Jaarverslag 2019 TC Hodenpijl
Bestuur
Allereerst willen we als bestuur uiteraard weer alle commissies en vrijwilligers bedanken 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 als vorig jaar,
waarbij het aantal jeugdleden helaas nog steeds achterblijft en zelfs nog verder is afgenomen. We
merken wel dat de groep jong volwassenen toeneemt, deze komen vooral vanuit de handbal en
voetbal.
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 keijzer (vice - voorzitter) Saskia
Ruigrok (secretaris), Paul Flikweert (penningmeester), Annet Zorge, Evi van Vondelen en Michel
Witmer.
Naast de dagelijkse gang van zaken gedurende het seizoen, zijn de volgende bijzonderheden te
vermelden over 2019:
In gebruik name van het nieuwe systeem AllUnited.
Op 13 maart heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.
Op 24 maart heeft de open dag plaatsgevonden met diverse (thema) trainingen, die werden verzorgd
door tennisschool Jan de Rook. Tevens was er voor de nieuwe leden een welkomsttoernooi
georganiseerd. Ook konden de ledenpassen worden opgehaald en werden de spullen voor de
competitieteams uitgereikt.
Op 30 maart heeft de medewerkers dag plaatsgevonden. Dit jaar was “Curling” de activiteit die op het
scherpst van de snede werd uitgeoefend! Met een klein drankje vooraf en erna was dit weer een hele
leuke avond voor de vrijwilligers.
In april is er een nieuw toegangssysteem aangebracht voor de entree en de kantine. Middels de KNLTBpas kunnen leden toegang verkrijgen tot het paviljoen.
Op 27 juni heeft er weer een ladiesday plaatsgevonden. Naast een gezellig tennistoernooi waren er
ook diverse kraampjes met tenniskleding, tassen en accessoires.
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Op 10 juli heeft de Bijzonder Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Hier werd gestemd voor
nieuwe LED verlichting en vervanging van de tennisbanen.
Onder leiding van de TC waren de clubkampioenschappen enkel en dubbel weer goed bezet en zijn er
veel mooie partijen gespeeld.
Het open toernooi was, zoals elk jaar, binnen een korte tijd weer vol. Hoewel dit jaar voor Hodenpijl
begrippen 4 dagen best lang was. Het toernooi was in alle opzichten een groot succes. Door hele goede
onderlinge afspraken en inzet van wat extra beveiliging zijn alle feestavonden zeer gezellig geweest en
goed verlopen.
Op 14 oktober hebben we een afscheidsreceptie gehad inzake pensionering Wim Duijndam
Op 26 oktober heeft er een slottoernooi plaatsgevonden, wat is georganiseerd door Sylvia van Geest.
Tezamen met de teams van de najaar competitie kon er worden genoten van een heerlijk Mexicaans
buffet. Welke door de dames Gracia Kraus en Sylvia met hulp van Arthur van Geest en zijn vriendin Wil
is verzorgd!
Daarnaast ook een aantal ontwikkelingen te melden zoals:
Het nieuwe administratieve programma AllUnited is aan het begin van het seizoen in gebruik genomen.
Met dit alles in een programma kan de ledenadministratie, financiële administratie, barrooster,
overzicht vrijwilligers e.d. worden beheerd. Het begin is uiteraard altijd even lastig, maar is echt een
aanwinst in alle opzichten. De verschillende administraties sluiten hier mooi op elkaar aan en levert
een hoop gemak en tijdswinst op!
