
Jaarverslagen 2009:

Jaarverslag 2009 van de voorzitter

Het jaar 2009 gaat bij het bestuur de boeken in als het jaar van de subsidieaanvragen, het jaar 
van de struikelblokken en het jaar van het verboden woord. 

Onze penningmeester, Rob Heuft, heeft in het begin van dit tennisseizoen heel veel tijd en 
energie gestoken in het verkrijgen van geld voor de vernieuwing van de banen en voor de 
verbetering van ons park. Zijn inspanningen hebben veel vruchten afgeworpen. Niet alleen 
heeft hij subsidie van de gemeente los kunnen krijgen voor de baanvernieuwing, ook hebben 
we een gunstige lening bij de Rabobank hiervoor kunnen afsluiten.
Het pad langs de banen is mooi betegeld en opgeknapt, ook zonder extra subsidie. En de 
beschoeiing (het verboden woord) is uiteindelijk toch ook vernieuwd, in eigen beheer.

Op de extra ALV van 23 september 2009 gaven de leden het bestuur het mandaat om de 
banen te vernieuwen en om te bouwen naar smash court banen. In oktober is dit project van 
start gegaan, onder de nauwlettende begeleiding van de banencommissie (Rob, Simon, Chris 
en Henk). Van alle strubbelingen die er sindsdien op ons pad zijn gekomen, heeft u als lid de 
helft mee kunnen krijgen in de vorm van sneeuw en ijs. De andere helft speelde zich af tussen 
de KNLTB, ISA Sport, en onze vereniging en heeft te maken met drainage, reglementen en 
goedkeuring van onze banen voor het spelen van wedstrijden. Inmiddels bent u hiervan 
uitgebreid op de hoogte gesteld door een overzicht dat de banencommissie u heeft gegeven bij 
de uitnodiging voor de ALV van 10 maart 2010. 
Het bestuur heeft helaas het weer en de KNLTB niet in de hand en hoopt van harte dat onze 
banen vanaf 15 maart 2010 bespeelbaar zullen zijn, maar garanderen kan niemand dat.

Verder heeft 2009 vele positieve dingen gebracht. De Koninginnedagactie voor het werven 
van nieuwe leden heeft gewerkt; in 2009 zijn … nieuwe leden ingeschreven. Hierdoor werd 
ook het aantal trainers uitgebreid, naast Anouk heeft u twee Peters en haar zus Joyce aan het 
werk gezien. 
De open toernooien en de competitie zijn goed verlopen en ook de clubkampioenschappen 
waren een succes. 
Van Henk Siegersma ontving de club dit jaar een AED, waarvoor onze hartelijke dank en 
binnenkort worden een aantal mensen getraind om dit apparaat ook te kunnen gebruiken.
Na een avond met het Trimbosinstituut beschikt Heb Durf ook over een aantal “officieel 
gekwalificeerde kantinemedewerkers” en de vrijwilligers kunnen terugkijken op een 
sfeervolle vrijwilligersavond in november.
Henk Clausen is in het zonnetje gezet door de gemeente Landsmeer in het kader van de 
internationale vrijwilligersdag en Simon Goede is als Noord-Hollandse held voorgedragen.

Rest mij nog vanaf deze plek mijn waardering uit te spreken naar alle commissie- en 
bestuursleden die in 2009 weer een gigantische hoeveelheid werk hebben verzet. 
Voor het overige verwijs ik u naar de verslagen van de secretaris en de penningmeester en van 
alle commissies.

Anneriek Verhoef



Van de penningmeester.

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereiding van de renovatie 
van de banen. De financiering ervan en de te maken keuze waren een uitdaging, niet alleen 
vanuit het beheer van de financiën, maar zeker ook vanuit het oogpunt van haalbaarheid van 
de voorgestelde baankeuze welke niet tot de goedkoopste gerekend mag worden. 
Hoewel de financiën van onze club een gezond beeld vertonen heeft het bestuur en de 
commissie die zich bezig heeft gehouden met de voor te leggen keuze voor baanvernieuwing, 
alles in het werk gezet om ook financiele steun van de gemeente te ontvangen. Daartoe 
hebben we een subsidieaanvraag ingediend welke in september is goedgekeurd door het 
college van B&W en de raad. Wij mogen ons daar zeer gelukkig in prijzen. Over de 
uitwerking ervan kunt u elders lezen onder voortgang baanvernieuwing.

