Jaarverslag 2018 TC Hodenpijl
Bestuur
Allereerst bedanken we als bestuur uiteraard weer alle commissies en vrijwilligers voor hun inzet van
het afgelopen jaar. Dankzij al deze mensen kunnen we onze mooie club in stand houden met alle
sportieve en gezellige activiteiten. Het ledenaantal blijft redelijk op hetzelfde niveau net als vorig jaar,
waarbij het aantal jeugdleden helaas wel achterblijft.
De verschillende commissies hebben zelf een verslag gemaakt van het afgelopen seizoen, zoals
verderop is te lezen.
Het bestuur werd gevormd door Michel Baggerman (voorzitter), Wally Keyzer (vice-voorzitter), Saskia
Ruigrok (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 2018:
- Op 24 maart heeft de medewerkersdag plaatsgevonden. Met de activiteit bowlen, een lekker
hapje eten en een gezellig drankje was dit weer een zeer geslaagde avond.
- Op 25 maart heeft de open dag plaatsgevonden met diverse (thema) trainingen welke
werden verzorgd door de Tennisschool Jan de Rook. Tevens werd er voor de nieuwe leden
een welkomsttoernooi georganiseerd. Ook konden de ledenpassen worden opgehaald en
werden de spullen voor de competitieteams uitgereikt.
- Het scherpe inkoopbeleid werpt nog steeds zijn vruchten af en levert de vereniging nog
steeds mooie besparingen op.
- Op 2 juni was de afsluiting van de voorjaarscompetitie met een heerlijk chinees/indisch
buffet.
- Op 21 juni heeft er een ladiesday plaatsgevonden. Naast een gezellig tennistoernooi waren
er ook diverse kraampjes met tenniskleding, tassen en accessoires.
- Onder leiding van de TC waren de clubkampioenschappen enkel en dubbel goed bezet en zijn
er veel mooie partijen gespeeld.
- Het open toernooi was, zoals elk jaar, binnen een zeer korte tijd vol. Na circa 36 uur kon er
niet meer worden ingeschreven. Het toernooi was in alle opzichten een groot succes.

1

-

-

Kritische kanttekening hierbij zijn wel de feestavonden en het publiek wat hier op af komt. In
overleg met de diverse commissies zal worden gekeken naar een manier om dit het komende
jaar anders te organiseren. Het toernooi en de feestavonden worden uiteindelijk
georganiseerd voor de tennissers en het bijbehorend publiek.
Op 27 oktober heeft er een slottoernooi plaatsgevonden, wat is georganiseerd door Sylvia
van Geest. Tezamen met de teams van de najaars competitie kon er worden genoten van een
heerlijk grieks buffet, welke door de dames Gracia Kraus en Sylvia is verzorgd!
De oude loungebank op het buitenterras was op en versleten. Deze is vervangen door een
nieuwe houten loungebank.
De nog onbehandelde (grijze) wanden achter de bar zijn wit geverfd en is nu 1 geheel met de
overige wanden.
In het paviljoen is het prijzenbord voor consumpties vervangen door een televisies cherm
waarop de prijzen digitaal worden weergegeven.
De koffiemachine is vervangen vanwege de vele storingen en ouderdom.

