Jaarverslag 2021 TC Hodenpijl
Bestuur
Het bestuur werd afgelopen jaar gevormd door Michel Baggerman (voorzitter), Michel Witmer
(vice-voorzitter), Saskia Ruigrok (secretaris), Paul Flikweert (penningmeester) en Brigitte van
Leeuwen.
We keken reikhalzend naar het nieuwe seizoen uit en hoopten dat we weer zonder al teveel
restricties een normaal seizoen konden draaien met veel tennis en gezelligheid. Als dank voor ieders
geduld en flexibiliteit in de coronaperiode hebben wij aan alle leden een blik tennisballen uitgereikt
aan het begin van het seizoen.
Helaas kregen we in 2021 ook vaak te maken met steeds veranderende corona maatregelen. Dit
betekende dat we in beginsel niet mochten dubbelen, maar gelukkig wel mochten singelen. We
kregen te maken met een avondklok, waardoor we een aanpassing in de speelduur hebben moeten
aanbrengen om zoveel mogelijk leden te kunnen laten tennissen. De voorjaarscompetitie werd
uitgesteld, ging vervolgens helemaal niet door en werd uiteindelijk verplaatst naar het najaar. We
mochten niet tossen, maar wel een speelafspraak maken. Binnen sporten mocht niet, maar buiten
wel. En dus werden de tennislessen van Jan de Rook naar buiten verplaatst. Het paviljoen mocht niet
open, later wel weer om je drankje te halen en moesten we deze buiten op het terras nuttigen. En
later mochten we weer borrelen in het paviljoen en werden we verplicht het coronatoegangsbewijs te
gaan controleren. Het vergde veel organisatie en communicatie. Ondanks alle maatregelen hebben
we er toch een heel mooi seizoen van kunnen maken en veel kunnen tennissen en genoten van de
gezelligheid.
We begonnen het jaar 2021 ook met een nieuwe samenwerking met Huisman Sportveld Innovaties
en Top-Court, die er samen met de baanvrijwilligers voor zijn gaan zorgdragen dat onze tennisbanen
het nodige onderhoud hebben gekregen en in goede conditie zijn gebleven. De eerste weken van het
nieuwe jaar kon er helaas niet getennist worden vanwege het groot onderhoud aan de banen dat
hoognodig was na een lange periode van vorst.
Op 17 maart a.s. organiseerden wij de Algemene Ledenvergadering. Aangezien wij elkaar niet in het
paviljoen konden ontmoeten, hebben we ervoor gekozen de ALV digitaal te organiseren. Een speciale
spoedwet maakte dit in deze bijzondere tijd mogelijk. Een van de agendapunten tijdens de ALV was
het voornemen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement conform de huidige
modellen van de KNLTB. Voor deze wijziging hadden wij toestemming van twee/derde van de leden
nodig. Aangezien we dat aantal niet hebben gehaald tijdens deze avond hebben we een tweede ALV
gehouden op 14 april. Tijdens deze ALV zijn alle aanwezige leden akkoord gegaan met de wijziging van
de statuten en het huishoudelijk reglement.
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Dit jaar kon door de FECO weer de medewerkersavond worden georganiseerd. Iedereen speelde
vanuit huis mee met een ludieke bingo en quiz avond onder het genot van een borrelpakket dat door
de FECO bij iedereen thuis was bezorgd.
Wij hebben ook weer verschillende activiteiten kunnen laten plaatsvinden. In juli hebben de
clubkampioenschappen single plaatsgevonden en in augustus/september de dubbel en mix. In
augustus konden we gelukkig ook ons Open Toernooi laten plaatsvinden en dit was zoals elk jaar weer
