
Jaarverslag 2014 tennisvereniging Heb Durf: 

 

VERSLAG 2014 voorzitter 

Het gaat goed met Heb Durf. Nog steeds de gezelligheid en de aardige  mensen, de 
banen zijn nog steeds redelijk bezet. Het valt mij echter op dat het terras op de 
zomeravonden leger is dan de voorgaande jaren. Dat vind ik jammer, blijf toch lekker 
even zitten, neem nog een drankje. Dat is goed voor de sfeer op de club en natuurlijk 
voor de baromzet. En onze trainers geven veel lessen op de daarvoor beschikbare 
banen. Een behoorlijke opkomst op de nieuwjaarsborrel en nu op de leden-
vergadering. Een stuk hoger dan op de meeste clubs hier in de omgeving. Interesse 
in je club is uitermate belangrijk om het geheel  in stand te houden. Om de club 
draaiende te houden.  

Het gaat niet goed met Heb Durf. Er zeggen te veel mensen hun lidmaatschap op. 
Het ledental is te laag. Bij de laatste telling waren er totaal 434 leden. We moeten er 
voor gaan zorgen dat er meer leden komen, maar vooral dat we leden vast houden.  
Daar zijn verschillende methodes voor hebben Han en ik net geleerd op een 
“workshop ledenbehoud” van de KNLTB. We gaan daar extra aandacht aan 
besteden. Om te beginnen willen we graag dat er een “nieuwe ledencoach”  binnen 
de club komt, die contact heeft met de nieuwe leden, ze wegwijs maakt en contact 
heeft met leden die opgezegd hebben.  

In 2014 hebben we weer mee gedaan met de Landsmeerse Sport en Feestweek. Dat 
was een groot succes.  Meer dan honderd sporters uit Landsmeer hadden een hier 
op het park een leuke tennisavond. Met dank aan de vrijwilligers die dit opgezet 
hebben en de avond gerund  hebben . Hoop dat deze vrijwilligers er ook dit jaar weer 
klaar voor staan. In 2014 werd het Open Toernooi weer een groot succes. Voor het 
laatst georganiseerd door de mensen, die dat zo’n 15 jaar gedaan hebben. Gelukkig 
heeft een nieuwe ploeg zich inmiddels aangemeld.  De “vrijwilligersavond” was 
afgelopen keer wel leuk, maar ook niet meer dan dat. Dat spijt me, het had beter 
gekund. Misschien is het een idee om deze avond meer naar de zomer te trekken, 
zodat we ook nog buiten kunnen zitten en wellicht ook nog een potje tennissen. Bij 
deze wil ik alle vrijwilligers en de commissies nog een keer bedanken voor hun inzet,  
al het werk en vaak ook geduld. 

Wat niet een beetje, maar totaal mislukt is, is het introduceren van de clubkleding. 
Waar ligt dat aan? Is de kleding te duur? Of vind men de kleding niet mooi? Was het 
wel voldoende bekend? Dat zou ik graag willen weten. Laat het weten! De kleding 
staat nog steeds op de website. Bestellen kan nog!  

De Gemeente Landsmeer heeft afgelopen september een symposium georganiseerd 
om inzicht te krijgen welk aanbod aan sportvoorzieningen Landsmeer nodig heeft in 
de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst is er een werkgroep “ Toekomst van de sport 



2025” opgericht waarin wij hebben plaatsgenomen.  Het eerste doel van deze 
werkgroep is het oprichten van een sportraad die in het najaar van dit jaar aan de 
slag moet met de door de sportclubs opgegeven doelen en/of speerpunten. Denk 
bijvoorbeeld aan : uitwisseling van kennis,  collectieve belangen behartiging, 
gezamenlijke inkoop( kantine, kleding, onderhoud) gezamenlijke kalender, 
adviesorgaan voor de gemeente en gezamenlijk sponsoractiebeleid.  Tot zover. 

 

 

 

Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015, 2016 en 2017 van  

Tennisvereniging Heb Durf Landsmeer 

 

Samenvatting 

 

Het bestuur van de tennisvereniging Heb Durf biedt u hierbij de jaarrekening over 
2014 aan en de begroting voor de jaren 2015, 2016 en 2017 

 

De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2014 en een rekening van 
baten en lasten over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, welke 
beiden zijn voorzien van bijbehorende specificaties en toelichtingen. 