Daarnaast zijn er ook een aantal ontwikkelingen te melden zoals:
We hebben een nieuw software programma aangeschaft AllUnited. Hiermee hebben we 1 centraal
systeem dat we gebruiken voor de ledenadministratie en de financiële administratie. Vanuit dit
systeem worden ook lijsten gegenereerd ten behoeve van mailingen, nieuwsbrieven, barmedewerkers
en dergelijke.
Parkbeheerder Wim Duijndam was aan het begin van het seizoen weer deels inzetbaar om
werkzaamheden te verrichten en/of te begeleiden. In overleg met de Arbo-arts kon hij gedurende het
seizoen zijn uren en werkzaamheden verder uitbreiden. Met ingang van 1 september 2018 is hij voor
100% arbeidsgeschikt verklaard. Het prepareren van de banen voor aanvang van het seizoen is mede
dankzij de vele vrijwilligers van de baanploeg zeer goed verlopen. De banen lagen er erg mooi en goed
bij. Ook voorafgaand aan het open toernooi heeft deze pl oeg vrijwilligers de banen nogmaals
nagelopen, waarvoor onze grote waardering.
Door onze tennisschool Jan de Rook is inmiddels een overeenkomst afgesloten met Allround om in de
hal les te kunnen gaan geven. Dit contract vangt per 1 april 2019 aan en is afgesloten voor de duur van
3 jaar. Het bestuur heeft besloten om het contract vanuit Hodenpijl met Jan de Rook gelijk te laten
lopen hiermee. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een aanvulling en een positieve ontwikkeling is voor de
continuïteit van onze vereniging.
Het aantal jeugdleden blijft helaas nog zakken en is teruggelopen tot circa 35 leden. We hopen dat de
mogelijkheid om binnen te kunnen lessen een positieve invloed heeft op het aantrekken van jeugd.
Het blijft uiteraard een punt van aandacht voor het bestuur en de vereniging.
Het bestuur doet onderzoek naar de mogelijkheden en de kosten voor vervanging van de tennisbanen
en de verlichting. Onder de leden is een enquête gehouden inzake de huidige baansoort en de mogelijk
nieuwe baansoorten.
We willen nogmaals alle vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet van het afgelopen seizoen. En
hopen uiteraard op uw bijdrage voor komend seizoen om er weer een mooi jaar van te maken.
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Barcommissie
Afgelopen jaar is er een nieuwe koffiemachine gekomen wat prettiger werken was, zeker omdat
schoonmaken makkelijker gaat dan de oude.
Barlijst was op tijd ingedeeld en er is een indeling gemaakt wie beheerder was van de BACO mail, zodat
alles tijdig gelezen werd. Helaas was het nieuwe systeem nog niet operationeel en kregen de leden
vanuit Sylvia een uitnodiging. Sleutel kon dan bij Michel W. opgehaald worden
Wederom te veel afzeggingen (meer dan 2017). Veel no-shows of mensen die last minute afzegden
voor de dienst, waardoor het te vaak voorkwam dat de bar dicht bleef.
Nieuwe leden werden nagenoeg altijd opgevangen en ingewerkt door de BACO of andere ervaren
leden.
Tijdens het open toernooi was de zaterdagavond een bottleneck, omdat deze voorheen door de groep
van Rene Baggerman gedaan werd vanaf 23.00 tot sluit. Last minute oplossing door bestuur, Petto
Koop en Frank van Paassen, er is weinig animo voor dit tijdstip. Ondanks tijdig zoeken.
Nieuwe leden van de BACO zijn Aad Korthout en Joey de Wit.
Competitie
Dit jaar deden er 34 teams mee met de voorjaarscompetitie, verdeeld over de dinsdag (1 damesteam),
donderdag (4 damesdubbelteams), vrijdagavond (8 damesdubbelteams), zaterdag (5 herenteams, 3
herenteams 35+, 3 mixteams, 4 damesteams) en zondag (1 damesteam,
3 herenteams, 1 mixteam 35+, 1 herenteam 35+).
Helaas had zich geen team aangemeld voor de 8/9-competitie; een aantal teams van deze competitie
in het voorjaar 2017 hadden nu de stap “gewaagd” naar de reguliere competitie.
Aan het einde van de competitie konden we 5 teams huldigen:
- het damesteam van captain Bo Nogarede van de donderdag
- het damesteam van captain Mieke Pasman van de vrijdag
- het damesteam van captain Anouk Witmer van de zaterdag
- het damesteam van captain Irene van Geest van de zaterdag