De opkomst bij de Bijzonder Algemene Ledenvergadering op 10 juli jl. was erg groot, in totaal waren
er 111 stemgerechtigde leden aanwezig. Na een presentatie inzake de verlichting en de verschillende
baansoorten zijn er diverse stemrondes geweest. Met betrekking tot de verlichting was er een unaniem
besluit om akkoord te geven voor het aanbrengen van LED verlichting. Met een overduidelijk aantal
van 103 stemmen is de voorkeur en goedkeuring uitgesproken om de banen te vervangen door “gravel
plus”. Het bestuur was erg blij met de opkomst en de uitslag. Tijdens het Open Toernooi zijn de officiële
handtekeningen gezet onder de contracten met de leveranciers van de verlichting en de banen. De
planning is om in december de verlichting te vervangen. Vanaf januari zal gestart worden met het
vervangen van de banen. De werkzaamheden zullen gereed zijn voor aanvang van het nieuwe seizoen.
Daarnaast worden ook de mogelijkheden onderzocht om de speeltuin op te knappen. Hiervoor zal de
bijdrage van de actie Rabo ClubSupport worden ingezet om hierin bij te dragen.
Het aantal jeugdleden is helaas ook dit jaar verder teruggelopen tot 15 leden. Binnen het bestuur zijn
we op zoek naar een persoon die het op zich wil nemen om verdere plannen rondom de jeugd op te
zetten. Dit in overleg en interactie met tennisschool Jan de Rook. Gedacht moet worden aan het
bezoeken van scholen om gymlessen te verzorgen door de tennisschool. Diverse activiteiten op het
park organiseren om kinderen (en ouders) aan te trekken. Het gebruik van flyers zal hierbij worden
ingezet om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan deze acties! We hopen hiermee weer een
opgaande lijn te krijgen in het aantal jeugdleden.
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
AllUnited
Ondanks de kinderziektes in het begin hebben wij de komst van AllUnited zeker als positief ervaren en
zien AllUnited als een tool om in de toekomst het plannen van de bardiensten voor zowel de Baco als
de leden makkelijker te maken.
Leden kunnen bijvoorbeeld zelf hun diensten gaan inplannen. Dit vraagt wel om een goede
communicatie vooraf.
Door de komst van de AVG is het complete rooster in 2019 niet gepubliceerd. Dit heeft geleid tot veel
vragen: niet zichtbaar is met wie je een dienst draait en een totaaloverzicht wordt gemist. Ruilen is
daardoor bijna onmogelijk. Veel leden vragen om het overzicht op de website.. Misschien is het
mogelijk een niet gepersonaliseerde lijst beschikbaar te krijgen.
Baco mail
In het begin van het seizoen was de mail door de Baco intern niet goed georganiseerd waardoor het
bestuur regelmatig klachten kreeg. Dit zien wij zeker als een verbeterpunt voor 2020.
Afzeggingen bardienst
Meer dan voorgaande jaren waren in 2019 veel (last minute) afzeggingen of mensen die helemaal niet
kwamen opdragen. Hierdoor is het te vaak voorgekomen dat de bar dicht bleef wat voor irritatie zorgde
bij de leden die na afloop van een potje tennis nog wat wilden drinken en ook betekent dit omzetverlies
voor de vereniging. Dit is toch iets waar de Baco zich zorgen over maakt en enige machteloosheid over
is. De BACO wil graag van het bestuur weten / met hen overleggen welke mogelijkheden er zijn om het
aantal afzeggingen te verminderen. Er moet sprake zijn van evenredige inzet en geen sprake zijn van
vrijblijvendheid.
Open Toernooi
Het toernooi zelf was een groot succes en ook het nieuwe beleid tijdens de feestavonden heeft voor
zover wij weten goed gewerkt. Wij hopen dat dit wordt doorgezet. Ook dit jaar is het weer gelukt om
het barrooster tijdens het Open Toernooi sluitend te krijgen. Wel blijft de laatste dienst op de zaterdag
(van 23:00 uur tot sluit) een aandachtspunt voor aankomend jaar.
Een groot aantal leden dat tijdens het toernooi bardienst heeft gedraaid heeft niet helder welke
diensten door wie gedraaid worden. Publicatie hiervan is noodzakelijk, wellicht een idee om het
rooster tijdens het aankomende toernooi in een lade achter de bar te leggen.
