Jaarverslag 2020 TC Hodenpijl
Bestuur
Het bestuur werd afgelopen jaar gevormd door Michel Baggerman (voorzitter), Michel Witmer
(vice-voorzitter), Saskia Ruigrok (secretaris), Paul Flikweert (penningmeester), Annet Zorge en Brigitte
van Leeuwen
Met ongelooflijk veel enthousiasme is er in december 2019 gestart met het groot onderhoud aan de
verlichting en de banen. We zijn begonnen met het vervangen van de armaturen voor de
baanverlichting. De ouderwetse gasgestookte lampen hebben plaats gemaakt voor moderne LED
verlichting. Tijdens de uitvoering hebben we er voor gekozen om 2 extra armaturen te laten plaatsen
ten behoeve van baan 7. Zodat ook deze baan nu optimaal verlicht wordt.
Voor de allerkleinste bezoekers aan ons park werd ook de speelhoek volledig gerenoveerd door
André Kleyweg. Er werd een nieuwe zandbak geplaatst, nieuwe speel- en klimvoorzieningen
geplaatst en dit alles op een zachte ondergrond, zodat er veilig gespeeld kan worden. Gerealiseerd
uit de opbrengsten van de Rabo ClubSupport actie, sponsoring van de businessclub en bijdrage vanuit
de vereniging.
In januari is de firma Oosthoek gestart met het vervangen van de canadian-tenn banen door gravel
plus banen. De oude ondergrond werd verwijderd en afgevoerd, de onderlaag bestaande uit lava
werd hersteld/aangevuld waar nodig en de drainage onder de banen is doorgespoten. Het nieuwe
oranje gravel werd aangebracht en stukje bij beetje kwam het eindresultaat in zicht. Nadat alle
banen waren voorzien van het nieuwe gravel was direct duidelijk dat dit een enorm positieve
uitwerking had op de uitstraling van het park. Met de nieuwe belijning, netten, scorebordjes en witte
bankjes was de transformatie compleet en zagen de banen en het park er geweldig uit. Na de
oplevering werden de banen goedgekeurd door een onafhankelijke instantie en stonden we klaar om
het seizoen af te gaan trappen. Een grootse opening was voorbereid en gepland om het seizoen
feestelijk te openen.
Echter werd alles overhoop gegooid door het covid-19 virus welke eind februari/begin maart zijn
intrede deed. Dit (nog) onbekende virus zorgde ervoor dat de geplande activiteiten moesten worden
gestaakt. De opening van het park en de medewerkersdag werden uitgesteld en op dat moment was
er nog de hoop dat dit van korte duur zou zijn. Al snel werd duidelijk dat dit helaas niet het geval was.
Halverwege maart kwam het bericht om alle activiteiten te staken tot en met 6 april en alle
tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vielen ook de trainingen van Tennisschool Jan de
Rook en het vrij tennissen.
Het niet kunnen gebruiken van de banen en de extreem droge periode hebben geen positieve
uitwerking op de staat van de nieuwe banen gehad. In overleg met Oosthoek zijn de vele
baanvrijwilligers meerdere dagen in de week bezig geweest om de banen zo goed als mogelijk te
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onderhouden tijdens deze periode. Als bestuur willen wij dan ook de baanploeg enorm bedanken
voor hun inzet en toewijding in deze.
De situatie bleef ook na 6 april nog ongewijzigd en het tennispark moest nog steeds volledig gesloten
blijven. De voorjaarscompetitie was inmiddels verplaatst en zou indien mogelijk in het najaar kunnen
worden gespeeld. Het eerste lichtpuntje kwam tijdens de persconferentie van 21 april 2020. De jeugd
mocht vanaf 29 april onder voorwaarden weer tennissen en lessen volgen, echter moest het
paviljoen nog wel gesloten blijven. Om alles goed te laten verlopen moest er wel een plan van aanpak
worden ingediend bij de gemeente ter goedkeuring. Dit was nodig om de naleving van de geldende
maatregelen goed te kunnen borgen en handhaven. Op 4 mei was het dan eindelijk zover en werden