- het herenteam van captain Jeff Vermeulen van de zaterdag
Alle teams van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Dit jaar zijn er helaas 4 teams gedegradeerd.
Helaas voor alle kampioenen en gelukkig voor alle verliezers bij de voorjaarscompetitie 2018 gaat de
KNLTB een geheel nieuwe indeling maken van de voorjaarscompetitie 2019. Hierdoor vervallen alle
rechten op alle competitiedagen, behalve op de zondag. Alle teams worden dus opnieuw ingedeeld op
basis van hun gemiddelde speelsterkte per team om zodoende weer een goede p iramide te
bewerkstelligen.
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In het najaar werd ook nog de zgn. herfst-/najaarscompetitie gehouden, waar in totaal 18 teams aan
meededen (7 damesdubbelteams en 1 mixteam op de vrijdagavond, 9 teams op de zaterdag (4
herenteams en 5 damesteams) en 1 team 8/9-competitie op de zondag).
Aan het einde van de competitie konden we 3 teams huldigen:
- het damesteam van captain Mieke Pasman van de vrijdag
- het damesdubbelteam van captain Anouk Witmer van de zaterdag
- het herendubbelteam van captain Eric Berger van de zaterdag
Alle teams van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Daar de herfstcompetitie 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
degradaties van teams.
Voor de derde achtereenvolgende keer werd er op de laatste dag van de herfstcompetitie en eigenlijk
ook gelijk als afsluiting van het tennisseizoen een thema-avond georganiseerd waarbij er een heerlijk
buffet geserveerd werd. Dit jaar was het thema Grieks en konden de leden zich of aanmelden voor
tennissen + eten of alleen voor eten (als afsluiting van bijv. de competitiedag). Ruim 70 personen
waren die avond aanwezig en het was, hoe kan het ook anders, tot laat heel ge zellig.
Feestcommissie
Commissieleden :
Erik van den Hoek, Saskia Vernooij, Petto Koop, Peter van der Meer, Tessa Kalkman, Evelien Saathof
Esther Olsthoorn
Per april 2018 hebben wij twee nieuwe leden mogen verwelkomen; Samantha Ammerlaan en Jeroen
van Adrichem. In november hebben wij Peter van der Meer mogen bedanken voor zijn jarenlange
inzet, hij stopt per direct.
Medewerkers avond 24 maart:
Dit keer vond de medewerkersdag/avond plaats in bowlingcentrum ‘t Karrewiel. Op vele banen werd
hard gestreden. Maar er is er maar 1 team de winnaar…
Open toernooi (week 32):
Het open toernooi kreeg de titel “Hodenpijl on cruise”. Het gehele park was cruise waardig
aangekleed.
Feestprogramma donderdag: DJ Thijs Droog en Captain Midnight
Feestprogramma vrijdag: DJ Lyonnais en zanger Marco Kraats deze avond was het behoorlijk druk en
is besloten de deuren te sluiten voor nieuwe feestgangers.
Feestprogramma zaterdagmiddag: DJ Jens + schminken/glittertattoo
Feestprogramma zaterdagavond: DJ Marvinski en Barry Badpak.
Feestprogramma zondag: finales en springkussen (gesponsord door de jeugdcommissie).
Evaluatie:
Met feco en bestuursleden heeft er al een evaluatie plaats gevonden over de enorme drukte op de
feestavonden en met name de vrijdagavond.
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Probleem: te veel publiek die niets met tennis hebben, jong publiek, onvoldoende controle op drank
en drugsgebruik.
Bovenstaande problemen veroorzaakte dat tennispubliek en deelnemers naar huis gingen.
Oorzaak: ons eigen succes wordt nu onze valkuil. De bekendheid van Hodenpijl Open is dermate
toegenomen onder zowel tennissers als niet tennissers, die het park komen bezoeken.
Daarnaast trekt Dj Lyonnais extra (eigen) publiek aan en wordt het feestprogramma op Facebook
breed uitgedragen.
Een passende oplossing wordt nog gezocht en besproken met feco en bestuur.
Budget:
-medewerkersdag: 3.500 euro (3.000 euro uitgegeven, 500 euro over)
-open toernooi: 5.000 euro
-etentje: 350 euro
-onvoorzien/barverbruik: 350 euro
-slotfeest: 1.500 euro (niet gehouden)
-openingsfeest: 1.000 euro (niet gehouden, 1.000 euro over gebruiken we voor OT)
Totaal budget 11.700 euro voor feco 2018