Koffiemachine
De komst van de nieuwe koffiemachine is door iedereen als zeer prettig ervaren. Mede doordat deze
door het barpersoneel niet meer schoongemaakt hoeft te worden.
Algemeen / conclusie
De conclusie vanuit de BACO is dat het door de inzet van allen is gelukt om een compleet schema te
maken, dat zonder hele grote problemen is uitgevoerd. Bardiensten zijn gedraaid.
Punt van verbetering / gesprek is wellicht nog de koppeling pasje en toegang. Bardienst worden
onderling geruild, echter toegang is dan geblokkeerd bij last minute ruilingen.
Competitie
Dit jaar deden er maar liefst 40 teams mee met de voorjaarscompetitie en wel als volgt:
1x op dinsdag overdag (1 damesteam)
4x op donderdag overdag (damesdubbelteams)
8x op vrijdagavond (damesdubbelteams)
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16x op zaterdag (4 herenteams, 5 herenteams 35+, 3 mixteams, 4 damesteams)
11x op zondag (2 damesteams, 2 damesdubbelteams, 1 mixteam 35+, 1 mixdubbelteam, 2
herenteams, 1 herenteam 35+, 1 mixteam jeugd 11 t/m 17 jaar,1 team 8/9 competitie).
Aan het einde van de competitie konden we 4 teams huldigen:
- het damesdubbelteam van captain Henriette Fekete van de vrijdag
- het damesteam van captain Karin van Geest van de zaterdag
- het herenteam van captain Rob Schraven van de zaterdag
- het herenteam van captain Martin van de Ruit van de zondag
Alle teams van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Dit jaar zijn er helaas 7 teams gedegradeerd.
In het najaar deden we ook mee aan de najaarscompetitie, in totaal met 26 teams
1x op donderdag overdag (damesdubbelteam)
8x op vrijdagavond (7 damesdubbelteams en 1 mixdubbelteam)
12x op zaterdag (3 herenteams, 2 herendubbelteams, 2 damesteams, 4 damesdubbelteams, 1
mixdubbelteam)
5x op zondag (1 damesdubbelteam, 1 mixdubbelteam, 1 mixteam jeugd 11 t/m 17 jaar, 2 teams 8/9competitie).
Aan het einde van de competitie konden we 2 teams huldigen:
- het damesdubbelteam van captain Christel van der Drift van de donderdag
- het herenteam van captain Stephen van der Putten 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 Mexico en konden de leden zich of aanmelden voor
tennissen + eten of alleen voor eten (als afsluiting van bijv. de competitiedag). Maar liefst 90 personen
waren die avond aanwezig en het was, hoe kan het ook anders bij Hodenpijl (WE ZIJN NAAR MEXICO
GEKOMEN …..) tot laat heel gezellig.
Feestcommissie
Eerst de personen, Wout en Joey, die zijn toegetreden tot de FECO na een uitvoerige
toelatingsprocedure. Helaas gaat Erik ons verlaten. Na heel veel jaren trouwe dienst en grote inzet
heeft hij besloten te stoppen. Dit verlies is immens.
De medewerkersavond werd ingevuld door een Curlingevenement. Hiervoor hebben 57 mensen zich
ingeschreven, waarbij er 51 daadwerkelijk hebben meegedaan.
Het is altijd leuk iets fysieks te doen tijdens zo’n avond in plaats van alleen bier drinken.
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Opentoernooi
Hierbij onze evaluatiepuntjes om het volgend jaar met zijn allen nog beter te doen. Als jullie of de
andere commissies nog puntjes hebben dan horen wij die ook graag!