een groot succes. Het seizoen hebben we af kunnen sluiten met een slottoernooi en een gezellig
afsluitend feestje onder het genot van een hapje en een drankje. In samenspraak met de
barcommissie, feestcommissie, technische commissie en open toernooi commissie, Sylvia en het
bestuur zijn er zeer goede afspraken gemaakt om op een veilige en verantwoorde manier de
toernooien te laten plaatsvinden.
Steeds vaker kreeg het bestuur dit jaar de vraag of TC Hodenpijl haar activiteiten niet uit zou willen
breiden met padel. Daar hebben we het in het bestuur met elkaar over gehad. Voordat wij hier verder
over na wilden gaan denken hebben wij een vragenlijst samengesteld en leden gevraagd deze in te
vullen, zodat wij een beeld zouden krijgen of hier binnen onze vereniging belangstelling voor is. Uit de
uitkomst van de enquête bleek dat de belangstelling groot is en wij besloten hebben om de
haalbaarheid van de ideeën en plannen die er nu liggen verder te gaan onderzoeken. Er zijn bij
verschillende partijen offertes aangevraagd voor de aanleg van de padelbanen. De vergunning is
inmiddels aangevraagd bij de gemeente voor het realiseren van 2 padelbanen.
Onder bezielende leiding van Brigitte van Leeuwen is de jeugdcommissie weer opgestart en hebben
er verschillende jeugdactiviteiten plaatsgevonden met hulp van ouders. Vanaf juli waren er elke
eerste zondag van de maand verschillende tennisactiviteiten voor de jeugd te doen, heeft er in het
najaar een team oranje competitie gespeeld en hadden we een zeer geslaagd sinterklaasfeest. Het
aantal jeugdleden groeit gestaag en we hopen dat deze stijging doorzet.
Dit jaar heeft Sylvia van Geest aangegeven te willen stoppen met haar werk als
verenigingscompetitieleider. Sylvia heeft de afgelopen 25 jaar de competitie voor onze vereniging
georganiseerd. Wij zijn op zoek gegaan naar een opvolger en zijn heel blij dat drie leden bereid zijn
het stokje van haar over te nemen.
Wij kijken terug op een roerig jaar met telkens weer veranderende maatregelen en restricties. Dankzij
de inzet en flexibiliteit van vele vrijwilligers, commissies en leden hebben we een mooi seizoen gehad
met veel tennis en gezelligheid.
Langs deze weg wil het bestuur dan ook iedereen, die op welke manier dan ook een steentje 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 ieder geval enorm trots op en zeer dankbaar voor. 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
De barcommissie werd afgelopen jaar gevormd door Aad Korthout, Frank Haring, Eva Lander en Allan
Goeijenbier. De eerste verandering van 2021 is daarbij ook dat de laatste 3 namen sinds 2021 lid zijn
van de barcommissie. Dit was ook hoognodig aangezien er teveel taken zijn voor 1 persoon om op
zich te nemen (zie jaarverslag 2020). Met 4 leden in de barcommissie moeten de taken goed te
verdelen zijn en kunnen wij enthousiast 2022 in gaan.
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Doordat de nieuwe leden nog moesten wennen aan de gang van zaken, is er wat kleine
miscommunicatie geweest tussen de BACO en de leden. Bijvoorbeeld de tijd die zit tussen een vraag
over de mail en het beantwoorden daarvan. Door de taken te verdelen tussen de baco-leden, zoals
het beantwoorden van de mail, is de communicatie naar de leden toe een stuk directer geworden.