 

De financiële jaarrekening 2014 is gecontroleerd door Stef Bloem en   

 

In de jaarrekeningen zijn ter vergelijking de cijfers uit het voorgaande jaren en van de 
begroting 2014 opgenomen voor wat betreft de baten en lasten. De  begroting is door 
de ledenvergadering op 18-2-14 goedgekeurd. 

 

Het financiële resultaat over 2014 is uitgekomen op € 5532,- positief ten opzichte van 
een begroting van € 3800,- negatief. Het positieve resultaat t.o.v. de begroting 
bedraagt derhalve  € 9332-.  

 



De cash flow uit de operationele activiteiten over het jaar 2014 bedroeg € 24.432,-  
en was ruim voldoende om aan onze aflossingsverplichtingen over 2014 ( € 11.400,-) 
te voldoen. 

Onderstaand een toelichting op de belangrijkste posten. 

 

 

 

Resultaten  2014. 

 

Baten 

 

Contributies en entreegelden 

Ten gevolge van het dalend ledenaantal zijn de contributies in 2014 met 11% 
gedaald t.o.v. 2013  

 

Aantal leden per ultimo december : 

   2013           2014   

Senior     337  325 

Junior     107    69 

Puppy        14     26 

Slapende       51      10 

Ereleden        8          3 

Trainers        1          1 

   --------  ------   

Totaal      518  434 

 

Het hoogst aantal leden in 2014 was 481 eind december 2014 is het ledenaantal 
gedaald naar 434.  

 



Resultaat kantine exploitatie 

 

Het resultaat van de kantine exploitatie bedraagt € 6.020,- t.o.v. van € 10914,- over 
2013 (-/- 45%) en € 10.000,- begroot. Lager resultaat o.m. door lagere omzet tijdens 
Landsmeer Open als gevolg van het lagere aantal inschrijvingen en lager 
ledenaantal. Helaas “draaien” nog steeds een aantal leden hun kantinedienst niet en 
kopen hun dienst niet af. Ook de daarvoor opgelegde boete wordt niet altijd betaald.  

 

Lasten, beheers en administratiekosten 

Onder deze categorie vallen: bestuurskosten, evenementen, drukwerk, 
telefoonkosten, bankkosten, kosten ledenadministratie, trainers,belastingen, 
verzekeringen, beveiligingskosten,bondskosten en automatiseringskosten. De totale 
kosten zijn lager uitgevallen t.o.v. de begroting en lager t.o.v. 2013. Hieronder een 
toelichting: 

 

Website en krant. 

Geen kosten 

 

Belastingen 

€ 1.600,- minder kosten dan begroot. Oorzaak: OZB is door de gemeente Landsmeer 
teruggestort.  

 

Verzekeringen. 

€ 1.000,- minder dan begroot. Verzekerd bedrag is naar beneden bijgesteld.  

 

Evenementkosten 

Dit jaar minder evenementen gepland. Dus minder uitgaven. Komend jaar meer 
festiviteiten zodat inkomsten kantine omhoog zouden kunnen gaan! 

 

Beveiligingskosten 



Begin 2014, na stopzetten van de beveiligingsdiensten in de nacht, zijn de kosten nu 
0.  

 

Trainers 

€ 700 hoger dan begroot. In 2013 waren de uitgaven € 700,- lager dit is in 2014 
hersteld. 

 

Energie- en waterkosten 

Mede doordat wij een andere energie leverancier hebben genomen zijn de kosten 
met circa 25% gedaald.  

 

Onderhoudskosten, banen en materiaal. 

 

Project :  

Hekwerk; was begroot voor bedrag van € 10.000,-. Totale kosten herstel hekwerk, 
deuren en extra hekwerk is uitgekomen op een bedrag van € 4000,-. 

 

Samenvatting (verschillen t.o.v. de begroting over 2014) 

 

Nadelige verschillen (afgerond): 

Kantineopbrengsten     4.000 

Contributie      4.000 

       ----- 

Totaal nadelige verschillen     8.000 

 

Voordelige verschillen (afgerond) 

Energiekosten      3.000 

Organisatiekosten     7.000 

Projecten      6.000 



       ---- 

Totaal voordelige verschillen    16.000 

 

Totaal verschil (afgerond)    8.000 positief.  

 

 

Afschrijving banen en gebouwen 

De afschrijving op de nieuwe banen is gebaseerd op een levensduur van 15 jaar. 
Afschrijving gebouwen gebaseerd op circa 30 jaar. 