Algemeen
- Betalingen via Paul ging snel
- Afstemming met bestuur ook prettig
- Taakverdeling + groepsapp per avond 1 of 2 uit bestuur en feco was ook goed werkbaar (dan kan
de rest gewoon dansen:)
- Leuk dat OTC haarbandjes hadden gemaakt
Entertainment
- Zaterdagavond beste DJ Thijs Droog+ artiest (Bertha)
- Voor donderdag en vrijdag volgende keer anderen
- Misschien toch weer korte kinderdisco op zaterdagmiddag volgend jaar
- 100 stuks cupcakes zondag was te weinig (werd erg gewaardeerd)
- Erwin tijdens opbouw was erg handig
Bar
- Extra biertap mogelijk tijdens de feestavonden? Is watertap makkelijk naar bier te schakelen..?
- Corona’s waren meerdere avonden niet koud genoeg.
- Draadloze pin mogelijk? 1 pin op zaterdag was te weinig, misschien vooraf al reserve voor
ongelukjes?
- Glazenhalers weer instellen, dat ontlast enorm het barpersoneel
- Nieuw barpersoneel eerst even ‘ trainen’. Zaterdagavondcrew had het zwaar. Zondagmiddag
bardienst was erg traag.
- Op donderdagavond wat de bardienst opgeknipt tot 21u en tot 23.30. Dat is prima te doen.
Misschien ook een idee voor vrijdag en zaterdag?
- Op zaterdagavond was de baco en spa rood op
Eten
- Is het een idee om buzzers te gaan gebruiker voor het eten? Scheelt een hele hoop omroepen.
Toch best hinderlijk als je op de baan steeds hoort dat het boordje kroket nog steeds niet is
opgehaald.
Veiligheid
- Beveiligingsinzet was goed. Misschien volstaat 3 man volgende editie ook maar deze editie was 4
man zeker nodig
- Nieuwe deurbeleid was een succes. Volgende keer gelijk vanaf 22u KNLTB pas misschien al
vragen. Zeker op zaterdag.
- EHBO trommel tijdens feestavonden makkelijker bereikbaar
- Lint op nooddeuren werkte goed

Jeugdcommissie
Wegens gebrek aan jeugd is er op dit moment geen jeugdcommissie. We gaan in 2020 weer
verschillende activiteiten ondernemen die er hopelijk toe gaan leiden dat het aantal jeugdleden
groeit. Plannen worden op dit moment uitgedacht.
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Ledenadministratie
Eind 2018 is de ledenadministratie door Gracia Wittenberg overgenomen van de heer Kippersluis.
Inschrijfformulier via website
In de loop van het kalenderjaar kon er gebruik gemaakt worden van het digitale aanmeldformulier
“nieuwe leden” op de site van Hodenpijl. Dit werkt echt heel erg prettig. Het formulier wordt
gecontroleerd, enkele gegevens toegevoegd waarna het formulier kan worden “aangenomen”.
Opmerking: Men kan zich opgeven voor vrijwilligerswerk door het aanvinken van bepaalde
categorieën. Deze worden echter nergens verwerkt en moeten daardoor handmatig worden
genoteerd en worden doorgegeven aan de diverse commissies.
Welkomstbrief
Alle nieuwe leden krijgen binnen enkele dagen na aanmelding een welkomstbrief met daarin globale
informatie over opening van het paviljoen, van wanneer tot wanneer loopt het tennisseizoen, tossen,
afhangen, verwijzing naar de website, en contributie-inning.
Afmeldingen
Alle leden die het lidmaatschap willen beëindigen krijgen binnen enkele dagen een bericht dat hun
mail in goede orde is ontvangen en per wanneer het lidmaatschap zal worden beëindigd. Indien ik de
indruk heb dat er een situatie is waarbij het misschien verstandiger is om slapend lid te worden
benader ik het lid en pas na overleg met hen voer ik de nieuwe situatie door. Te denken valt aan
zwangerschap bv. SLAPENDE LEDEN Bestemd voor mensen die voor een bepaalde periode niet
kunnen tennissen door toedoen van blessure, zwangerschap, stage in buitenland etc. Indien bij ons
bekend voor de start van het seizoen betalen zij slechts een bijdrage van € 20.00. Is de melding te
laat bij ons binnen gekomen terwijl dit niet nodig was geweest dan hanteren we de bijdrage van €
20.00 verhoogd met € 25.00 administratiekosten.