de banen voor het eerst gebruikt door onze jeugd.
Verdere versoepelingen volgden gelukkig snel en ook de volwassenen mochten onder voorwaarden
gaan tennissen vanaf 11 mei. Ook hier gold weer dat er een aangepast plan van aanpak werd
opgesteld en goedgekeurd door de gemeente.
Het opstellen van deze plannen werd gedaan door Sylvia van Geest in nauw overleg met het bestuur.
Naast de planvorming dienden ook praktische zaken georganiseerd te worden. Zoals het digitaal
afschrijven, aangeven van looproutes en het hebben van ontsmettingsmiddelen op het park en in het
paviljoen. Als bestuur bedanken we ook Sylvia enorm voor al het werk dat ze heeft verricht. Het was
een enorme operatie!
Een hoop mensen waren blij dat er vanaf 25 mei ook weer gedubbeld mocht worden. Hoewel het
singelen misschien beter is voor de conditie is het dubbelen toch net wat gezelliger voor de meesten.
En vanaf 10 juni mochten er ook weer toss-dagen en avonden worden gehouden. De toss-commissie
heeft dit met goede plannen en regels op een verantwoorde manier weten te organiseren.
We zijn enorm blij dat we als één van de weinige verenigingen in de omgeving in staat zijn geweest
om het open toernooi te kunnen en mogen organiseren. Dit ging uiteraard niet vanzelf en in
samenspraak met de barcommissie, feestcommissie, open toernooi commissie en het bestuur zijn er
zeer goede afspraken gemaakt om op een veilige en verantwoorde manier het toernooi te laten
plaatsvinden. Met behulp van vele vrijwilligers werd baan 7 omgetoverd tot een plek waar
toeschouwers en spelers konden genieten van een drankje op gepaste afstand van elkaar. Het
toernooi bleek op alle vlakken een groot succes. Ondanks dat er minder wedstrijden gespeeld
konden worden, er minder publiek aanwezig kon zijn, iets minder keus op de menulijst van Frans en
Ingrid, er geen grote feestavonden waren en het iets minder laat werd dan gebruikelijk was de sfeer
ongekend goed. Dankzij de inzet van alle commissies, vrijwilligers en medewerkers kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagde week.
Eind augustus/begin september hebben we ook de clubkampioenschappen kunnen spelen in de
dubbel en mix categorieën. Door het enthousiasme van de toernooicommissie en het grote aantal
deelnemers waren deze 2 weken met mooie tenniswedstrijden en de bijbehorende gezelligheid weer
zeer geslaagd
De voorjaarscompetitie was zoals eerder al vermeld naar het najaar. Door de aangescherpte regels
was het paviljoen inmiddels weer volledig gesloten. Ook het weer in deze periode werkte niet mee
en resulteerde in zeer ongezellige en troosteloze competitiedagen. Na een aantal speelrondes werd
zelfs de competitie helemaal gestaakt door nog verderstrekkende maatregelen vanuit de overheid en
de KNLTB.
Het vrijspelen kon in beperkte mate nog wel plaatsvinden, binnen de geldende voorwaarden en
maatregelen tot in december aan toe!
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Als bestuur kijken we terug op een zeer roerig jaar met telkens veranderende maatregelen en
restricties. Dankzij de inzet en flexibiliteit van vele vrijwilligers, commissies en leden hebben we als
vereniging gelukkig toch nog het nodige tennisplezier kunnen beleven.
Langs deze weg willen wij als bestuur dan ook iedereen, die op welke manier dan ook een steentje
hieraan heeft bijgedragen, enorm bedanken. Het is en blijft de kracht van deze vereniging en hopen
nog vele jaren op deze wijze door te kunnen gaan. Wij zijn er als bestuur in ieder geval enorm trots
op en zeer dankbaar. Ook alle leden bedanken wij voor het vertrouwen, het begrip en de flexibiliteit
die is getoond.
Blijf gezond en hopelijk tot snel in het nieuwe seizoen!

