
Jaarverslag 2013: 

 

Van de voorzitter 

U leest nu mijn laatste bijdrage aan de website van Heb Durf als voorzitter van onze 
vereniging. Een mooie, leuke, gezellige en vooral sportieve en sociale vereniging 
binnen Landsmeer. Een vereniging die trotst kan zijn op het mooie park, de 
geweldige banen, de goede tennisleraren, het bruisende verenigingsleven en de vele 
actieve leden. Naast dank aan het zeer actieve en betrokken bestuur, dat ik de 
afgelopen jaren om mij heen heb mogen hebben, ben ik ook veel dank verschuldigd 
aan de goed functionerende commissies, met al hun commissieleden en aan alle 
andere vrijwilligers die zorgen dat Heb Durf goed blijft draaien. Te denken valt aan de 
Gouden Ploeg, de wasdames, de beldienst, de indelers van de kantinediensten en 
alle andere mensen die zich belangeloos inzetten voor deze club. 

Het afgelopen jaar is de keuken verbouwd, waardoor er beter gewerkt kan worden 
achter de bar en de voorraad dichter bij de keuken staat. Het is een prima ruimte 
geworden, waar het makkelijker werken is. Helaas zijn er nog steeds leden die zich 
onttrekken aan hun plicht om minimaal 2 x per jaar kantinedienst te draaien. Niet 
alleen levert dit veel irritatie bij de aanwezige medeleden, maar ook brengt dit veel 
werk met zich mee voor de mensen die de kantinediensten indelen en de 
penningmeester.  Moet het echt zover gaan komen dat we de contributie of de 
kantineprijzen moeten verhogen om de kantine open te kunnen houden door 
betaalde krachten achter de bar of moeten we de kantine gewoon dicht doen als er 
niemand is, zodat er ook geen inkomsten zijn voor nieuwe initiatieven?  

Nieuwe initiatieven zijn er genoeg geweest; we hadden een Wimbledon toernooi en 
een Après Ski Toernooi en Heb Durf is mee gaan draaien met de Sport- en 
Feestweek. We hadden een goed bezet Open Jeugd Toernooi en een jubilerend 
Open Landsmeer.  En er waren ook kampioenen in de competitie en zeker de jeugd 
van Heb Durf verdient hiervoor een grote pluim. Ook een nieuwe redactiecommissie 
is eind van het jaar van start gegaan, waardoor we inmiddels te vinden zijn op 
Facebook en op de komende ALV wordt de nieuwe website gelanceerd. Heb Durf 
timmert aan de weg en dat is nodig, want het ledenaantal loopt harder achteruit dan 
andere jaren.  

Er wordt inmiddels hard gewerkt aan een nieuw clubtenue en er zijn onderzoeken 
gaande naar een miniveld achter baan 4 en LED-verlichting op de banen. Voor al 
deze activiteiten zijn mensen en geld nodig.  Eind vorig jaar zijn wij druk doende 
geweest, via een adviseur van de KNLTB, om tot nog meer vrijwilligers te komen die 
allen wat kleinere taken op zich zouden kunnen nemen. Hiervoor is nodig dat wij 
inzicht krijgen in de kwaliteiten en ervaring van onze leden. Dit blijft echter een 
moeilijk punt. Leden geven geen gehoor aan oproepen om aan te geven wat hun 
kwaliteiten zijn en de mensen die nodig waren om alle leden na te bellen daarover 



hebben wij helaas niet kunnen vinden.  En nieuwe dingen als een miniveld kosten 
geld. Dat geld zou goed via sponsors binnen kunnen komen en dat hoeven echt 
geen grote bedragen te zijn. 10 x 100 euro maakt ook 1.000 euro. Zoals u heeft 
kunnen zien zijn er een aantal bedrijven die Heb Durf sponseren met een jaarlijkse 
bijdrage. Ik ben er echter van overtuigd dat er via onze leden nog veel meer 
sponsorgeld binnen te halen is, niet alleen via de eigen bedrijven, maar ook via de 
werkgevers. 