Begin november zijn alle slapende leden via mail of telefoon benaderd om te kunnen vast stellen of
zij nog steeds aan de criteria voldoen om slapend lid te blijven of weer terug te zetten naar actief lid.
Het lijstje slapende leden is hierdoor weer aanzienlijk geslonken.
Hodenpijl Open
Dit jaar alweer het 27e open toernooi en ook nu weer erg populair bij de tennissers. De inschrijving
was nog maar net open en de aanmeldingen stroomden dan ook weer binnen. Het toernooi zat
ondanks de “ongelukkige” vakantieweek boven verwachting toch weer snel vol.
Dit jaar was de hoofdsponsor Somnox Slaaprobot. We hadden dan ook de hele week zeer uitgeruste
spelers op de baan …… (of was dat einde van de toernooiweek toch ietsjes anders?).
Op de finaledag werd er onder de deelnemers van het toernooi een heuse slaaprobot verloot. De
gelukkige winnaar was Lars Ammerlaan.
Het thema was Woodstock “Love Peace and Tennis”. De aankleding van het park was weer super
verzorgd door de Feestcommissie. Als presentje kregen alle spelers een kleurrijk haarbandje
aangeboden, geheel in de sfeer van het thema en gevlochten door Hodenpijl- vrijwilligers.
Natuurlijk waren er ook deze week weer volop bananen gesponsord door Agrofair uit Barendrecht.
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We noteerden dit jaar 433 deelnemers, die gezamenlijk 328 wedstrijden (716 sets en 6455 games)
hebben gespeeld in 8 dagen tijd met slechts 14 walkovers. Dat laatste mogen we als toernooiorganisatie bijzonder trots op zijn.
Op wat vertraging op de zaterdagochtend door de regen na hebben we alle wedstrijden op ons eigen
terrein kunnen spelen. Wel een behoorlijke wind op zaterdag in het finaleweekend waardoor een
groot deel van het festivalmateriaal verwijderd moest worden om ongelukken te voorkomen. Menig
leeg glaasje op het terras waaide van de tafeltjes af.
Het toernooi voor 2020 is al aangevraagd en we hebben er weer zin in! Tot dan.
Parkbeheer
Ook in 2019 konden we weer rekenen op een enthousiaste club van ongeveer 10 tot 15 mannen die
onder aanvoering van Wim veel werk heeft verzet ten aanzien van baan- en groenonderhoud:
- 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)
Peter van Leeuwen heeft Wim tijdens het open toernooi iedere dag geassisteerd bij het opruimen
van glaswerk, het vullen van de koelkasten etc.
Vrijdag 11 oktober was de laatste werkdag van Wim. Dit werd een gezellige ochtend met koffie en
taart en op 14 oktober is er een afscheidsreceptie voor hem geweest.
Sylvia van Geest heeft alle werkzaamheden in en rond het paviljoen (zoals in- en verkoop,
schoonmaak paviljoen en aansturen schoonmaakploeg etc) weer op voortreffelijke wijze gedaan.
Tijdens de vakantie van Sylvia heeft Edith Koop haar weer waargenomen. Ook zorgde Edith ervoor
dat de kantine gedurende het seizoen op woensdagochtend open was, verzorgde de koffie en deed
allerlei hand- en spandiensten. Tijdens het open toernooi heeft Edith Koop overdag ook het paviljoen
draaiende gehouden en ervoor gezorgd dat alles weer opgeruimd en schoon was voor de nieuwe
toernooidag.
Tot voor kort deed Sylvia haar werk grotendeels vrijwillig. Met ingang van 1 januari 2020 heeft Sylvia
een arbeidsovereenkomst getekend en is nu Beheerder Paviljoen.