Ook het invullen van de bardiensten voor het Hodenpijl open toernooi ging soms wat aan de stroeve
kant (bijv dubbele bardiensten door leden die een standaard dag hadden). Dit is op de dag zelf met
de leden allemaal keurig opgelost en wij als BACO kijken terug op een succesvol Hodenpijl Open 2021.
Er was ook vraag naar een duidelijke handleiding voor het draaien van een bardienst. De handleiding
werd voorheen toegevoegd aan de mail die leden kregen met de datum van de bardienst. Door de
vele informatie die in de mail stond, werd het niet goed begrepen en hadden sommige leden moeite
met sommige taken. Dit hebben wij opgelost door een instructiefilmpje te maken met alle taken
rondom de bardienst. Via een link in de mail word je doorgestuurd naar Youtube waarbij alles
duidelijk wordt uitgelegd. Wij hebben veel positieve reacties gekregen waaruit blijkt dat een
instructiefilmpje toch effectiever is. Ook hebben we binnen de BACO geëvalueerd en dezelfde punten
besproken.
Met een jaar ervaring en vol goede moed gaan we er voor zorgen om 2022 nog beter te maken!
Competitie
Helaas kon door COVID-19 de KNLTB voorjaarscompetitie 2021 net als in 2020 niet doorgaan. In het
najaar is er in plaats van de najaarscompetitie een KNLTB Competitie 2021 gespeeld (de eigenlijke
voorjaarscompetitie). Niet alle teams van het voorjaar deden hieraan mee, maar toch hebben in
totaal 35 teams, verdeeld over de dinsdag, donderdag, vrijdagavond, zaterdag en zondag,
meegedaan. Het was een soort van “gezelligheidscompetitie” want je kon niet promoveren of
degraderen. Het was vooral weer fijn om wedstrijden te kunnen spelen. Hopelijk kunnen we de
voorjaarscompetitie in 2022 wel weer spelen in april en mei.
Feestcommissie
De FECO mocht dit jaar weer de medewerkersavond organiseren. Dit was een groot succes! Helaas
waren we nog gehouden aan de coronamaatregelen waardoor iedereen vanuit zijn eigen huis heeft
meegedaan met de online bingo.
Verder hebben we voor de aankleding tijdens het open toernooi gezorgd. Van baan 7 is een extra
terras gemaakt en hebben we in het weekend activiteiten voor de kinderen gezorgd. Er waren
stroopwafels, er kon geschminkt worden en er was een springkussen en voetbalveldje.
Jeugdcommissie
Helaas niet de opstart en een Open Dag die we hadden gehoopt door de corona-beperkingen.
Voor de Mariaschool hebben we op 23 april de Koningsspelen mogen organiseren voor een paar
klassen, waarvoor Tom, samen met Tenzing en Simone de kinderen een geslaagde en sportieve dag
hebben bezorgd!
Afgelopen seizoen zijn we in juli gestart met het tennissen met de jeugd op zondagochtend; onder de
noemer ‘De eerste van de maand’. Maandelijks een mailing richting de jeugd, waarmee ze zich
konden aanmelden en we zicht hadden op wie er zouden komen en met welke kleur bal ze spelen. Op
de zondag van 10:00 - 12:00 uur, ‘lekker tennissen’ met onderlinge wedstrijdjes, spelletjes,
oefeningen en met veel speelplezier extra tennismeters maken! Leuk om wedstrijden te oefenen!
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Vanuit de tennisschool mogen we ballen, materialen en het ballenkanon lenen. Met hulp van de
nodige ouders is er een leuke groep jeugd actief! Alleen in de zomervakantie ging de september