 

Betaalde rente 

Dit betreft de rente op de twee leningen die zijn afgesloten i.v.m. de renovatie van de 
banen. De rente is variabel, voor de lening van € 50.000,- betalen wij nu 3,8,0% 
rente en voor de lening van € 75.000,- betalen wij nu 3.9%. 

 

 

 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2014. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn toegenomen van € 71.759,- per ultimo december 2013 tot € 
88.510,- per ultimo 2014.  

 

Lening 

Op basis van hypothecair krediet zijn er twee leningen afgesloten één van € 50.000,- 
en één van € 75.000,-. De leningen moeten in 144 maanden (12 jaar) afgelost 
worden. De lening van € 50.000,- kan eventueel versneld worden afgelost. Per ultimo 
2014 is de totale schuld aan de bank nog € 76.448,- 

 



Vermogen 

Door het positieve resultaat over het jaar 2014 ad. € 5.532,- is het vermogen met dit 
bedrag toegenomen vergeleken met het vermogen per ultimo 2013.  

 

 

Begrotingen 2015, 2016 en 2017 

 

Enkele beschouwingen bij de begroting voor de komende jaren. 

 

In 2014 is ledental t.o.v. 2013 achteruit gegaan. Begin 2014 waren er 481 eind 2014 
zijn er  434 leden. Voor de begroting is uitgegaan met een stijging van het aantal 
leden met 5%.  

 

Baanonderhoud, verwachting is dat onderhoud licht zal stijgen t.o.v. 2014.  

 

Op de begroting 2015 is meegenomen; dakgootrenovatie, schilderwerk en 
onvoorzien. Totaalbedrag van € 13.000,-. Voor 2016 is € 10.000,- begroot inzake 
aanpassing electra. 

 

 De verwachte cash flow voor de komende drie jaren uit de operationele activiteiten 
van circa € 40.000,- is ruim voldoende om aan de aflossingsverplichtingen van circa 
€ 30.000,- over drie jaren te voldoen.  

 

 

 

 

Jaarverslag van de secretaris: 

De jaarverslagen van heel veel sportbonden in Nederland zijn weinig optimistisch 
over de toekomst. Vele bonden kregen te maken met sterk teruglopende 
ledenaantallen, zo ook de KNLTB, die volgens een krantenartikel afgelopen jaar 
25.000 leden zijn kwijtgeraakt. Redenen als de crisis, grote afname van club- en 



sporttrouw, grote concurrentie van andere, soms nieuwe sporten,  maar ook het doen 
van meerdere sporten tegelijk wat meestal al snel teveel wordt, worden als oorzaken 
genoemd. Niet voor niets geeft de KNLTB vele cursussen met ledenbehoud en 
ledenwerf als thema. Blijkbaar zijn de tijden veranderd en moeten we daar als 
vereniging op inspelen, want wij hebben al een aantal jaren te maken met steeds 
verder teruglopende ledenaantallen. In vergelijking tot vele vergelijkbare 
verenigingen valt het bij Heb Durf nog wel mee, maar ook wij ontkomen er niet aan. 
Het ledenaantal loopt , zij het langzaam, terug.Het bestuur, maar ook clubleden, 
komen met voorstellen om in te spelen op merkbare veranderingen in 
sportverenigingsland. 

Afgelopen jaar is er al een aantal zaken naar voren gekomen die van belang zijn 
zoals het belang van sponsoring, acties voor ledenwerving-en –behoud, een 
dynamische website, initiatieven voor modernisering van het park en clubgebouw. 
Initiatieven waar geld en veel enthousiaste vrijwilligers voor nodig zijn. Nu we het 
toch over vrijwilligers hebben: mijn dank gaat uit naar Ewald Arts(ledenadministratie) 
en Rob Bührs(kantinediensten), die weer veel secretariaatswerk hebben verzet om 
de vereniging te laten draaien.Het is sowieso goed je te bedenken dat de vereniging 
bijna volledig draait op vrijwilligers, allemaal mensen die naast hun gewone werk het 
er allemaal bij doen en een betrokkenheid laten zien die we nu en in de toekomst 
hard nodig zullen hebben. 

Han Daniëls 

 

Jaarverslag  Technische Commissie 2014. 

Winfred Martens ( voorzitter)-  organisatie clubkamp.Koen Rose, Thomas Bonsen, 
Stef Bloem, Roy van den Brink. 