Het nieuwe seizoen starten we met nieuwe banen. Onderhoud van de banen zal door Oosthoek b.v.
in samenwerking met de baanvrijwilligers worden uitgevoerd.
Het nieuwe seizoen starten we met de nieuwe gravel banen. Met de leverancier Oosthoek b.v. is een
onderhoudscontract afgesloten voor het baanonderhoud. Oosthoek zal 4x per jaar onderhoud
uitvoeren aan de banen en deze controleren. Tevens zullen de baanvrijwilligers in overleg en
samenwerking met Oosthoek de noodzakelijke onderhoudstaken oppakken om de banen zo goed als
mogelijk op peil te houden.
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Technische commissie
Leden TC
De leden van de TC van 2019: Erik Simons, Marije Vermaat, Anouk Witmer, Anita Ruijgt, Monika
Borsboom, Marsha v Beek, Niels Doomernik, Marvin Vermeer, Brent van de Engel en Kevin Bentvelsen.
Openingsdag
Op zondag 24 maart 2019 hadden wij een openingsdag georganiseerd. Van 11:00 uur tot 14:00 uur
werden er competitietrainingen gegeven door Jan de Rook. Hier was veel animo voor waardoor er op
zondag 31 maart ook nog competitietrainingen werden gegeven.
Verder konden de kinderen aan de slag op baan 1 en 2. Op baan 1 was er een miniveldje en op baan 2
kregen de kinderen les van Birgit van Rij. Als afsluiting konden de kinderen popcorn of een suikerspin
halen. Dit werd niet alleen gewaardeerd door de kinderen maar ook door de volwassenen!
Ook hadden wij het idee om een aantal banen vrij te houden zodat daar mensen konden gaan tossen.
Zo probeerden wij de nieuwe leden en de huidige leden te mixen. Hiervoor hebben wij contact gehad
met Aad van Mil en Lisa van Marrewijk. Helaas kwam dit nog niet echt uit de verf, misschien dat het
dit jaar lukt.
Verder zorgde Sylvia van Geest voor de ballen en de formulieren voor de voorjaarscompetitie. En
natuurlijk kon je ook je pasje ophalen.
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen enkel/mix waren van zondag 16 juni t/m vrijdag 28 juni.
De clubkampioenschappen dubbel waren van zondag 25 augustus t/m vrijdag 6 september 2019.
141 leden hebben deelgenomen aan de enkel/ mix clubkampioenschappen en ongeveer 170 leden
hebben mee gedaan aan de dubbelclubkampioenschappen.
We merken heel erg dat de dames enkel niet in trek is, wij denken dat dit komt omdat we de mix dit
toernooi ook spelen en we zien dat voor dit onderdeel de meeste aanmeldingen zijn van alle
onderdelen en je vaak hoort tijdens het toernooi dat twee onderdelen spelen net teveel is qua tijd.
Dit jaar hebben wij voor het eerst gewerkt met een automatisch incasso i.p.v. contant betalen bij
aanvang. Dit hebben wij als erg prettig ervaren. Natuurlijk waren er aan het automatisch incasso wel
wat kosten verbonden. De kosten waren 0,11 euro per incasso. Dus voor 150 inschrijvingen waren we
nog geen 20 euro kwijt.
De winnaars van de clubkampioenschappen kregen dit jaar een bon van de Pizzeria uit Den Hoorn en
van de Sjees uit Delft.
TC uitje:
8 November stond het TC uitje gepland, deze dag zijn we met gaan padellen in Rijswijk en hebben
daarna heerlijk gegeten bij de Wijnhaven en daarna nog even de Oude Jan afgesloten, gezellig avond
gehad met zijn alle en we hebben weer zin in aankomend seizoen.
Plannen voor 2020
Leden TC
De leden van de TC voor 2020: Marije Vermaat, Anouk Witmer, Anita Ruijgt, Monika Borsboom,
Marsha v Beek, Niels Doomernik, Marvin Vermeer, Brent van de Engel en Kevin Bentvelsen. Erik Simons
zal dit jaar een stapje terugnemen i.v.m. zijn werk, wel blijft hij als back-up beschikbaar.