Zoals gezegd, mijn laatste bijdrage. 18 februari a.s., tijdens de ALV zal ik de 
voorzittershamer overdragen aan een goede opvolger, die zich ook met hart en ziel 
zal inzetten voor deze vereniging  en in wie ik alle vertrouwen heb. Ik wens het 
bestuur veel plezier, sterkte en wijsheid in de komende jaren en u allen veel 
tennisplezier in 2014. 

Anneriek Verhoef 

 

Jaarverslag secretaris 2013: 

Afgelopen jaar is ons elektronisch toegangssysteem na vele herstelwerkzaamheden 
naar behoren gaan werken. Het enige dat rest is de toegangsdeur, die niet goed 
sluit, omdat de deur krom is. Voor iedereen dus het advies om de deur goed te 
sluiten. We zullen kijken wat we kunnen doen om het sluiten van deur beter te laten 
verlopen. Verdwenen is onze clubkrant, maar daarvoor in de plaats werken we nu 
met onze site, waarop alle info te vinden moet zijn. De redactiecommissie heet nu 
websitecommissie en zij zullen onze site actueel houden en voorzien van alle 
informatie. Initiatieven daartoe zijn genomen, waarover jullie spoedig meer zullen 
vernemen. Dat betekent wel dat onze webmaster Marc Uiterwijk gaat stoppen. Vele 
jaren heeft hij voor het bijhouden van onze site gezorgd. Uiteraard zijn we hem daar 
zeer dankbaar voor. 

Vaste medewerkers, zoals Rob Buhrs van het kantinerooster, en Ewald Arts als 
ledenadministrateur hebben zich in hun functie ook dit jaar weer zeer verdienstelijk 
gemaakt. Deze heren zijn onmisbaar voor onze vereniging. Zij zijn een constante 
factor voor onze organisatie. 

Wat we al een paar jaar hadden verwacht is dit jaar werkelijkheid geworden namelijk 
een forse teruggang van het aantal leden. Door de crisis moet er in vele huishoudens 
goed naar de bestedingen gekeken worden en wanneer men dan kijkt hoeveel er 
eigenlijk aan de tennissport wordt gedaan, dan kan dat opzegging van het 
lidmaatschap betekenen. Normaal hebben we aan het einde van het jaar zo’n 40 
opzeggingen. Dat wordt dan meestal wel weer gecompenseerd in het voorjaar, zodat 
we gelijk bleven qua ledental. Dit jaar hadden we ongeveer 80 opzeggingen. Het 
bestuur zal zich gaan buigen over acties om meer leden te werven. 



We hopen dat dat gaat lukken, maar alle leden kunnen hierbij ook behulpzaam zijn 
en mensen uit vrienden- en kennissenkring naar de club halen. 

Veel succes en tennisplezier in 2014, 

Han Daniëls, secretaris. 

 

 

Financieel jaarverslag 2013  
Tennisvereniging Heb Durf Landsmeer 
 
Samenvatting 
 
Het bestuur van de tennisvereniging Heb Durf biedt u hierbij de jaarrekening over 
2013 aan en de begroting voor de jaren 2014, 2015 en 2016 
 
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2013 en een rekening van 
baten en lasten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, welke 
beiden zijn voorzien van bijbehorende specificaties en toelichtingen. 
 
De financiële jaarrekening 2013 is gecontroleerd door Hanneke van Dusseldorp en 
Eric Hafkamp  
 
In de jaarrekeningen zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2013 opgenomen 
voor wat betreft de baten en lasten. Deze begroting is door de ledenvergadering op 
??? goedgekeurd. 
 
Het financiële resultaat over 2013 is uitgekomen op € 8.080,- positief ten opzichte 
van een begroting van € 5.300,- negatief. Het positieve resultaat t.o.v. de begroting 
bedraagt derhalve ad. € 13.380,- en is het saldo van een groot aantal meevallers en 
een aantal tegenvallers.  
 
De cash flow uit de operationele activiteiten over het jaar 2013 bedroeg € 26.980-  en 
was ruim voldoende om aan onze aflossingsverplichtingen over 2013 ( € 11.400,-) te 
voldoen. 
 
