 2018 worden de clubkampioenschappen enkel/mix en de
clubkampioenschappen dubbel georganiseerd. Wij gaan dit jaar net als de OTC over van
toernooiklapper naar Toernooi.nl en zijn zeer verheugd hier mee te gaan werken
FINANCIELE PLAATJE:

Inkomsten.
Clubkampioenschappen
€1089 euro.
Uitgaven.
€375 euro bonnen sjees
€108,18 snoep en koek Makro
TC UITJE: €605,82.
Totale uitgaven: €1089 euro
Veteranencommissie
Het seizoen 2017 is weer met veel tennisplezier prima verlopen. Er is weer spor ef en met veel
enthousiasme gespeeld. Op de maandag- en woensdagmorgen vanaf 9 uur tot 10.30 uur. Ook in de
winter maanden is op een aantal banen weer doorgespeeld. Het tossen was dit jaar weer goed
verzorgd door Koos Bentvelsen en Kees Koch. Ook dit seizoen hebben wij aan de
veteranencompe e deel genomen, Met 1 heren en 1 mix team, de resultaten waren niet goed maar
het plezier was er niet minder om. Alleen het mix team was in een te grote poule ingedeeld. Het 17e
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Joop de Vries toernooi is dit jaar met 22 dames en 21 heren gespeeld. Het was prima tennisweer en
met een aantal nieuwe deelnemers was het weer een geslaagd toernooi, dat werd afgesloten met
een heerlijk diner. Wederom danken wij een ieder die mee gewerkt hebben om van dit seizoen weer
een geslaagd geheel te maken, maar een extra pluim voor de veteranen die Wim assisteerden met het
onderhoud van de banen en het park.
Programma 2018.
Woensdag 04 April Veteranen bijeenkomst cq openingsdag aanvang 9.00 uur.
Juni t/m augustus Veteranencompe e. Thuiswedstrijden op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 uur
tot 13.00 uur.
4 of 11 september 18e Joop de Vries toernooi van 9.45 tot 16.30 uur.
Budget voor 2018 € 250.00
Sponsor commissie
Leden Commissie
Sander Eijgenraam
Rob Schraven
Peter van der Gaag
Hans van der Krogt
Businessclub
Het aantal betalende BC leden bedroeg in 2017: 39.
Er waren 3 nieuwe leden in 2017:
VCS BV (Ron Vollebregt)
Moodz eten & drinken (George Zevenbergen)
Vakan eXperts Van der Werf (Arjan Dijkshoorn)
SPONSORINKOMSTEN
De sponsorbijdrage BC in 2017 was circa 30.000,- euro.
Overige sponsoring 1.375,- euro (reclame borden)
ACTIVITEITEN
FECO & Spoco organiseren samen Magic Hodenpijl (vrijwilligersdag en BC uitje).
Het cabaret van Rob en Emiel bij Hodenpijl was een groot succes. De BC leden en vrijwilligers hebben
zich prima vermaakt met eten, drinken, gezellig samenzijn en dus Rob en Emiel.
Barn47
Alle BC leden werden uitgenodigd voor de opening van Barn47 in Poeldijk. Een groot restaurant en
zalencentrum. Veel leden zijn ingegaan op deze uitnodiging en hebben genoten van een grootse
opening.
Veiling hoofdsponsorschap
Het hoofdsponsorschap van het Hodenpijl Open is met behulp van een groepsapp geveild. De
winnaars waren Kalders Bloemen, Kascoplex en Meer Vermogen voor een bedrag van € 3.300,-.
Afslui ng compe e
De BC-leden zijn uitgenodigd voor de afslui ng van de compe
consump ebonnen en twee maal jdbonnen.