Barcommissie

Over 2020 valt niet veel te vermelden. Dit omdat vanwege de Corona maatregelen in 2020 helaas het
paviljoen en de bar voor het grootste gedeelte gesloten waren.
Wel maakt de barcommissie zich grote zorgen over het aankomende seizoen en de toekomst van de
barcommissie zelf. Dit omdat de barcommissie momenteel namelijk maar uit 1 persoon bestaat. Dit
is Aad Korthout.
Een dringend verzoek aan het bestuur is dan ook om op korte termijn met Aad in gesprek te gaan
over de invulling van de barcommissie en hoe de indeling van het rooster wordt gedaan voor het
aankomende seizoen.
Het afgelopen jaar zijn er verschillende oproepen gedaan om nieuwe leden voor de barcommissie te
werven maar helaas heeft niemand zich gemeld.
Conclusie: het bestuur en Aad moeten op korte termijn in gesprek gaan.

Competitie

Helaas kon door COVID-19 de voorjaarscompetitie 2020 niet doorgaan. In het najaar is er in plaats
van de najaarscompetitie een KNLTB Competitie 2020 gespeeld (de eigenlijke voorjaarscompetitie).
Helaas moest deze competitie halverwege gestaakt worden vanwege het oplopend aantal
Corona-besmettingen waardoor besloten werd het spelen van wedstrijden in zowel competities als
toernooien te staken.
Voor 2021 gaan we op zoek een nieuwe verenigingscompetitieleider.

Feestcommissie
Afgelopen seizoen mocht de feco weer onderdeel uitmaken van de organisatie van het open
toernooi.
Allereerst de opening van de nieuwe banen en verlichting, maar deze kon helaas niet doorgaan.
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Het open toernooi was een "ontspannen" toernooi. Het afdekken van baan 7 was zeker een succes,
maar moet evt. volgend jaar met ander materiaal (lichter en goedkoper). Maar dit geeft wel heel veel
mogelijkheden, zodat het nog meer een "festivalgevoel" krijgt.
Na het open toernooi zijn er door de feco geen activiteiten meer verricht en gaan we ons oriënteren
op 2021
Budget is nog niet besproken, maar als alles weer "mag " is het misschien leuk om iets extra's te
organiseren

Jeugdcommissie

Het jeugdledenaantal kan een boost gebruiken en voor de jeugd is Hodenpijl voornemens om weer
leuke activiteiten te gaan organiseren.
In samenwerking met onze hoofdtrainer Tom Ravenstein (Tennisschool Jan de Rook) en Sylvia van
Geest zijn we gaan brainstormen om extra jeugdactiviteiten op de jaaragenda in te vullen.
Denk aan bijvoorbeeld een openingstoernooi, vroege vogeltoernooi, ouder-kind toernooi,
spelletjesmiddag, leerlingentoernooi, maak-kennis-met-tennis, balslagvaardigheid, tenniskamp,
sint-activiteiten en oliebollentoernooi. Vanuit de tennisschool zijn er ook diverse activiteiten en hoe
kunnen we dit verder uitbreiden, gezamenlijk of als vereniging?
Leuke sportieve activiteiten, maar dit bleven helaas ideeën , we allemaal hoe het seizoen is verlopen.
Zoals al door meerdere commissies vermeld, zou het nieuwe seizoen ook starten met een knallende
opening waar ook aan de (potentiële) jeugd werd gedacht, helaas! En dat terwijl de Tennisschool
heel actief bezig was geweest met schooltennis en flyeren voor de open dag.
Wat ging er wel door? De tennislessen, in de herfst was er een competitieteam actief en in
september was Hodenpijl gastheer/vrouw voor de Kidstour-dag van Tennisschool Jan de Rook waar
een hoop jeugd aan meedeed in rood, geel en groen. En wat leuk dat Sinterklaas ook aan onze kids
heeft gedacht. Met een chocoladeletter en een rijm werden ze tijdens de lessen blij gemaakt! En Sint
heeft zelf ook de grote kinderen toegesproken.
We kijken uit naar komend seizoen en pakken door met de plannen, waar we ook instuifmomenten
willen organiseren op een vaste dag met een bepaalde frequentie. Mocht je dit lezen en ook ideeën
hebben of wil je helpen, mail even naar jc@hodenpijl.nl.
We zien dat er een leuke actieve groep jeugd aan het ‘tennislessen’ is, maar nog geen lid is.
De promotie is opgestart en moet verder worden doorgepakt, om dit speelplezier ook om te zetten in
een lidmaatschap. De jeugd heeft immers de toekomst!