 
Tennischool Anjoy blikt terug op 2013: 
 
Wellicht heeft u opgemerkt dat we met meerdere trainers op het park lesgeven. De 
vraag naar tennislessen wordt steeds groter en dat zorgt voor nieuwe inschrijvingen 
bij de tennisvereniging, evenals bij competities en toernooien. 
Een aantal competitie teams zijn kampioen geworden en ook op de open toernooien 
zijn "we" zowel in jeugd als senioren toernooien in de prijzen gevallen.  
Als tennisschool zijn wij super trots op iedereen die zijn of haar sportieve bijdrage 
heeft geleverd tijdens dit soort dagen.  
 



2014 is een lustrum voor tennisschool Anjoy, dit zullen we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. 
We wensen iedereen namens het hele team, een ongelooflijk goed en sportief 2014! 
 
Tennisschool ANJOY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag jeugdcommissie 2013 

 

Bezetting 

Dit jaar bestond de jeugdcommissie (JC) uit 3 leden, namelijk Arnoud Diemers 
(voorzitter), Manon Baauw en Ellen Scheermeijer. 

Vrienden van de JC waren Annette Venema en Sander Baauw (financiën). Zij 
hebben de JC zeer vaak geholpen en bijgestaan. 

Afgelopen winter zijn bovengenoemde personen benaderd door het bestuur van Heb 
Durf met de vraag of zij de nieuwe jeugdcommissie willen vormen. Alle leden van de 
jeugdcommissie van vorig jaar hadden te kennen gegeven te willen stoppen met hun 
werkzaamheden voor onze jeugdleden. Dit hebben bovengenoemde personen 
toegezegd, maar er is wel aangegeven bij het bestuur dat dit tennisjaar een 
overgangsjaar gaat worden. Een jaar waar we kijken, goed luisteren en beleid gaan 
maken. Ook gaan we op zoek naar “vrienden van de jeugdcommissie”, ouders die 
ons af en toe willen helpen activiteiten te organiseren. 

 

 

Voorjaarscompetitie 

Met deze competitie deden zes  teams mee. Eén team is kampioen geworden. 

De meisjes t/m 17 jaar zijn eerste in hun poule geworden. 

Een resultaat waar we trots op mogen zijn. 

 



Op zondag 2 juni hebben we in samenwerking met de technisch commissie een BBQ 
georganiseerd voor alle (jeugd) leden die competitie hadden gespeeld. De 
kampioenen zijn op deze middag gehuldigd en in het zonnetje gezet. 

 

 

Open Jeugd 2013 

Het Open jeugdtoernooi was een vuurdoop voor de geheel vernieuwde JC.  Ronald 
van Ginkel stond als toernooileider nog wel tot onze beschikking, maar hier hebben 
we bijna geen gebruik van hoeven maken.  

Er waren 88 deelnemers van  verschillende tennisclubs. De bondsgedelegeerde 
(Angelique Timmers-Weisscher) is 2 keer komen kijken en liet weten dat de sfeer op 
het park gezellig was. Zonder noemenswaardige verschuivingen of onderbrekingen 
is het toernooi gespeeld.  

Na het toernooi is gereflecteerd door de toernooicommissie en is een aantal nieuwe 
plannen gesmeed om het toernooi volgend jaar nog aantrekkelijker te maken voor de 
jeugd van Landsmeer en omstreken. 

 

 

Clubkampioenschappen 2013 

De Clubkampioenschappen zijn redelijk verlopen. Er waren in totaal 33 deelnemers 
in verschillende categorieën, die in hun poule streden voor de titel. Er werd ook 
gespeeld met een verliezersronde.  

Helaas is de finaledag bijna geheel verrekend. Door het klein aantal te spelen 
finalewedstrijden en de slechte weersvoorspelling is gekozen om de wedstrijden, na 
uren uitstel, toch te spelen op de finaledag. Jammer genoeg konden we toen niet 
meer een gezamenlijke prijsuitreiking houden. 

De JC  vond het toernooi minder sprankelend dan het Open Jeugdtoernooi. Dit had 
met het slechte weer te maken, maar ook met het relatief kleine groep kinderen dat 
meedoet. Dit zorgt voor een mindere baanbezetting.  