In 2014 hebben de onderstaande activiteiten plaats gevonden; 

29 maart Jopie Verhoef Voorjaarstoernooi openingstoernooi voor senioren en 
junioren 

22 maart training jeugdcompetitie spelers door tennisschool Anjoy 

29 maart training seniorencompetitie spelers door tennisschool Anjoy 

5 april t/m 1 juni Voorjaarscompetitie 2014 – 18 deelnemende  teams ( 5 jeugd – 13 
senioren) 

Kampioen – zaterdag jongens t/m 17 9-15 juni Open jeugdtoernooi  organisatie  
Arnoud Diemers  jc 

27 juni Ladiesday organisatie Manon Boonstra 

5 – 13 juli Landsmeer Open 20132 – organisatie  Chris ter Brake en team  



23  augustus uitwisselingstoernooi met tc Elzenhagen gespeeld bij Elzenhagen 

30 aug t/m 14 september clubkampioenschappen  senioren en junioren  
georganiseerd door  Thomas Bonsen, Stef Bloem, Roy van den Brink en voor de 
jeugd Arnoud Diemers jc. 

20 sept 26 okt najaarscompetitie  dames kampioen + jongens t/m 17  

29 sept  jong speelt met oud organisatie krokus van der Waals 

16 november aanvang regio winter buiten competitie  2014-2015 

Verder bedankt de Tc de hulpzame handjes bij de diverse activiteiten zoals; 
maandagavond – nieuw speelt met oud – en de dit jaar voor het eerst 
georganiseerde tenniskids door de jeugdcommissie  -woensdagochtend instuif – Ger 
Bleijerveld  

 

Jaarverslag jeugdcommissie 2014 

 

De doelstellingen en activiteiten die afgelopen jaar zijn geformuleerd in het 
jaarverslag en ter goedkeuring zijn voorgelegd aan het bestuur zijn uitgangspunt 
geweest voor handelen van J.C. 

De doelstellingen waren 

• Het voortzetten van de goede samenwerking met Anouk en haar meer 
betrekken bij een aantal activiteiten. 

• Omschrijven van taken binnen jeugdcommissie. 
• Het werven van ouders die JC ondersteunen met kleine werkzaamheden 

(Vrienden van de Jeugdcommissie). 
• Alle jeugd betrekken bij de verschillende activiteiten.  
• Maken van een beleidsplan jeugdcommissie. 

 

De eerste doelstelling, het voortzetten van de goede samenwerking met Anouk en 
haar meer betrekken bij een aantal activiteiten, is ten delen gelukt. Het zou mooi zijn 
als Anouk gedeeltelijk aansluit bij de vergaderingen van de J.C. , maar dit is praktisch 
gezien bijna niet mogelijk. Nu doen we veel over de mail en tussendoor, wat redelijk 
goed werkt.  

Toch denken wij dat een betere afstemming en communicatie nog mooiere resultaten 
op kan leveren. Hiervoor zullen we dus gezamenlijk afspraken moeten maken. 
Voorbeelden om samen te bespreken is hoe we de jeugd meer in competitie en 
toernooi verband aan het tennissen krijgen en beter kunnen bereiken. 

 



De taken van de J.C. zijn aan het begin van het jaar geïnventariseerd. We hebben 
geprobeerd meerdere ouders te betrekken bij kleinere taken. Dit zorgt dat de 
‘workload’ voor de J.C. te behappen blijft en betrekt de andere ouders bij de 
werkzaamheden die tennissende kinderen met zich meebrengt. Hier is een begin 
meegemaakt en heeft al mooie voorbeelden opgeleverd. We realiseren ons dat we 
hiermee nog niet klaar zijn en dat dit nog steeds een belangrijk uitgangspunt voor 
volgend jaar moet zijn. 

Ook de jeugd hebben wij geprobeerd meer te betrekken bij de activiteiten. De oudere 
jeugd bijvoorbeeld laten scheidsrechteren bij Worldtour, open toernooi of 
clubkampioenschappen is een voorbeeld hiervan. Ook dit kunnen wij nog verder 
uitbouwen en blijft ook voor volgend jaar een uitgangspunt. 

Het maken van een beleidsplan J.C. is niet opgepakt. Tijdgebrek is hier oorzaak van. 