Ledenadministratie
Vanaf de zomer van 2020 heeft Mieke Pasman de ledenadministratie overgenomen van Gracia
Wittenberg. Dit werkt nog steeds naar wens via AllUnited.
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We gingen 2020 van start met 684 leden. In de loop van het jaar zijn daar 75 nieuwe leden bij
gekomen, waardoor we het jaar hebben afgesloten met 759 leden. Hiervan waren er 621 actief lid,
87 daglid, 20 slapend lid (leden die tijdelijk niet kunnen tennissen door b.v. een zwangerschap of
blessure) en 31 bridge lid.
Er waren in 2020 20 jeugdleden, variërend in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar.

Hodenpijl Open

Dit jaar alweer het 28e open toernooi. Door COVID-19 werd slechts enkele weken vóór het toernooi
bekend dat het toernooi gespeeld mocht worden. Door de bijzondere situatie rondom Corona
mochten er o.a. niet te veel personen op het tennispark komen kijken, mochten er in het paviljoen
slechts 30 personen alleen zitten, moest er 1,5 meter afstand worden gehouden en mochten er geen
feestavonden worden georganiseerd. Als OTC hadden we dan ook besloten er een dubbeltoernooi
van te maken. Doordat we één van de eerste toernooien in de regio waren die mochten doorgaan,
was de inschrijving weer snel vol.
Dit jaar geen hoofdsponsor door de bijzondere situatie. Natuurlijk waren er wel de hele week volop
bananen, gesponsord door Agrofair uit Barendrecht.
De wedstrijdleiding zat buiten in een grote partytent bij de ingang van het tennispark. Er was een
“spelersroute” ingericht en publiek mocht niet overal langs de banen staan om naar wedstrijden te
kijken. Ook werd er in de 3e set een super-tiebreak gespeeld om wedstrijden niet te veel te laten
uitlopen en om spelers niet te lang te laten wachten voordat ze de baan op konden. Geheel
Corona-proof!
Om het publiek op het tennispark zoveel mogelijk te spreiden, hadden we baan 7 ingericht als groot
buitenterras. En dat was heerlijk: met de zomerse temperaturen gedurende de hele toernooiweek
was het goed vertoeven op dit terras. Op de zaterdag in het finaleweekend hebben we als organisatie
zelfs moeten besluiten om een deel van de dag geen wedstrijden te plannen vanwege de hitte.
Gelukkig hadden wij hiervoor ruimte in de planning. Ook op de finaledag zelf waren de laatste finales
al rond het middaguur gepland en werd de prijsuitreiking in tweeën “geknipt”; enerzijds om spelers
en publiek niet te lang op het tennispark te houden vanwege de Corona-maatregelen en anderzijds
om spelers en publiek niet te lang in de brandende zon te laten staan.
We noteerden dit jaar 364 deelnemers, die gezamenlijk 207 wedstrijden (441 sets en 4351 games)
hebben gespeeld in 8 dagen tijd met slechts 11 walkovers.
Helaas hebben we afscheid genomen van een drietal OTC-leden, nl. Nancy Timmer, Tjitske Versteeg
en Eveline Vogels en hebben we Stephen van der Putten al mogen toevoegen aan onze commissie.
Het toernooi voor 2021 is al aangevraagd en wij hebben er weer zin in! Tot dan.