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 heeft dit tot op heden nauwelijks resultaat opgeleverd.
Hodenpijl Open
Dit jaar alweer het 26e open toernooi van de vereniging en nog steeds erg populair bij de tennissers.
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 ook dit jaar na 36 uur al
sluiten.
Ook dit jaar maar liefst 3 hoofdsponsors: Masto Mode / De Sjees / Zyon Group.
Het thema was Hodenpijl on Cruise. De aankleding van het park was weer super verzorgd door de
Feestcommissie. Als presentje kregen alle spelers een zwemring aangeboden, geheel in de sfeer van
het thema. Mocht iemand overboord vallen (lees: zijn/haar wedstrijd verliezen) dan bood de zwemring
uitkomst om nog de gehele week mee te dobberen en te genieten van de vele mooie wedstrijden.
Natuurlijk waren er ook deze week weer volop bananen gesponsord door Agrofair uit Barendrecht.
We noteerden dit jaar rond de 470 deelnemers, die gezamenlijk 328 wedstrijden hebben gespeeld in
8 dagen tijd.
Helaas dit jaar 2 volle avonden (dinsdag- en woensdagavond) regen, waardoor alle wedstrijden in de
tennishal van De Rhijenhof en de tennishal van Sportcenter Allround zijn gespeeld. Het was die
avonden zweten voor de wedstrijdleiding om alle spelers te bellen en te melden naar welke tennishal
zij moesten uitwijken. Maar doordat we konden uitwijken naar genoeg banen, konden we gewoon
voldoen aan onze planning en hebben we geen vertraging opgelopen.
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De eerste voorbereidingen voor het Hodenpijl Open 2019 zijn alweer begonnen en wij hebben er weer
zin in.
Parkbeheer
We startten 2018 weer met Wim Duijndam alhoewel hij nog steeds niet volledig was hersteld. Sylvia
van Geest heeft de honneurs waargenomen in het clubhuis, en de mannen van de baanploeg , onder
andere: Pieter Kalkman, Koos Langstraat, en Piet Arkesteijn. De baanploeg heeft heel veel werk
verzet en net zoals het jaar daarvoor geassisteerd bij verschillende activiteiten die werden
georganiseerd:
- terras klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen
- banen vegen en zorgen dat de tenn gelijkmatig verdeeld was
- controle van de telborden
- controle van de lijnen en netten
- onkruid- en bladvrij houden van banen en paden
- extra sproeien tijdens toernooien en competitiedagen
- dweilen
- ruimen van het vuil (zowel binnen als buiten)
We hadden deze zomer op een aantal dagen te maken met extreme hitte. De baanploeg begon dan
al extra vroeg in de ochtend met hun werkzaamheden.
Tijdens de vakantie van Sylvia heeft Edith Koop haar waargenomen.
Technische commissie
Leden TC
Voor aanvang van dit seizoen zijn Anouk Witmer en Kevin Bentvelsen toegetreden tot de TC dit omdat
Peter v.d. Meij eind 2017 aangaf ermee te stoppen.
Leden van de TC met ingang van 2018: Erik Simons, Marije Vermaat, Anouk Witmer, Monika Borsboom,
Marsha v Beek, Niels Doomernik, Marvin Vermeer, Brent van de Engel, Anne -Sophie van der Zalm en
Kevin Bentvelsen
Anne-Sophie heeft helaas besloten de TC te verlaten. Dit vinden wij heel jammer, maar er is gelijk
doorgeschakeld en Anita Ruijgt zal dit jaar bij ons aansluiten om ons te ondersteunen.
Openingsdag
Zaterdag 25 maart 2018 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 / nieuwe leden / Competitie. Door middel van activiteiten zoals proeflessen. Popcorn en
suikerspinnen 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 activiteiten bedenken met als doel aantrekken van nieuwe
leden en bestaande leden enthousiast te krijgen voor het nieuwe seizoen. We hopen dan ook op een
hogere opkomst.
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Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen enkel/mix waren van maandag 11 tot vrijdag 23 Juni en de
clubkampioenschappen dubbel zijn gespeeld van zondag 26 augustus tot vrijdag 8 september.
Ongeveer 133 leden hebben deelgenomen aan de enkel/mix en ongeveer 200 aan de dubbel. Dit jaar
zijn we begonnen Toernooi.nl te gebruiken. Dit is als zeer prettig ervaren en we zijn blij dat we deze
overstap hebben kunnen maken. We kregen voor beide kampioenschappen drie avonden vergunning
voor verlenging van licht. Net als vorige jaren ging dit prima. Dit jaar we er voor gekozen om op vrijdag
te eindigen i.p.v. de zaterdag. Dit hebben we het eerste toernooi te laat doorgegeven. Daar kregen we
wel wat reacties op, maar toch doorgezet. Bij het 2e toernooi hebben we dit ook weer gedaan en dit
werd als prettig ervaren. Enige waar we nog aan moeten werken is de wedstrijd verdeling op deze
dagen. De prijzen bestonden dit jaar uit waardebonnen van het Postkantoor te Delft en de Pizzeria te
Den Hoorn.
Plannen voor 2019
Openingsdag 2019
Voornemen voor 2019 is de openingsdag aan te houden en samen met de tennisschool Jan Rook, het
bestuur en competitieteams te bekijken wat we dit jaar voor activiteiten kunnen doen. De
openingsdag zal op zaterdag 30 maart zijn.
Clubkampioenschappen 2019
Ook in 2018 worden de clubkampioenschappen enkel/mix en de clubkampioenschappen dubbel
georganiseerd.