 

De JC heeft zich dit jaar ook ingezet voor het realiseren van een minibaantje. De 
kosten hiervoor waren echter in eerste instantie erg hoog (ca. EUR 8000). Een 
andere variant die met name een hoger hek behelst, waarbij het baantje 
overspannen wordt met een net is ook nog niet gerealiseerd vanwege de kosten, die 
ca. EUR 2500 bedraagt. We blijven ons inspannen om een plek te realiseren waar de 
jeugd op een minbaantje kan spelen.  

 

Bezetting 

Dit jaar bestond de jeugdcommissie (JC) uit 2 leden, namelijk Arnoud Diemers 
(voorzitter) en Ellen Scheermeijer.Manon Baauw heeft in februari laten weten haar 
taak als J.C. lid op te zeggen. Zij bood daarbij nog wel haar diensten aan. Reden 
voor dit opzeggen lag in het feit dat haar gezin voornemens had (dit is inmiddels 
gerealiseerd) om voor langere tijd in het buitenland te gaan wonen. 

Vrienden van de JC zijnLisette Overmars (functionaris Tenniskids), Annette Venema 
(allerlei hand en span diensten), Leo Verhoef (foto’s tijdens evenementen) en Krokus 
van de Waals (organiseren van Jong Vraagt Oud toernooi). Tevens waren er mensen 
die hebben geholpen met bijvoorbeeld pannenkoeken bakken, scheidsrechteren en 
diverse hand en span diensten. Zij allen hebben de JCenorm geholpen en 
bijgestaan. 

 

De activiteiten genoemd in het jaarverslag 2013 worden hieronder beschreven. 

Jong Vraagt Oud Toernooi 



Krokus van der Waals heeft dit toernooi weer nieuw leven in geblazen. Tijdens het 
paasweekend, met prachtig voorjaarsweer, deden heel veel jonge en oude leden 
samen mee aan een gezellig toernooi. 

Er werden over het algemeen door ieder jong-en-oud-koppel 4 wedstrijden gespeeld 
van een half uur. Krokus had de partijen op sterkte ingedeeld, zodat iedereen aan 
zijn sportieve trekken is gekomen. 

Op het einde van het toernooi zijn alle ouders aangesproken en gevraagd of zij hun 
steentje bij willen dragen aan het tennisplezier van hun kind. We hebben een lijst 
gemaakt van taken die iedereen zou willen vervullen en persoonlijk alle ouders 
gevraagd waarbij zij willen helpen. In de loop van het seizoen is deze lijst meerdere 
malen geraadpleegd en hebben ouders op deze manier hun bijdrage kunnen 
leveren. Tegelijkertijd werd de J.C. ontlast en konden zij activiteiten blijven 
organiseren, ondanks de kleine bezetting. 

 

Voorjaarscompetitie 

Met deze competitie deden 5 teams mee. 1 team is kampioen geworden, dejongens 
11 t/m 17 zijn eerste in hun poule geworden. 

Een resultaat waar we trots op mogen zijn. 

Voor de competitie heeft Anouk alle jeugdteams in de mogelijkheid gesteld om 
gezamenlijk een training te volgen. Animo hiervoor was gering. Dit heeft 
waarschijnlijk met de timing te maken. Het is erg moeilijk om zo vroeg in het voorjaar 
een moment te organiseren voor een training. Anouk houdt tijdens haar lessen ook 
rekening met de competitie spelende jeugd. Er worden dan extra wedstrijdelementen 
en dubbel of mix oefeningen aangeboden. 

 

KNLTB Worldtour 

Voor de allerjongste jeugd heeft de KNLTB een 2 jaar geleden een nieuwe 
competitie geïntroduceerd. De jongste leden spelen elke maand op zondagochtend 
op verschillende verenigingen tennis op hun eigen niveau. Dit houdt in dat er een 
aanpassing is op de regels, de grootte van de baan en de grootte en hardheid van de 
ballen. De Heb Durf leden waren goed vertegenwoordigd en op onze vereniging 
heeft 2 keer een Worldtour plaats gevonden. Met veel plezier en super goed 
georganiseerd hebben zo’n 50 kinderen meegedaan aan de verschillende partijen. 
De oudere jeugd van Heb Durf heeft geholpen met tellen, wat hier en daar nog best 
lastig was (een tiebreak in de dubbel), maar erg gewaardeerd werd. 

 



Dit jaar hebben we geen afsluitende BBQ in samenwerking met de technisch 
commissie georganiseerd voor alle (jeugd) leden die competitie hadden gespeeld. 