Parkbeheer

Eind 2019 is er met instemming van de leden gekozen voor LED-verlichting en nieuwe Gravel Plus
banen.
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Groot was een ieders enthousiasme toen aan de werkzaamheden werd begonnen en we begin maart
een compleet ander gezicht van ons park kregen. Een feestelijke opening zou hierbij het startsein zijn
voor een mooi tennisjaar, maar zoals een ieder weet heeft het Corona virus huis gehouden.
Feestelijke opening, voorjaarscompetitie maar ook gewoon tennissen was even niet aan de orde.
Toen we daadwerkelijk weer mochten gaan tennissen bleken de banen door het mooie
voorjaarsweer en de bijbehorende wind aangetast te zijn, waardoor onze vrijwilligers van de
baanploeg direct aan het werk moesten.
Gedurende de zomer bleek dat dit een onhoudbare situatie was, want we moesten te veel vragen
van onze vrijwilligers terwijl de kwaliteit van de banen niet beter werd. We zijn om die reden terug
gegaan naar onze aannemer Oosthoek. Zij hebben de werkzaamheden in eerste instantie bij HBS
(Peet Rodenburg) ondergebracht, maar later heeft HBS dit zelfstandig opgepakt. Met Oosthoek zijn
we in gesprek gegaan over de kwaliteit van de banen en hebben diverse onafhankelijke partijen
gevraagd naar hun oordeel. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd dat we afscheid hebben genomen van
Oosthoek en HBS. We gaan verder met Huisman Sportveldinnovatie en de firma Top Court.
We hopen natuurlijk dat we in dit jaar gewoon weer mogen tennissen, op mooie en goed
bespeelbare banen. En we hopen dat onze vrijwilligers van de baanploeg dan ook een makkelijkere
klus krijgen om de banen te onderhouden. Door alle gevolgen van 2020 hebben we wel meer geld
moeten uitgeven als verwacht, maar de baankwaliteit staat bij het bestuur hoog in het vaandel.

Technische commissie
Leden TC: De leden van de TC van 2020: Marije Vermaat, Anouk Witmer, Anita Ruijgt, Monika
Borsboom, Marsha v Beek, Niels Doomernik, Marvin Vermeer, Brent van de Engel en Kevin
Bentvelsen.
Openingsdag - 2020: Op zondag 15 maart 2020 hadden wij een Grande openingsdag georganiseerd.
De nieuwe banen zouden in het teken staan en iedereen mocht de banen uitkomen proberen. Alles
stond klaar en was opgebouwd om er een leuke dag van te maken, helaas gingen we in lockdown en
is het evenement niet doorgegaan.
Clubkampioenschappen 2020: De clubkampioenschappen dubbel/ mix waren van zondag 23
augustus tot vrijdag 4 september 2020. I.v.m. het Coronavirus konden de clubkampioenschappen
(single) in juni helaas niet doorgaan.
Gelukkig konden we na het open toernooi wel aan de slag met de clubkampioenschappen en de
inschrijvingen stroomden binnen. De laatste week van augustus kon er gespeeld worden tegen
elkaar.
223 Leden hebben deelgenomen aan de dubbel/ mix clubkampioenschappen in elf verschillende
onderdelen. Het waren twee top weken met heel veel leuke potten, we konden genieten van mooie
dagen en het terras zat vaak weer eens lekker vol uiteraard op 1,5 meter van elkaar. Iedereen had er
zin in en er werd fanatiek gestreden tegen elkaar. De winnaars van de clubkampioenschappen kregen
dit jaar een bon van het Postkantoor uit Delft.
Verbeterpunten voor volgend jaar:
-De finales beter verdelen over de dagen. (max. twee wedstrijden per avond)
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-Beter kijken naar de inschrijvingen. Hebben de mensen zich in de juiste categorie ingedeeld of
moeten er wijzigingen in worden gemaakt?
-Kijken of er extra bardiensten kunnen worden gedraaid tijdens het toernooi (twee shifts per avond)
Plannen voor 2021
Leden TC: De leden van de TC voor 2021: Marije Vermaat, Anouk Witmer, Anita Ruijgt, Monika
Borsboom, Marsha v Beek, Niels Doomernik, Marvin Vermeer, Brent van de Engel en Kevin
Bentvelsen.
Openingsdag 2021: We houden het nieuws in de gaten, zodra we in rustiger vaarwater komen hopen
we een openingsdag te doen dit jaar en mocht dit niet lukken dan misschien wel een andere speciale
dag te organiseren waar we in ieder geval kunnen vieren dat we onze “vrijheid” terug hebben en
iedereen weer lekker tegen elkaar kan tennissen. Op deze dag staat tennis en gezelligheid centraal,
er zullen dan leuke cursussen en activiteiten voor jong en oud zijn en misschien nog een borrel
achteraf.
Verwachte data:
·

Datum Openingsdag: NTB

·

Datum Single/mix clubkampioenschappen 2021: zondag 20 juni t/m vrijdag 2 juli

·

Datum Dubbel clubkampioenschappen 2021: zondag 22 augustus t/m vrijdag 3 september

Wensen voor 2021:
·

Covid vrij worden

·

1 nieuw TC lid

·

Geslaagde openingsdag of andere speciale dag

·

Meer inschrijvingen voor beide toernooien.