versie niet door en in december was er in plaats van tennissen op zondag, Sinterklaas op bezoek! Eind
van het jaar helaas weer coronabeperkingen en de banen (nog) niet bespeelbaar, waardoor het niet
door kon gaan.
Tijdens de najaarscompetitie is er last-minute nog een Tenniskids oranje team ingeschreven en
hebben daar 4 kinderen aan meegedaan. Voordeel van tenniskids is dat je met minimaal 2 en
maximaal 6 kinderen een (gemengd) team kunt opstellen. Hiervoor is Hodenpijl ook twee keer
‘gastheer’ geweest en was de speeldag sportief en gezellig verlopen. Ook kwam er 1 jongensteam uit
op de zondag, helaas valt het team voor komend jaar uit elkaar.
Het Sinterklaasfeest kon, ondanks de nodige corona-omstandigheden, op het laatste moment tóch
doorgaan! Er waren 24 kinderen aanwezig en ook Sint en zijn Pieten hebben het erg naar hun zin
gehad! Spelletjes als pepernoten-sjoelen, kadootjes in de schoorsteen gooien, kleurplaten,
speculaaspoppen versieren en de BINGO met leuke prijzen die Sinterklaas had geregeld! Dank aan de
helpende handen op deze geslaagde dag!
Ook had Sint voor alle tennis-lessende jeugdleden weer een Sinterklaasletter en een rijm
achtergelaten.
Een jeugdcommissie staat in de kinderschoenen, vooralsnog bestaat deze uit Anouk van der Ende en
Brigitte van Leeuwen. Van daaruit gaan we verder bouwen en leunen we met activiteiten op de hulp
van ouders en andere commissies.
Jeugdleden
De lessen zitten goed vol bij de tennisschool, in de winter waren dit 78! jeugdige tennissers. Toch
staat het aantal leden nog maar op 30 en worden er weer een aantal spelers komend jaar 18,
waardoor ze senior worden.
Afgelopen jaar is actief gepromoot dat het 1e jaar lidmaatschap gratis is, hierdoor zijn er 6 nieuwe
jeugdleden aangemeld. Dit is al langer zo, maar door dit actiever te promoten hopen we het nog
laagdrempeliger te maken om lid te worden.
Zaak om in samenwerking met de tennisschool het overzicht te krijgen wie het tweede tennisseizoen
ingaan en deze kids lid te laten worden. Iets wat nog niet automatisch verloopt.
Komende jaar willen we daarmee zicht en grip krijgen op de jeugd en de mogelijkheden verder
uitwerken voor Tennis-Alles-in-1 waarmee we pakketten aan kunnen bieden waarin lidmaatschap,
training, competitie en activiteiten zijn opgenomen voor een speciaal tarief. Uitwerkingen hiervoor
lopen, maar om dat rond te kunnen krijgen moeten we eerst zelf ook gelinkt zijn aan de jeugd en niet
alleen de Tennisschool. Dit voorstel wordt uitgewerkt en zal het komende jaar worden voorgelegd aan
het Bestuur.
Voor de voorjaarscompetitie is er nu 1 team voor Tenniskids Oranje aangemeld, met 6 jeugdspeler. De
samenwerking wordt gezocht met de TC om gedurende het seizoen andere activiteiten aan te kunnen
bieden. Denk aan een ouder-kind toernooi, openingstoernooi, jeugdactiviteiten, etc. Ideeën zijn altijd
welkom!
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Ledenadministratie
We zijn 2021 gestart met 741 leden. In de loop van het jaar zijn er 74 nieuwe leden bij gekomen en
we sloten het jaar dus af met 796 leden. Hiervan waren er 691 actief lid, 80 daglid, 12 slapend lid, 8
donateur en 5 erelid. Er waren op 31 december 31 jeugdleden, variërend in leeftijd van 7 t/m 17 jaar.
Peildatum
Actief lid
Daglid
Slapend lid
Donateur
Erelid
Totaal
Waarvan jeugdlid