Dit vinden we wel jammer en willen we wel opnemen in ons programma van volgend 
seizoen. 

 

Clubpromotiedag 

De clubpromotiedagen worden verzorgd door de organisator Jan Korf, in 
samenwerking met oudere jeugd van Heb Durf.  Deze dagen worden georganiseerd 
voor alle groepen 7 en 8 voor alle basis scholen van Landsmeer. Ondanks dat we er 
niet direct veel aanmeldingen aan overhouden, vinden we het wel belangrijk om de 
jeugd te laten kennismaken met tennis in Landsmeer, bij Heb Durf. 

 

Open Jeugd 2014 

Het Open jeugdtoernooi was een geslaagd toernooi. 

Er waren 60deelnemers van verschillende tennisclubs.Iets minder dan vorig jaar. De 
inschrijving kwam laat op gang. De bondsgedelegeerde (Angelique Timmer-
Weisscher)is 1 keer komen kijken en liet weten dat de sfeer op het park gezellig was. 
Zonder noemenswaardige verschuivingen of onderbrekingen is het toernooi 
gespeeld.  

Volgend jaar willen we goed nadenken over acties om meer kinderen (van andere 
verenigingen) aan ons toernooi te binden. Ook willen we ons toernooi wat opleuken 
met leuke activiteiten buiten het tennis. 

 

Clubkampioenschappen 2014 

De Clubkampioenschappen zijn heel goed verlopen. Er waren in totaal 25 
deelnemers in verschillende categorieën, die in hun poule streden voor de titel. Er 
werd ook gespeeld met een verliezersronde.  

Voor het eerst is tegelijkertijd met de senioren voor de clubkampioenschappen 
gespeeld. Dit is ons erg goed bevallen. Het was gezellig op de club en de 2 
verschillende toernooicommissies konden elkaar goed helpen en aanvullen. De 
jeugd vulde de vroege uren, er waren wat gezamenlijke uren en daarna vulden de 
senioren de banen. Op een aantal dagen is gezorgd voor eten. De finale dag was 
een goed bezochte dag met veel zinderende finales door jong en oud. Het weer 
speelde ook een positieve rol! 

De nieuwe categorie (Jong speelt met oud) zorgde voor een mooie afsluiting. 



Voor herhaling vatbaar! 

 

Najaar competitie 

Iets minder dan tijdens het voorjaar, maar met toch wel een aantal teams, waren we 
dit keer vertegenwoordigd tijdens de competitie in het najaar. Er deden 2 teams mee. 

Punt van aandacht is de data van de najaar competitie direct in de planning mee te 
nemen. Zo voorkomen we dat er geen kantine dienst is en dat de 
clubkampioenschappen niet tijdens dit evenement gehouden wordt. 

 

Jeugdselectie  

Een aantal kinderen is door Anouk uitgekozen om selectie training te krijgen. Zij 
krijgen de mogelijkheid om 2 keer (waaronder 1 keer 1,5 uur) per week te trainen. 
Om deze kinderen  te stimuleren naast de competitie en ons eigen jeugdtoernooi, 
andere jeugdtoernooien te spelen krijgen de ouders75 euro terug van de 
verenigingbij het spelen van 2 toernooien buiten het Heb Durf toernooi. 

Op het moment van schrijven is nog niet bekend welke kinderen hier recht op 
hebben. 

 

Activiteiten 2015 

• Jong vraagt oud toernooi 
• Trainingsdag competitiespelers 
• Voorjaarscompetitie 
• Worldtour voor oranje en rood 
• Clubpromotiedag 
• Open jeugdtoernooi 
• Clubkampioenschappen 
• Najaarscompetitie 

 

Wensen en doelstellingen voor volgend seizoen 

• Weekend weg rondom een jeugdtoernooi 
• Jaarplanning goed bekijken in samenwerking met T.C en kantine commissie 

(i.v.m. goede spreiding activiteiten en dubbele planning) 
• Tijdens open toernooi leuke activiteiten organiseren door een 

“activiteitenploeg” in nauwe samenwerking met toernooi commissie 
• Het voortzetten van de goede samenwerking met Anouk en haar meer 

betrekken bij een aantal activiteiten (indeling voorjaarscompetitie). 



• Het werven van ouders die JC ondersteunen met kleine werkzaamheden 
(Vrienden van de Jeugdcommissie). 