Ideeën:
·

Bardiensten tijdens de toernooien – dubbele shift – 18:30 tot 20:30 // 20:30 tot 23:30

·

Nieuw dagtoernooi erbij verzinnen voor mannen als tegenhanger van de ladies day, van 10:00 tot
15:00 tennissen bijvoorbeeld, daarna een bierproeverij met als afsluitingen een BBQ met live
muziek op een zomerse dag

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie heeft dit jaar 12 nieuwsbrieven verstuurd via Mailchimp. Daarnaast zijn
er nog diverse berichten via Mailchimp verstuurd die betrekking hadden op de Corona maatregelen.
Omdat de laatste maanden bij heel veel leden de berichten om onverklaarbare redenen niet konden
worden bezorgd door Mailchimp, hebben we er geregeld voor gekozen om berichten via AllUnited
naar alle leden te sturen. Daarnaast zijn alle belangrijke berichten en alle nieuwsbrieven ook weer op
de site en op Facebook geplaatst om iedere keer zoveel mogelijk leden te bereiken.
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De posterlijsten die in de toiletten hangen zijn dit jaar met name gebruikt om de bezoekers van het
park te informeren over de geldende Corona regels o.a. tijdens de toernooien.
Eind van dit jaar is er een Instagram account gemaakt om onze “jongere” leden ook te bereiken.
Voor 2021 staat een nieuwe website op de planning, die wordt gekoppeld aan AllUnited en die wij
zelf gaan vullen en bijhouden. Groot voordeel is dat er rechtstreeks vanuit deze site nieuwsbrieven
kunnen worden gestuurd aan alle leden en door de koppeling met AllUnited wordt de nieuwsbrief
altijd naar de juiste mailadressen gestuurd. Hiermee komen de nieuwsbrieven via Mailchimp te
vervallen.
Sponsor commissie
Leden Commissie
Sander Eijgenraam
Rob Schraven
Peter van der Gaag
Hans van der Krogt
Businessclub
Het aantal BC leden bedroeg in 2020: 34.
Er waren geen nieuwe leden in 2020:
Sponsorinkomsten
In dit enorm zware jaar voor bedrijven hebben we het aan de leden overgelaten of ze hun bijdrage
over 2020 konden/wilden betalen. Met name alle horecazaken en winkels hebben het zwaar gehad
en dus ook niet betaald. Totaal heeft ongeveer de helft van de leden betaald (ongeveer € 14.000).
Overige sponsoring 0,- euro (reclameborden).
Activiteiten
In het coronajaar hebben er geen activiteiten plaatsgevonden.
Verzoek sponsorbijdrage
Er waren geen verzoeken.
Tossen