e. Per post ontvingen zij ook

Sponsordiner Hodenpijl Open
Het sponsordiner bestond uit een heerlijk buﬀet verzorgd door Frans Duijndam. De wijnen werden
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geleverd door Wijnbar Ron.
VERZOEK SPONSORBIJDRAGE
In 2017 hee de BC geen verzoek ontvangen.
Tossen
Het afgelopen jaar werden de tosavonden goed bezocht. Er wordt ingedeeld vanaf 19.00uur.
Een ronde duurt 45 min. De ronde van 19.45 uur en 20.30 uur zijn bijna altijd vol. De tos op
vrijdagmiddag was niet levensvatbaar en is daarom gestopt.
Er is afgelopen jaar op vrijdag 25 augustus een tosavond voor 50 plussers gehouden. Mede omdat het
in bepaalde weken erg s l is op ons tennispark. De 50 plus tosavond was een groot succes en voor
herhaling vatbaar!
Communicatiecommissie
De communica e commissie houdt zich onder andere bezig met informa everstrekking naar leden en
niet-leden via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld de website, social media en de nieuwsbrieven. De
commissie is dit jaar gestart met twee personen en halverwege jet jaar uitgebreid naar vier personen.
Er is dit jaar vooral veel overleg geweest over hoe en op welke manier we deze kanalen zo eﬀec ef
mogelijk kunnen inze en. We hebben opnieuw naar de website gekeken en plannen gemaakt hoe we
deze nog beter kunnen inrichten. Er is een ﬂyer in de maak met informa e over onze
tennisvereniging, die aan nieuwe leden kan worden meegegeven.
We zijn eveneens aan het onderzoeken of er misschien een eﬀec evere manier van werken is daar
waar het gaat om de ledenadministra e, ﬁnanciële administra e, barplanning, communica e e.d.
Daar ligt meteen de uitdaging voor 2018.
De communica ecommissie bestaat op dit moment uit Joeri Doomernik, Niels Doomernik, Mieke
Pasman en Saskia Ruigrok
Stichting
Er is dit afgelopen jaar veelvuldig overleg geweest met de gemeente omtrent de volgende
onderwerpen:
Onderhoud sportvelden voetbal
Roestvorming tribune, voetbal
Repara e ballonhal, Dios
Overname door de s ch ng van het groenonderhoud .
Verhuizing van de scou ng naar het sportcomplex .
Hekwerk handbalveld
Overlegpunten vanuit het bestuur zijn:
Zonnepanelen ,plaatsen bij de verenigingen.
Beheer parkeerterrein.
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Meerjaren onderhoud programma gebouwen
Pachtconstruc e
Overleg ,onderhoud diverse toegangshekken .
Sturing nachtcontrole, beveiliging bedrijf.
Bridge
Het seizoen 2017-2018 is in oktober van start gegaan met 52 leden, dus weer een paar minder dan
afgelopen jaar. De leden worden ouder en is het toch las ger om er 's avonds in de winter op uit te
gaan. Onze penningmeester Theo van Geenen is dit jaar gestopt. Hij hee vanaf 1999 de ﬁnanciën
goed beheerd, maar aan alles komt een keer een eind. Wij hebben Theo hiervoor bedankt en hem
een etentje aangeboden plus een mooie bos bloemen voor zijn Annie. Annie hee ook veel voor de
bridgeclub betekend en hee het ook al jd met veel plezier gedaan. Wij hebben leuke avonden
gehad dit jaar zoals Sinterklaas en kerst met leuke prijzen. Een groot gedeelte werd gegeven door
onze leden. Met nieuwjaar hadden we bubbels en oliebollen. Ruud is onze barman dit jaar in verband
met de ziekte van Wim. Nu gaan we weer door tot eind maart, want dan begint het tennisseizoen
weer.
Tennisschool Jan de Rook
ZOMER (April t/m September)
o 341 uur regulier training gegeven
o 25 trainingsgroepen
o 12 jeugdgroepen
o 13 volwassenen
o 4% s jging ten opzichte van 2016
WINTER (oktober t/m december)
o 150 uur regulier training gegeven
o 15 trainingsgroepen
o 8 jeugdgroepen
o 7 volwassenen
GOALS VOOR 2018.

Zomermaanden
· Naar 400 lesuren toe en s jging creëren in jeugd
· Meer voor de volwassenen op thema sche wijze (ﬂexibeler)
· Herintreden van Cardio lesuur
· Bedrijventoernooi organiseren voor Businessclubleden en omliggende bedrijven met clinics, les en
toernooi
Wintermaanden
· Hal is nog steeds niet in zicht en 150 uur weten te waarborgen liefst naar 180 uur.
· Periodiek trainingen verzorgen voor de leden (thema gericht)
· Cardiotennis weer terugbrengen
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