31-12-2019
603
82
23
6
5
719

31-12-2020
621
87
20
8
5
741

31-12-2021
691
80
12
8
5
796

26

20

31

Zoals in bovenstaand overzicht te zien is, laat het ledenaantal een gestage stijging zien. Ook het aantal
jeugdleden is gelukkig weer stijgende.
Communicatie commissie
De communicatiecommissie heeft zich dit jaar bezig gehouden met het plaatsen van berichten op
social media en het versturen van nieuwsbrieven en andere nieuwsberichten. Verder hebben wij ons
dit jaar gericht op het invullen van de nieuwe website.
Voor 2022 staat de lancering van de nieuwe website op de planning. Deze is gekoppeld aan AllUnited
waardoor altijd gewerkt wordt met het meest actuele ledenbestand en wij rechtstreeks vanuit deze
site nieuwsbrieven kunnen versturen aan alle leden.
Hodenpijl Open
Dit jaar was alweer het 29e open toernooi. Waar we vorig jaar nog een dubbeltoernooi
organiseerden, was het dit jaar weer een “normaal” toernooi met singles en dubbels. De inschrijving
was ook dit jaar weer snel vol.
Dit jaar wederom geen hoofdsponsor door de bijzondere situatie rondom COVID-19. Natuurlijk waren
er wel de hele week volop bananen, gesponsord door Agrofair uit Barendrecht.
Net als in 2020 zat de wedstrijdleiding buiten in een grote partytent bij de ingang van het tennispark.
Ook was baan 7 weer geheel in stijl van het thema aangekleed.
Dit jaar gelukkig wat meer mogelijkheden voor een drankje en een hapje. Alleen een eindtijd van
00.00 uur was van toepassing waardoor het al met al bijna weer ouderwets gezellig vertoeven was
rond de tennisbanen.
We noteerden dit jaar 404 deelnemers, die gezamenlijk 304 wedstrijden (647 sets en 6400 games)
hebben gespeeld in 8 dagen tijd met slechts 17 walkovers.
Het toernooi voor 2022 is al aangevraagd en wij hebben er weer zin in! Tot dan.
Parkbeheer
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Helaas werd ook het jaar 2021 gekenmerkt door de diverse Corona-maatregelen. Geen competitie in
het voorjaar, paviljoen gesloten, terras onder voorwaarden open, geen dubbel/wel single, geen
tossochtend/-avonden, tot 20.00 uur tennissen, etc. Het was weer een hoop schipperen met alle
regeltjes die vanuit de overheid werden opgelegd.
Al met al kunnen we toch terugzien op een mooi seizoen. Clubkampioenschappen zijn gespeeld,
Hodenpijl Open 2021 is georganiseerd en de najaarscompetitie is dit keer wel in z’n geheel gespeeld.
Samen met onze Hodenpijl-baanploeg heeft het bedrijf TopCourt afgelopen jaar het baanonderhoud
gedaan. De tennisbanen liggen er mooi bij en het wachten is op de grote voorjaarsbeurt.
Hopelijk kunnen we half maart weer “ouderwets” het seizoen openen en kunnen we de meeste
Corona-maatregelen achter ons laten.
Technische commissie
Leden
De leden van de TC waren dit jaar Anouk Witmer, Anita Ruijgt, Monika Borsboom, Marsha v Beek,
Niels Doomernik, Marvin Vermeer, Brent van de Engel, Marije Vermaat en Kevin Bentvelsen.
Openingsdag
Vanwege maatregelen omtrent COVID-19 is er dit jaar geen openingsdag geweest.
Clubkampioenschappen
Ondanks de maatregelen hebben we dit jaar gelukkig toch twee keer de clubkampioenschappen
kunnen organiseren. Normaliter organiseren we in juni de enkel en mixdubbel maar dit jaar hebben
wij in juli alleen de enkel georganiseerd. De duur van dit toernooi was een week en de spelers hadden
60 minuten per wedstrijd. We hebben hier positieve reactie op gehad, omdat mensen dit beter
kunnen plannen. De fanatieke tennissers vonden het wat minder, omdat er op de tijd gelet werd en er
weinig tot geen rust werd genomen om de winst binnen te trekken. De winnaar was de persoon met
de meeste gewonnen games. Ondanks dat dit nieuw was, is het goed bevallen en waren er ook veel
inschrijvingen (116).
Van 28-08-2021 tot en met 10-09-2021 hebben de clubkampioenschappen dubbel en mixdubbel
plaatsgevonden. 211 leden hebben hieraan deelgenomen. Het valt op dat in de B2 niet of nauwelijks
wordt ingeschreven. De A2 is populair en had dit jaar veel inschrijvingen. Er lijkt echter wel een
niveauverschil te zijn binnen de A2, met name bij de damesdubbel. Hier willen we volgend jaar naar
kijken.
TC uitje
Vanwege maatregelen omtrent COVID-19 is er dit jaar geen TC uitje geweest.
Financiën
Dit jaar hebben wij weer gewerkt met een automatisch incasso i.p.v. contant betalen bij aanvang. Dit
wordt nog steeds als zeer prettig ervaren. Er wordt 3 euro per toernooi onderdeel gevraagd, hiervoor
krijgt een ieder een rol mentos of rol fruitella en hier worden de prijzen die je kan winnen van
gehaald. De kosten waren 0,11 euro per incasso.
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Sponsor commissie
Leden Commissie
Sander Eijgenraam
Rob Schraven
Peter van der Gaag
Hans van der Krogt
Businessclubleden
Het aantal BC leden bedroeg in 2021 34 leden
Sponsorinkomsten
De totale sponsorbijdrage van de BC was in 2021 ruim 24000,.-euro.
Overige sponsoring 1675,- ??? euro (reclameborden)
Activiteiten
Door de pandemie heeft de businessclub op een laag pitje gestaan, geplande activiteiten konden
helaas niet doorgaan
1.
2.
3.