Datum Single mix 2019: zondag 16 juni – vrijdag 28 juni.
Datum Dubbel’s 2019: zondag 25 augustus – vrijdag 6 september.

Wensen voor 2019:
* Barcommissie benaderen voor inplannen mensen tijdens toernooiweken, voorkeur die al langer lid
zijn. Actie Niels; data communiceren voor 2019
* 2 toernooien klaarzetten in april; zodat we klaar zijn voor het seizoen
* scholing tc-team/flyers maken
* Regels; derde set/ tie-break /bij blessure (in februari 2019 opstellen)

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie heeft zich dit jaar vooral bezig gehouden met informatieverstrekking
naar leden en niet-leden via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld de website, social media en de
nieuwsbrieven. Ideeën zijn altijd welkom en wanneer je iets wilt vermelden in de nieuwsbrief dan
kan dit gemaild worden.
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Het boekje voor nieuwe leden is ook dit jaar tekstueel afgerond. Alleen aan de layout wordt nog
gewerkt maar daarna kan het dan toch echt worden afgedrukt.

Veteranencommissie
Het seizoen 2018 is weer met veel tennis plezier prima verlopen. Er is weer sportief en met veel
enthousiasme gespeeld. Op de maandag en woensdag morgen vanaf 9.00 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 Kees Koch.
Ook dit seizoen hebben wij aan de veteranencompetitie deel genomen.
Met 1 herenteam en 1 mix team. Wegens de extreme hitte zijn er maar weinig wedstrijden gespeeld.
Het 18e Joop de Vries toernooi is dit jaar met 23 dames en 22 heren gespeeld. Het was prima tennis
weer en met een aantal nieuwe deelnemers was het weer een geslaagd toernooi . Er werd afgesloten
met een heerlijk diner.
Wederom danken wij een ieder die meegewerkt 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 2019
Maandag 1aApril Veteranen bijeenkomst c.q. openingsdag aanvang 9.00 uur.
Juni t/m augustus Veteranencompetitie.
Thuiswedstrijden op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 13.00 uur.
3 of 10 september het 19e Joop de Vries toernooi van 9.45 uur tot 16.30 uur.
Budget voor 2019 € 250.00