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Openingsdag 2020
Voornemen voor 2020 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 dit jaar op 15 maart zijn, deze editie zijn we al aan het plannen ivm opening van de nieuwe banen
+ de nieuwe verlichting en zal een dag worden vol met activiteiten.
Ook in 2020 worden de clubkampioenschappen enkel/mix en de clubkampioenschappen dubbel
georganiseerd.
Verwachten data:
Datum Openingsdag: 15 maart
Datum Single/mix clubkampioenschappen 2020: 13 Juni t.m. 26 Juni
Datum Dubbel clubkampioenschappen 2020: 22 Aug t.m. 4 Sep
Wensen voor 2020:
1 nieuw TC lid
Geslaagde openingsdag.
Meer inschrijvingen voor beide toernooien.
Ideeën:
Bardiensten tijdens de toernooien – dubbelen shift – 18:30 tot 20:30 // 20:30 tot 23:30
Communicatiecommissie
De communicatiecommissie heeft dit jaar weer 13 nieuwsbrieven verstuurd via Mailchimp. Ook
hebben wij ons bezig gehouden met het bijhouden en updaten van de site. Naast het doorlopend
plaatsen van nieuwsberichten en de nieuwsbrieven is de menustructuur van de site licht aangepast
om deze overzichtelijker te maken en er is een pagina toegevoegd voor nieuwe leden. Daarnaast
hebben we door het jaar heen weer diverse berichten op Facebook geplaatst.
Een andere activiteit van de communicatiecommissie dit jaar was het maken van een
informatieboekje voor nieuwe leden, welke nu te vinden is op de site.
Tot slot hebben we dit jaar een aantal kliklijsten aangeschaft en opgehangen in de dames- en
herentoiletten in het paviljoen. De informatie in deze kliklijsten kan heel gemakkelijk worden
verwisseld, waardoor dit een handig extra middel is om de leden (en bezoekers van ons park) te
informeren over allerlei activiteiten.
Veteranencommissie
Het seizoen 2019 is weer prima verlopen met veel tennis plezier. Er is weer sportief en met veel
enthousiasme gespeeld. Op de maandag en woensdag morgen 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 Kees Koch.
Ook dit seizoen hebben wij aan de veteranencompetitie deel genomen met 1 mix team. Wegens de
extreme hitte zijn er enkele wedstrijden vervallen.
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Het 19e Joop de Vries tournooi is dit jaar met 20 Dames en 15 Heren gespeeld. Het was prima tennis
weer en met een aantal nieuwe deelnemers was het weer een geslaagd toernooi, en werd afgesloten
met een heerlijk diner.
Wederom danken wij een ieder die medegewerkt hebben om van dit seizoen weer een geslaagd geheel
te maken, maar een extra pluim voor de veteranen die Wim assisteerde met het onderhoud van de
banen en het park.
Programma 2020
Maandag 16 maart Veteranen bijeenkomst cq openingsdag aanvang 9.00 uur.
Juni t/m augustus Veteranencompetitie.
Thuiswedstrijden op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 13.00 uur.
1 of 8 september 20e Joop de Vries toernooi van 9.45 tot 16.30 uur.
Budget voor 2020 € 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 2019: 37.
Dit waren de nieuwe leden in 2019:
1. NumberOne
Sponsorinkomsten
De totale sponsorbijdrage van de BC was in 2019 ruim 30.000,- euro.
Overige sponsoring 1.675,- euro (reclame borden)
Activiteiten
Delft by Cycle
Op 30 maart hadden we voor de businessclubleden een fietstour door Delft georganiseerd. De
fietstocht eindigde bij Huszar, alwaar we nog gezellig een drankje hebben gedronken. Een erg leuke
middag!