De JC heeft de technische commissie gevraagd de clubkampioenschappen voor 
senioren en junioren tegelijkertijd en gezamenlijk te organiseren. Hierover zijn we op 
moment van schrijven nog in gesprek. 

 

 



Jaarverslag  Technische Commissie 2013. 

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

In 2013 hebben de onderstaande activiteiten plaats gevonden; 

30 maart Jopie Verhoef Voorjaarstoernooi openingstoernooi voor senioren en 
junioren 

23 maart training jeugdcompetitie spelers door tennisschool Anjoy 

30 maart training seniorencompetitie spelers door tennisschool Anjoy 

6 april t/m 2 juni Voorjaarscompetitie 2013 – 20 deelnemende  teams ( 6 jeugd – 14 
senioren) 

Kampioen – mix team 3 zaterdag/meisjes t/m17 vrijdag. 

2 juni bbq einde voorjaarscomp. Voor zowel jeugd/senioren  

21 juni Ladiesday organisatie Manon Boonstra 

6 – 14 juli Landsmeer Open 20132 – organisatie  Chris ter Brake en team   

17 augustus uitwisselingstoernooi met tc Elzenhagen gespeeld bij Heb Durf – 56 
deelnemers 

30 aug t/m 8 september clubkampioenschappen  senioren georganiseerd door  
Thomas Bonsen, Stef Bloem, Roy van den Brink. 

8 t/m 14 september cubkampioenschappen Jeugd org. Jc  

Verder bedankt de Tc de hulpzame handjes bij de diverse activiteiten zoals; 
maandagavond – nieuw speelt met oud –  

woensdagochtend instuif – Ger Bleijerveld  

 

Jaarverslag Kantine commissie 2013 

 

 

Verbouwing 

In de winter van het seizoen 2012/2013 is de keuken volledig verbouwd. Deze 
verbouwing is gedaan door een speciaal hiervoor samengesteld project team. De 
complete keukenblokken en kasten zijn vervangen, en de apparatuur is hergebruikt. 
Tevens zijn er nieuwe voorraad kasten gebouwd naast de bar. De bar heeft een 



extra ingang gekregen om bevoorrading met zware fusten vanuit de nieuwe opslag te 
vereenvoudigen.  

 

Bezetting 

De kantine commissie heeft afgelopen winter een aantal mutaties gekend. 
Voorzitterschap van de kantine commissie is van Lily Lehnhausen overgenomen 
door Gert Jan Kant. 

Verder heeft Paul Band afscheid genomen, waarvoor Nico de Boer in de Plaats is 
gekomen. 

Wijn is tot eind 2012 ingekocht door Simon Goede bij de firma J. Bart in Amsterdam. 
Nadat Simon aangegeven heeft hiermee te stoppen is de inkoop toegevoegd aan het 
bestaande pakket bij de Kweker. De Kweker is nog steeds de hoofd leverancier van 
onze kantine. Het online bestellen werkt goed, en de bezorging is gratis en stipt. 

Vers inkoop zijn dit jaar gedaan Aly van den Oever en Trix Knoop. Zij hebben 
aangegeven hiermee te stoppen per eind 2013. 

 

Opkomst 

Alle leden van de vereniging hebben een plicht om een aantal kantinediensten te 
draaien per jaar. Herhaaldelijk wordt verzuim geconstateerd. Andere mensen worden 
hierdoor gedupeerd, omdat onverwacht moet worden ingevallen of dat de kantine 
gesloten blijft. Het bestuur beraadt zich op aanvullende regelingen om verzuim terug 
te dringen. 

 

Inbraak 

Helaas hebben we ook dit jaar weer te maken gehad met twee inbraken in de 
kantine. De eerste keer werd de nieuwe zichtkoelkast geforceerd, en bij de tweede 
inbraak is de keukendeur achter de bar ingetrapt en de TV van de muur getrokken. In 
beide gevallen is er niets van waarde ontvreemd.  

 

Acties komende periode 

- Doorlichten bestaande contracten met leveranciers 

- Plaatsen tweede afzuigkap 

- Vacature versinkoop invullen  



 