• Alle jeugd betrekken bij de verschillende activiteiten.  
• Maken van een beleidsplan jeugdcommissie. 

 

Tot slot 

Het afgelopen jaar heeft de jeugdcommissie 6 keer formeel vergaderd om de 
activiteiten voor te bereiden en uit te werken.  

Al met al was 2014 in onze ogen een goed vervolgjaar en biedt het genoeg kansen 
om de activiteiten verder uit te bouwen. 

 

Arnoud Diemers 

Ellen Scheermeijer 

 

Financiële paragraaf 

De inkomsten van de Jeugdcommissie bestaan uit de inschrijvingen bij de 
toernooien. Bij het club Tennniskids toernooi wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
Tevens zijn er inkomsten uit en bij het open jeugd toernooi en de 
clubkampioenschappen. Daarnaast waren er nog inkomsten uit de verkoop van 
pannenkoeken. 

 

Inkomsten 

EUR 63,00 Club Tenniskids toernooi  

EUR 225,00 30 inschrijvingen bij de clubkampioenschappen 

EUR 603,50 60 inschrijvingen bij het open jeugd tennistoernooi 

EUR 50,30 verkoop van pannenkoeken 

 

Uitgaven 

De uitgaven bestaan uit kosten voor het versieren van het park tijdens de toernooien, 
gadgets, fruit en prijzen voor de kinderen die mee doen aan een toernooi. 

Verder zijn er benodigdheden aangeschaft om de Worldtour Tenniskids te kunnen 
organiseren. (2 tennisnetjes (EUR 89,90) en markeringsslips (EUR 50,50)) 



Er zijn 25 blikken met ballen gebruikt tijdens de toernooien van EUR 8 per stuk (EUR 
200) 

Daarnaast zijn uitgaven gedaan om de vrijwilligers te bedanken. (EUR 70) 

Tot slot heeft de Jeugdcommissie een partytent (EUR 22,36 + EUR 7,99) gekocht om 
de wedstrijdtafel in te plaatsten tijdens de toernooien. 

In totaal bedroegen de uitgaven EUR 1056,07 

 

Resultaat 2014 

EUR 941,80 inkomsten 

EUR 1056,07 uitgaven - 

--------------------------------------- 

EUR 114,27 - totaal negatief resultaat 2014  

 

 

Begroting 2015 

Zoals aangegeven in het jaarverslag  zijn we er van overtuigd dat we het Open 
Jeugd Toernooi kunnen laten groeien tot een groter succes. 

Dit gaat echter in eerste instantie gepaard met extra kosten (ca. EUR 250) voor 
bijvoorbeeld een loterij, een bonnenboekje voor iedere deelnemer met voor iedere 
dag een bepaalde consumptie, een filmavond voor de jeugd, etc. 

Daarnaast willen we graag een tennisweekend voor de jeugd organiseren (begroot 
op EUR 400). 

Samen met de EUR 100 negatief resultaat behelst dat een begroting voor 2015 van 
EUR 750. 

Graag willen we ook een minibaantje (in welke vorm dan ook) realiseren, wat de 
afgelopen twee jaar nog niet bereikt is. 

 

Ledenontwikkeling jeugd 

Het ledenaantal van de jeugd groeide in 2013 maar is in 2014 gedaald. Deze trend is 
helaas merkbaar in heel Nederland. In onderstaande tabel staat het ledenverloop 
van de jeugd.  



  

 2012 2013 2014 
Junior 94 107 71 
Puppy 20 14 26 
Totaal 114 121 97 
 

Bij de jeugd, vooral bij de oudere jongeren, hebben we een flinke teruggang gezien. 
Enerzijds doordat jeugd is doorgestroomd naar de senioren, maar ook door 
opzeggingen. Positief is dat we bij de jongste jeugd een heel goede aanwas zien. 
Het is voor de jeugdcommissie haar doelstelling om deze jeugd veel te laten 
(Tenniskids competitie) spelen, zodat de kans groter is dat ze lang lid zullen blijven.  

 

 

Jaarverslag Kantine commissie 2014 
 
Bezetting 
De kantine commissie heeft in 2014 gedraaid met een bezetting van 7 personen. In 
teams van twee personen zijn gedurende het seizoen volgens schema de 
bestellingen en inruim actie gedaan. Eind van het jaar hebben Aline Dral en Gerrit 
Jan Muller bedankt voor de functie, en zijn komend jaar niet meer beschikbaar. Over 
blijft een KC bestaande uit de volgende personen: 
 
Gert Jan Kant  (voorzitter) 
Dieuwertje Band 
Krokus van der Waals 
Nico de Boer 
Jan Tuitjer 
 
Voor het verzorgen van verse hapjes zijn aanvullend nog enkele andere personen 
actief geweest w.o. 
 