Veiling hoofdsponsorschap heeft niet plaatsgevonden in 2021
Einde competitiefeest heeft niet plaatsgevonden in 2021
Sponsordiner Hodenpijl Open was een redelijk succes gezien de omstandigheden

Tossen
Eindelijk mochten we weer ‘gewoon’ tossen
Het tossen kende dit seizoen een valse start. Eind juni mocht er weer volgens de ‘oude’ tossmethode
worden gewerkt. De "oude"tossmethode met het afhangbord werkt toch het prettigste.
Tossavond: Op woensdagavonden waren 4 banen beschikbaar. Dat bleek voldoende omdat meerdere
potentiële tossers inmiddels vaste groepjes hadden gevormd. De tossavonden bleken goed te
voorzien in de behoefte. Aan het einde van het seizoen kwam dan ook het verzoek van een groep
tossers om door te mogen gaan in het winterseizoen. Ook na de lockdown is de draad weer opgepakt
met hulp van de appgroep ‘Winter Toss Club’.
Tossochtenden: Op maandagen en woensdagen mocht vanaf juni weer getosst worden. Daar werd
weer volop gebruik van gemaakt. Gelukkig was het meestal niet druk met andere tennissers waardoor
soms wel op zeven banen werd getosst. Zodra de Coronaregels het toelieten, werd de ochtend weer
gezellig afgesloten met koffiedrinken. Op veler verzoek werd het tossen op vrijdagochtend ook weer
in ere hersteld. Door de vorst en de lockdown kwam er een plotseling einde aan het tossen. Omdat er
begin 2022 nog maar vier banen beschikbaar waren, is besloten het tossen nog niet toe te staan. Dat
is jammer, want de behoefte is groot. Hopelijk komen er weer snel meer banen beschikbaar.
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Tennisschool Jan de Rook
Winter: (januari t/m maart)
Een groot deel van deze periode mochten we maar met 2 leerlingen op 1 baan lessen. Om de week
kregen steeds 2 leerlingen een duo les. Vanaf 11 Januari waren de buitenbanen op Hodenpijl niet
meer bespeelbaar door de vorst. In overleg met het bestuur zijn we toen uitgeweken naar tennispark
welgelegen met alle groepjes. Voor de groepen die niet naar Welgelegen konden komen hebben we
op een later moment inhaalmomenten gerealiseerd.
23 Januari: invoering avondklok 20:30. Lessen gegeven tot 20.00 en de overige groepen zoveel
mogelijk in het weekend training gegeven.
Vanaf 9 maart was Hodenpijl weer bespeelbaar en zijn we teruggegaan naar Hodenpijl. 16 maart
mochten we weer met 4 leerlingen op 1 baan lessen.
●
●
●
●
●
●

10 lesweken
440 uur regulier training gegeven.
44 trainingsgroepen (maandag t/m donderdag)
3 Prive
12 Jeugdgroepen
32 Volwassenen

ZOMER (april t/m september)
Volle en drukke periode zonder al te veel Corona-maatregelen. Alle lessen zijn deze periode gegeven.
Wel wat klachten van verschillende groepen over 2 trainers binnen het team. Voor de winterperiode
hebben we vervolgens twee nieuwe trainers geregeld.
●
●
●
●
●
●

Jeugd 18 lesweken, Volwassenen 13 tot 15 lesweken.
705 uur regulier training gegeven
47 Trainingsgroepen (maandag t/m donderdag)
3 Prive
12 Jeugdgroepen
32 Volwassenen