In de voorgaande jaren kon je op de tossavond beslissen of je mee wilde doen. Je kwam dan op het
park, leverde je pasje in bij de indeler, die de deelnemers dan ter plekke verdeelde over de
beschikbare banen. Hierbij rekening houdend met de speelsterktes en indien mogelijk met de
voorkeuren van de deelnemers. Dit alles om iedereen een prettige speelavond te bezorgen.
Dit jaar, in coronatijd, moest alles anders. Deelnemers moesten zich minimaal een dag van tevoren
aanmelden via de site, je kon met twee partijtjes meespelen, moest kiezen tussen de vroege of de
late shift en na de shift direct het park verlaten. Er waren vier banen beschikbaar, dus 16 deelnemers
per shift. De indeling werd woensdagmiddag door de tosscommissie gemaakt en bij de ingang van
het park neergelegd.
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Veel nieuwe leden, maar ook oudgedienden, maakten gebruik van deze ‘toss’ oplossing. Vooral als je
nieuw bent, is het lastig partners te vinden. Feitelijk helpt de tosscommissie bij het vinden van leuke
tennispartners. Een evenwichtige indeling maken op basis van alleen een namenlijst, bleek best
lastig.
Op 10 juni was de eerste tossavond. Elke woensdag was het volle bak. Half oktober kwam de
gedeeltelijke lockdown en mocht er niet meer getost worden, tot verdriet van veel deelnemers. Op
verzoek is daarom een mailadressenlijst onder de ‘vaste’ deelnemers verspreid als hulpmiddel om
zelf clubjes te vormen voor het vrij spelen.
Hierbij de voor en tegens van het nieuwe systeem:
Voordelen:
- Je kunt op je gemak een indeling maken.
- Normaal was het eerste uur, om 19:00 uur een slechte bezetting. De drukste tijd is van 19:45 tot
21:15. Nu is er een betere baanbezetting.
- Ik denk wel dat er dit jaar veel nieuwe leden zich hebben aangemeld bij de toss. Online lijkt de stap
in eerste instantie kleiner
Nadelen:
- Het is lastig een indeling te maken met alleen namen, geen gezichten en geen speelsterkte.
- Mensen komen om diverse redenen niet opdagen, waarbij je gelijk voor twee toss shifts in de
problemen komt.
- Mensen komen wel naar de toss , zonder te zijn ingeschreven (systeem was zeker in het begin niet
heel gebruiksvriendelijk.
- Het aantal te maken combinaties is met maar 16 deelnemers beperkt, zeker als je gelijkwaardige
potjes wil.
- Het kost je wel meer tijd, die woensdagmiddag moet je wel even een half uur rekenen voor de
indeling.
- Er zijn wat vaste deelnemers van de toss afgevallen. Wanneer ze te laat waren met inschrijven, ging
het hele groepje vrij spelen.
Voorkeur van de toss commissie is om weer terug te gaan naar het ‘oude’ systeem.
Afscheid van Aad
Op de voorlaatste tossavond hebben we afscheid genomen van Aad als lid van de toss commissie.
Hij kreeg te veel last van zijn knieën en moest daarom helaas met tennissen stoppen.
Toss ochtenden
Voor de toss ochtenden (maandag en woensdag) werd dezelfde procedure gevolgd. Slechts enkele
malen schreef een nieuw lid zich in. Meestal kwamen alleen de vaste leden tennissen.
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Het aanvangstijdstip van 10.30 uur werd, vooral in de zomermaanden, als te laat ervaren; te warm.
Liever wilde men weer terug naar 9 uur. En ook hier gaan we graag weer terug naar het ‘oude’
systeem

Tennisschool Jan de Rook

Winter: (januari t/m 12 maart)
In januari en februari hebben we heel veel schooltennis gegeven in de gymzalen van Den Hoorn. Elk
kind heeft toen een flyer meegekregen met een mooie actie als ze zich in zouden schrijven op de
open dag van 15 maart. Deze open dag en de opening van het vernieuwde tennispark heeft nooit
meer plaatsgevonden door de lockdown van 12 maart.
Door de lockdown konden de laatste 2 lessen van het lesseizoen niet meer gegeven worden. Deze
hebben we op 2 zondagen allemaal ingehaald. Begin februari zijn we begonnen met 5
kennismakingslessen voor de jeugd op de woensdagmiddag. Hier kwamen uiteindelijk 7 nieuwe
kinderen voor het volgende seizoen uit.
-342 uur regulier training gegeven
-34 trainingsgroepen (maandag t/m donderdag)
●
●
●
●

4 Prive (36 uur)
11 Jeugdgroepen (99 uur)
23 Volwassenen (207 uur)
(10 extra uur kennismakingstraining jeugd)

ZOMER (april t/m september)
Het zomerseizoen begon door de lockdown op 4 mei voor de jeugd en 11 mei mochten de
volwassenen ook weer tennissen.
- 407 uur regulier training gegeven
- 38 Trainingsgroepen (maandag t/m donderdag)
●
●
●

3 Prive (39 uur)
11 Jeugdgroepen (139 uur)
24 Volwassenen (229 uur)

Zondag 21 Juni en 5 Juli hadden wij inhaaltrainingen van de gemiste lessen in maart. In totaal hebben
wij met 4 trainers 24 lesuren in weten te halen op deze dagen.
WINTER (oktober t/m december)
–454 uur regulier training gegeven
-44 Trainingsgroepen (maandag t/m donderdag)
●
●
●

3 Prive (33 uur)
11 Jeugdgroepen (121 uur)
30 Volwassenen (300 uur)
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Van 11 t/m 25 november mochten er nog maar 2 personen komen lessen. 15 december werd deze
maatregel opnieuw ingevoerd.
Behaalde GOALS van 2020.
●
●
●

Intensiveren contact tennisschool, clubtrainer en bestuur/vereniging Hodenpijl en Allround
Kennismakingslessen aangeboden van januari tot maart. Door Corona toen gestopt.
Naar 400 lesuren toe en stijging creëren in de jeugd.