Trix Knoops 
Lily Lehnhausen 
Krokus van der Waals 
 
 
Inkoop 
Op het gebied van inkoop is afgelopen jaar niets veranderd. Het overgrote deel komt 
nog steeds via de Kweker uit Amsterdam. Zij hebben een pasje van het park en 
bezorgen tot in het magazijn. Tevens wordt alle diepvries direct in onze vriezer gezet. 
Er hoeft dus niemand aanwezig te zijn voor ontvangst van de goederen. Dit bevalt 
uiteraard erg goed.  
Voor komend jaar is een van de doelstellingen om het prijspeil van de Kweker nog 
eens onder de loep te nemen. Ook wijn en Gulpener bier wordt bij de Kweker 
betrokken. 



 
Koffie/thee hoek 
Vanuit de diverse mensen is de vraag gekomen om koffie en thee te kunnen nemen 
tijdens de sluitingsuren van de bar. Denk hierbij ook aan ouders die staan te kijken bij 
lessen van de kinderen. In de kantine is een hoek ingericht met koffie en thee. 
Betalen doet men in de spaarpot die naast de Senseo en waterkoker staat. We 
zullen dit een jaar uit proberen en afhankelijk van de ervaringen wel of geen vervolg 
geven. 

Barbezetting 
Door teruglopend ledenaantal wordt het steeds lastiger om het barschema compleet 
te krijgen. Dit in combinatie met de matige moraal en opkomst vallen er geregeld 
gaten in het rooster. Mogelijke oorzaak is dat men een rustige dienst overslaat, of 
een drukke dienst niet ziet zitten. Een nieuwe optie in het Jiba systeem is een 
toegevoegd veld met hierin de activiteit op de datum. Hierdoor kan men bewust 
kiezen voor een rustige of juist drukke dienst. Tevens wordt overwogen een 
puntensysteem in te voeren dat onderscheid maakt in drukke en rustige diensten. De 
beslissing hierover is nog niet genomen 
 
Plannen herinrichting 
In de laatste maanden van 2014 is een groep enthousiaste leden bezig geweest met 
het uitwerken van plannen ten aanzien van herinrichting van de kantine. Inmiddels 
liggen er concrete plannen bij het bestuur ter goedkeuring. 
Deze Commissie restyling bestaat uit Manon Boonstra, Harry, Ron Lohmuller en 
Conny Deerenberg (architecte). 

 
Financieel overzicht 
In 2014 is de omzet en bruto winst lager dan voorgaande jaren. Een mogelijke 
oorzaak hiervan de kleinere omvang van de eigen toernooien het afgelopen jaar. Het 
aantal wedstrijden bij de Landsmeer open was van 250 in 2013 teruggelopen naar 
190 wedstrijden in 2014. Een andere oorzaak is mogelijk een koude april maand mt 
bar bezetting en een warme oktober en november zonder barbezetting. 
 
De cijfers moeten nog worden gecontroleerd. 
 

Bruto winst kantine excl. vaste kosten etc.    
  2010 2011 2012 2013 2014 
            
Omzet kantine 31216 33119 33040 33845 28173 
            
Direct gerelateerde kosten           
Inkoop Kweker 12578 15655 13413 18107 16264 
Inkoop kantine beheerder 1746 1110 879 1289 1447 
Inkoop Bart 2100 2285 2087 0 0 
Inkoop tennisballen 1963 2607 2966 1389 2150 
            
Totaal inkopen 18387 21657 19345 20785 19861 
            



Bruto winst excl. overige kosten 12829 11462 13695 13060 8312 
            
bruto winst in % van omzet 41,1 34,6 41,4 38,6 29,5 
            
 

 

Doelstellingen 2015 
• Haalbaarheid herinrichting kantine/terras bekijken 
• Prijsvergelijk van alle inkoop 
• Enthousiaste barbezetting tijdens evenementen regelen 
• Productenpakket heroverwegen 
• Punten systeem barbezetting iom Rob en Graciela 
• Koffie en thee hoek evalueren 

 