WINTER (oktober t/m december)
Twee nieuwe trainers ingezet waar iedereen zeer tevreden over is.
Vanaf maandag 29/11 mocht er maar tot 17:00 tennisles gegeven worden. Al deze lessen hebben we
indien mogelijk in het weekend gegeven. Voor de groepen waar dit niet voor is gelukt, hebben we per
groep naar een passende oplossing gezocht. Ook zijn er in januari, februari en maart 2022
inhaalzondagen waar alle groepen kunnen komen.
●
●
●
●
●
●

11 lesweken
605 uur regulier training gegeven
55 Trainingsgroepen (maandag t/m donderdag)
2 Prive
15 Jeugdgroepen
38 Volwassenen

8

Behaalde GOALS 2021
●
●

Stijging in het aantal jeugdlessers, zijn er nu ruim 80.
Stijging in het aantal lesgroepen. Zowel jeugd als volwassenen.

Totaal aantal lesuren 2020: 1203
Totaal aantal lesuren 2021: 1750
Niet behaalde GOALS 2021
●
●
●
●
●
●

Nogmaals kennismakingslessen aanbieden.
Thema trainingen aanbieden.
Vrijdag en zaterdag uren genereren. (geen beschikbare trainer kunnen vinden)
Funcamp op Hodenpijl organiseren.
2e baan bij Allround in de winter terugkrijgen.
100% meer exposure tennisschool op locatie en social media

GOALS voor 2022
●
●
●

Vrijdag en zaterdag trainer regelen
Meer exposure tennisschool op social media.
In het zomerseizoen weer kennismakingslessen aanbieden voor de jeugd.

Stichting
Ook 2021 was een jaar waarin Corona een grote rol speelde.
Van open naar dicht, van beperking naar versoepeling, het RIVM bepaalde in hoge mate wanneer er
wel en niet werd getennist.
De ALV van TC Hodenpijl werd voor het eerst digitaal gehouden. De statuten werden ge-update.
Het onderhoud van de banen werd uitbesteed aan Top Court.
De baan zelf kwam langzaam maar zeker in de gewenste conditie, maar blijft wel aandacht en
onderhoud vragen.
Er werd wel degelijk getennist.
Hodenpijl Open, clubkampioenschappen, opstarten Tenniskids, competitie, zodra het even kon,
tussen de lockdowns door, werd er gesport.
Middels een enquête werd de belangstelling gepeild onder de leden voor aanleg van 2 Padel banen.
Inmiddels is vervolgactie ondernomen om de mogelijkheid van financiering en vergunning te
onderzoeken en voor te bereiden.
Hulde voor het bestuur en alle commissieleden, zeker ook voor de paviljoenbeheerder in vaste dienst,
Sylvia van Geest.
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De beveiliging van het complex werd verfijnd door tijdregistratie van de bewakingsdienst. Punt van
aandacht voor de clubs is de (on) zorgvuldigheid bij afsluiten paviljoen en hek.
Overleg werd gevoerd met omwonenden naar aanleiding van klachten van geluidsoverlast door
partybussen en amateurcoureurs. Door afspraken te maken met de organisaties achter de
partybussen is het parkeerterrein geen aankomst of vertrekpunt meer.
De transitie eigendom gebouwen van gemeente naar verenigingen gaat gestaag verder.
De conceptakten voor deze overdracht zijn bestudeerd, van commentaar en vragen voorzien en door
onze voorzitter ter bestudering en goedkeuring neergelegd bij de voorzitters van de verenigingen. Zij
zijn degenen, die straks, al dan niet middels een ALV hun handtekening zetten onder de overdracht.
De stichting sloot een overeenkomst met bouwcombinatie van Wijnen om een deel van het
parkeerterrein tijdelijk te verhuren.
De stichting evalueert regelmatig haar toevoegende waarde voor de verenigingen.
Ondanks Corona kwam het bestuur van de stichting regelmatig ( 10 keer) bij elkaar.
De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd, maar gaan 1 keer per jaar uit eten op kosten van
de kas.

Bridge
Vanuit de bridgeclub is helaas weinig te melden. Er hebben twee bridgeavonden plaats kunnen
vinden, waarna de lockdown opnieuw inging en we vanwege de sluiting van het paviljoen helaas niet
meer konden bridgen.
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