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Veiling hoofdsponsorschap
Het hoofdsponsorschap van het Hodenpijl Open is met behulp van een groepsapp geveild. De winnaar
was Apotheek Den Hoorn voor een bedrag van € 2.650,-. De naamgeving werd het Somnox Slaaprobot
Hodenpijl Open.
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 bestond uit een heerlijke BBQ verzorgd door Frans Duijndam. De lekkere wijnen
werden geleverd door Wijnbar Ron. In deze week hebben we ook een golfdag georganiseerd.
Verzoek sponsorbijdrage
In 2019 heeft de BC geen verzoek ontvangen
Tossen
De tosavonden waren goed bezocht. We hadden wel veel woensdagavonden met neerslag.
De speelsterkte staat niet meer op de pasjes. Wij zetten er nu zelf cijfers op. Zodoende kunnen we een
beetje rekening houden met de speelsterkte.
Er is ook nog een 50 + tos avond geweest. Is weer een hele leuke avond geworden.
Wel heel veel moeite moeten doen om het georganiseerd te krijgen. Misschien is een avond in juni of
juli handiger.
Tennisschool Jan de Rook
Verslag over 2019
ZOMER (April t/m September)
499 uur regulier training gegeven
35 Trainingsgroepen (Maandag t/m Donderdag)
•
4 Prive
•
12 Jeugdgroepen
•
19 Volwassenen
WINTER (Oktober t/m December)
451 uur regulier training gegeven
42 Trainingsgroepen (Maandag t/m Donderdag)
•
4 Prive
•
10 Jeugdgroepen
•
27 Volwassenen
Behaalde GOALS van 2019.
•
Naar continuïteit streven aangezien we de tennishal vanaf 1 april 2019 hebben weten te
bemachtigen.
•
Clubtrainer aanwijzen (Tom Ravestein)
•
Naar 400 lesuren toe en stijging creëren in de jeugd.
Niet behaalde GOALS 2019.
•
Meer voor de volwassenen op thematische wijze(flexibeler)
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GOALS voor 2020
–Ledenwerving Jeugd
-Daguren genereren(denk aan huisvrouwen/mannen)
-Funcamp Organiseren.
-intensiveren contact tennisschool, clubtrainer en bestuur/vereniging van Hodenpijl en Allround
-Vrijdag en eventueel de zaterdag vol krijgen met groepen.
-Kennismakings lessen aanbieden voor de jeugd op de woensdag.

Stichting
Besprekingen met de gemeente betreffende een nieuwe gebruikersovereenkomst Sportcomplex Den
Hoorn.
Overleg met de gemeente betreffende overname van het groenonderhoud van het complex van de
gemeente naar de stichting. Het is het vermelden waard, dat er na 4 jaren overleg er nu een
getekende overeenkomst is .
Een aantal keren overleg gehad met de scouting over allerlei zaken behorende bij de gewenste
nieuwbouw en de wederzijdse wensen tijdens de bouw en de jaren daaropvolgend.
Overleg met de gemeente over een meerjaren onderhoudsprogramma betreffende de gebouwen op
het sportcomplex.
Het verder uitwerken van plannen en de presentatie van het plaatsen van zonnepanelen bij HV Dios.
Het beheren van de parkeerplaats met o.a. daaruit voortvloeiend het opnieuw laten belijnen van de
parkeerplaatsen. Tevens het herhaaldelijk laten repareren van de sluiting van het grote toegang hek.
Ed Stift is gestopt als afgevaardigde van de tennis in het Stichtingsbestuur, waarvoor Sjef Kleijweg in
de plaats is gekomen. Het Stichtingbestuur is erg blij dat Sjef de tennis daarin wilt gaan
vertegenwoordigen .
Bridge
Dit jaar hadden wij 43 leden met de kosten van 40 euro per lid is 1720 inkomen.
de kosten voor bar personeel bedroeg 1750 euro dus wij draaien zo ongeveer op 0 uit .
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