Sponsor commissie
Leden Commissie
Sander Eijgenraam
Rob Schraven
Peter van der Gaag
Hans van der Krogt
Businessclub
Het aantal BC leden bedroeg in 2018: 39.
Dit waren de nieuwe leden in 2018:
1. Van Koppen & Van Eijk
2. Dalsem Vastgoed
3. Paul Ammerlaan Beheer
4. Sporthuis Ruisch
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SPONSORINKOMSTEN
De totale sponsorbijdrage van de BC was in 2018 ruim 30.000,- euro.
Overige sponsoring 1.675,- euro (reclame borden)
ACTIVITEITEN
Op 9 maart hadden we voor de businessclubleden een rondleiding georganiseerd bij
stadsbrouwerij De Koperen Kat. Na afloop werden we zeer gastvrij ontvangen in de zaal boven
bij BC lid Moodz. Hier hebben we nog heerlijk gegeten en gedronken. De opkomst was groot en
de mensen hebben zich prima vermaakt.
Veiling hoofdsponsorschap:
Het hoofdsponsorschap van het Hodenpijl Open is met behulp van een groepsapp geveild. De
winnaars waren Masto Mode, de Zyon Group en Grand Café De Sjees voor een bedrag van
€ 3.100,Afsluiting competitie:
De BC-leden en sponsors zijn uitgenodigd voor de afsluiting van de competitie. Per post ontvingen
zij ook consumptiebonnen en voor de BC leden ook nog twee maaltijdbonnen.
Sponsordiner Hodenpijl Open:
Het sponsordiner (Captains Diner) bestond uit een heerlijk buffet verzorgd door meiden van De
Wit Catering. De lekkere wijnen werden geleverd door Wijnbar Ron. Ondanks dat we het vanwege
het slechte weer (code geel/oranje voorspeld) verplaatst hadden naar binnen, was het wederom
een groots succes.
VERZOEK SPONSORBIJDRAGE
In 2018 heeft de BC geen verzoek ontvangen.
Tossen
De tos-avonden zijn weer goed bezocht afgelopen jaar. Er is op alle avonden een indeler aanwezig
geweest. De indeling wordt gedaan door Hans Vriend, Lisa van Marrewijk en Aad van Mil. Er wordt
gekeken naar speel sterkte, zodat de meeste deelnemers met een tevreden gevoel naar huis gaan.
Er is ook een tos-avond 50 plus gehouden. Hieraan kan iedereen mee doen, ook niet leden.
Afgelopen jaar is deze gehouden op 25 Augustus. Jammer dat het om 20.30 uur begon te regenen,
maar de 3e helft was weer erg gezellig.
Ik hoop dat ik de tos avond dit jaar weer mag organiseren.
Tennisschool Jan de Rook
Verslag over 2018
Locatie: TC Hodenpijl
Jaar: 2018

9

ZOMER (april t/m september)
•
350 uur regulier training gegeven
•
23 trainingsgroepen
o
11 jeugdgroepen
o
12 volwassenen
•
1% daling ten opzichte van 2017
WINTER (oktober t/m december)
•
242 uur regulier training gegeven
•
22 trainingsgroepen
o
10 jeugdgroepen
o
12 volwassenen
•
46% stijging ten opzichte van 2017
GOALS voor 2019.
•
Naar continuïteit streven aangezien we de tennishal vanaf 1 april 2019 tot onze beschikking
hebben.
•
Clubtrainer aanwijzen (Tom Ravesteijn)
•
Naar 400 lesuren toe en stijging creëren in jeugd
•
Meer voor de volwassenen op thematische wijze (flexibeler).
Stichting
2018 zit er weer op! Wij hebben met het bestuur van de stichting weer een enerverend jaar achter de
rug waar alles controleerbaar en rustig is verlopen. Echt schokkende, smaakmakende zaken zijn er niet
te melden. Plannen van scouting Den Hoorn om zich naast DIOS te vestigen, groen onderhoud, het
aanpakken van roestvorming dak tribune voetbal, de menigmaal uit de grond gereden hekwerk ingang,
zijn de meest in het oog springende punten van vergadering. Hodenpijl loopt op rolletjes, dus dat is
een heerlijk maar kort vergaderpunt.
15 Oktober 2018 was een memorabele dag , het 10 jarige bestaan van de stichting.🎉 Dus daar is een
koffie extra op gedronken.
Het jaar is met een gezellig etentje in de Sjees afgesloten.
En we gaan weer op voor een mooi 2019!!
Bridge
Het nieuwe seizoen is in oktober weer begonnen in het tennispaviljoen met 44 leden dus weer 8
leden minder. Helaas. Er komen geen leden bij, maar er vallen er alleen maar af. Maar desondanks
hebben wij het nog steeds gezellig met elkaar. De kerst drive was ook weer heel gezellig met veel
prijzen en het nieuwe jaar werd weer begonnen met een lekker glas champagne.
En op naar de tweede helft.
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