Niet behaalde GOALS 2020.
–Ledenwerving Jeugd. We hebben wel 50 jeugdlessers nu maar zijn nog lang niet allemaal lid van
Hodenpijl.
-Daguren genereren (denk aan huisvrouwen/mannen)
-Funcamp Organiseren op Hodenpijl. Door te weinig inschrijvingen van Hodenpijl kids hebben we
deze naar Tennispark Welgelegen gebracht.
-Vrijdag en eventueel de zaterdag vol krijgen met groepen.
GOALS voor 2021.
- Nogmaals kennismakingslessen aanbieden. Start januari of April 2021.
- Thema trainingen aanbieden.
- Vrijdag en zaterdag uren genereren.
- Funcamp op Hodenpijl organiseren.
- 2e baan bij allround in de winter terugkrijgen.
- 100% meer exposure tennisschool op locatie en social media

Stichting

2020 was een turbulent jaar.
Enerzijds natuurlijk door corona en al haar gevolgen, anderzijds door het vernieuwen van de toplaag
van de tennisbanen.
De stichting heeft zich niet bezig gehouden met de aanbesteding en uitvoering van de aanleg van de
nieuwe banen door de Firma Oosthoek. Wel is er overleg geweest tussen leden tennisbestuur en de
stichting inzake de afhandeling van meerwerk alsmede de garantie op het geleverde werk.
De bespreking met de gemeente Midden Delfland inzake overdracht eigendom kantine en
bijbehorende subsidie sleept zicht voort. Het initiatief ligt bij de gemeente, de notaris heeft geen
haast. Aan de stichting de taak de voorwaarden van overdracht te bestuderen en in contact met
gemeente de belangen te bewaken van de clubs. Denk hierbij aan kosten aan de kantine voor
onderhoud, milieulabel, verzekering, vergoeding bij eventueel vertrek en subsidie.

11

Vooruitlopend op de overdracht hoeft de tennisvereniging in 2020 geen huur te betalen voor de
kantine, maar ontvangt zij ook geen waarderingssubsidie. Ter compensatie van de huur van de
velden heeft de tennisvereniging een waarderingssubsidie ontvangen.
De stichting heeft een lening verstrekt aan de scouting om een omheining te financieren. Daarbij
draagt de scouting bij aan de kosten van bewaking en alarm.
Op verzoek van de tennisvereniging is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid het onderhoud van
de diverse clubs te bundelen om in aanmerking te komen voor onderhoudssubsidie. Na dit
onderzoek is de stichting van mening dat dit bundelen van onderhoud geen taak is voor de stichting.
De stichting heeft verder geadviseerd in de aanvraag van een subsidie ter compensatie van
omzetverlies door corona. Deze is door bestuur van de tennisvereniging aangevraagd en inmiddels
ontvangen.
Overleg is ook geweest tussen leden stichting en bestuursleden tennisvereniging inzake de relatie
met AllRound en met name wat betreft de beschikbaarstelling van tennisbanen. De stichting heeft
aan de hand van eerdere afspraken tussen tennisvereniging en haleigenaren duidelijk kunnen maken
wat de positie is van de tennisvereniging. De feitelijke onderhandeling wordt gevoerd door leden van
het tennisbestuur.
Namens Dios is een presentatie gegeven aan het stichtingsbestuur van de plannen voor de bouw van
een vaste sporthal op de plaats van de huidige ballonhal. Op dit moment bekijkt de stichting of er
mogelijkheden zijn een deel van het parkeer terrein tijdelijk te verhuren voor een bouwproject..

Bridge
Er hebben geen bridge activiteiten plaatsgevonden.
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