De resultatenrekening over 2009 toont een prettig positief beeld, zeker ten opzichte van de 
begroting. De inkomsten zijn hoger uitgevallen; de contributie inkomsten zijn gelukkig weer 
op een acceptabel niveau gekomen, o.a. door een ledenwerfactie op Koninginnedag. Het 
aantal leden was in het begin van het jaar op een wel erg laag punt van plm 460 leden beland, 
maar heeft zich in de loop van het jaar prima herstelt. Bij afsluiten van het boekjaar lag dit 
inmiddels weer op plm 500 leden. Ook de ledenadministratie was tijdelijk onder het beheer 
van de penningmeester gekomen maar is in 2009 overgenomen door ons enthousiaste clublid 
Ewald Arts. Per saldo zijn de contributieinkomsten € 1000,- hoger uitgevallen dan begroot, 
maar altijd nog ruim achter op het niveau van 2008.   
De kantine inkomsten zijn eveneens ruim boven de verwachting uitgekomen, hetgeen zeker te 
maken heeft met het adequate beheer door de kantinecommissie, de vele vrijwilligers en de 
constante beschikbaarheid van invalkrachten. Met name de toernooien waren een goede 
inkomstenbron.

Aan de lasten kant zien we minder exploitatiekosten dan begroot, maar wel licht hoger dan 
2008. De onderhoudskosten zijn ruim lager dan begroot door met name uitgestelde 
schilderwerkzaamheden van het clubhuis welke als uitbesteed waren voorzien. Deze zullen 
alsnog in 2010 worden uitgevoerd. 
Wat de financieringslasten betreft hebben we de laatste aflossing kunnen doen van de nog 
lopende lening en zijn we bij aanvang van het nieuwe boekjaar leningvrij. In begin 2010 zal 
echter voor financiering van de nieuwe banen een krediet bij de Rabo bank worden afgesloten 
welke in principe 15 jaren loopt, maar als de financiën het toelaten in kortere tijd worden 
afgelost. Daarin zijn we positief gestemd gelet op de gezonde kasstroom van onze vereniging. 
Deze zullen we moeten benutten om in de komende jaren dringende verbeteringen aan ons 
complex te kunnen realiseren. Daarbij o.a. te denken vervanging van de centrale verwarming 
met goede douchevoorziening en verbetering aan de abominabele toestand van de hekwerken.
Deze vertonen een zo langzamerhand erg roestig beeld als gevolg van het tot 2006 jarenlang 
besproeien van de banen met sterk ijzerhoudend grondwater. 
Per saldo zien we dat het resultaat ruim € 5000 hoger is dan begroot en hebben we ondanks de 
investeringen van afgelopen jaar in tegelpad en beschoeiing en de aanbetaling voor de 
banenvernieuwing een positieve kasstroom.



    
Jaarverslag secretaris:

Net als andere jaren hebben de banen en alles wat daarmee samenhangt weer veel tijd en 
energie van het bestuur gevraagd. Laten we hopen dat we binnenkort over 6 nieuwe banen 
kunnen beschikken en dat we daar voor langere tijd probleemloos gebruik van kunnen maken.
Gelukkig is de bestuurssamenstelling en bezetting van de verschillende commissies redelijk
constant gebleven. Alleen bij de jeugdcommissie hebben zich wat wijzigingen voorgedaan.
Duidelijk is geworden dat we op korte termijn uit moeten zien naar een opvolger van Rob 
Heuft, onze penningmeester, die door zijn verhuizing naar Brummen zijn taak gaat stopzetten.
We hopen zo snel mogelijk net zo’n kundige penningmeester aan de leden voor te kunnen 
stellen.
Het bestuur heeft zoals gebruikelijk het maandelijkse vergaderschema voortgezet, met 
daarnaast nog vele incidentele vergadermomenten over deelonderwerpen.
Verheugend is dat op een onlangs gehouden bestuursvergadering alle bestuursleden, op onze 
penningmeester na, hebben aangegeven dat ze hun werkzaamheden voor de club willen 
voortzetten.
Ons ledenaantal heeft zich hersteld naar zo ongeveer 500 leden en we mogen verwachten dat 
het aantal leden met onze nieuwe banen alleen maar zal toenemen, los van de gebruikelijke 
toename, die we altijd zien aan het begin van een seizoen. Sinds kort hanteert de KNLTB als 
ledennorm per baan 80 leden, dus daaraan voldoen we ruimschoots.
Voor het volgend jaar staan in ieder geval een beslissing over een vernieuwde clubkrant en 
een vernieuwde website op het programma. De enige clubkrant die we uitbrengen aan het 
begin van het nieuwe seizoen staat gepland rond 1 april. In dit bewaarnummer, verzorgd door 
de redactiecommissie met Marieke Beekhuizen, Halina Francois en Hans Oudega, kunt u alles 
wat betreft het nieuwe seizoen vinden. Het overige verenigingsnieuws zal op de website 
verschijnen. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn een nieuwe website te kunnen
presenteren. Overleg hierover heeft al plaatsgevonden, zodat onze webmaster Mark Uijterwijk 
er zeer waarschijnlijk snel mee kan gaan werken. Daarnaast loopt het overleg over een nieuwe 
clubkrant ook nog steeds. Hopelijk kunnen we daar dit jaar eindelijk eens een besluit over 
nemen.In de eerste clubkrant treft u het nieuwe kantinerooster aan. Dit rooster staat ook op de 
site van Heb Durf. Rob en Graciëla Bührs hebben er dit jaar wederom voor gezorgd. 
Namens het bestuur van Heb Durf bedank ik alle medewerkers. Daarnaast maak ik gebruik 
van deze gelegenheid door Rob en Graciëla te feliciteren met de geboorte van hun zoon Jordy 
op 4 maart.

Han Daniëls, secretaris.

Jaarverslag jeugdcommissie 2009

De JC bestond dit jaar uit 5 leden nl.:Richard Hoogenboom,Dick Bonsen,Martijn van 
Kan,Carolien Bloks en Chaila Dijkstra. Helaas heeft Martijn halverwege dit jaar afscheid 
moeten nemen vanwege het aanvaarden van een nieuwe baan. Wij willen hem hierbij 
nogmaals bedanken voor zijn inzet binnen de Jeugdcommissie. Chaila is kort naar haar 
aanstelling overspannen geworden en is op de weg terug.



Het seizoen 2009 zijn wij gestart met het, binnen onze club zeer bekende en altijd goed 
verzorgde, Jong vraagt Oud toernooi. 
Een belangrijke gebeurtenis die dit jaar heeft plaatsgevonden, was het door het bestuur 
aanstellen van Anouk als clubtrainer. In overleg met haar zijn de teams samengesteld die 
meegedaan hebben met de voorjaarscompetitie 2009. Zij heeft ook een trainingsdag voor hen 
verzorgd.

De jeugdcommissie heeft tijdens de clubpromotiedag de leerlingen van Landsmeerse 
basisscholen de gelegenheid gegeven om kennis te maken met tennis.

Het Open jeugdtoernooi was een succes, ondanks het geringe aantal deelnemers van buiten de 
club. De bondsgedelegeerde was zeer tevreden over de organisatie en de goede sfeer op het 
park. In 2010 moeten wij proberen meer en eerder publiciteit te maken voor het Open 
jeugdtoernooi en eerder sponsoren te zoeken.  Intersport heeft ons dit jaar op bescheiden wijze 
gesponsord. Daarvoor onze dank. Ook een nieuwe poster met een meer pakkende titel zal 
misschien meer deelnemers opleveren. Het is misschien een goed idee om bij  de publicatie 
van het Open seniorentoernooi in het kompas ook meteen het Open jeugdtoernooi te noemen. 
Dit scheelt de jeugdcommissie veel werk.

De Clubkampioenschappen zijn ook prima verlopen. Herman Spaan had gezorgd voor mooie 
handdoeken die zeer welkom waren bij de kinderen. Bij de indeling is voor het poule-systeem 
gekozen om de kinderen zoveel mogelijk te laten spelen. In de praktijk betekende dit dat alle 
spelers minimaal 3 wedstrijden hebben gespeeld.

Bij de najaarscompetitie zijn voor onze club 3 teams uitgekomen. Bij de categorie jongens t/m 
17 konden wij helaas niet 2 teams maken .Dit resulteerde in 1 team met 7 spelers. Gebleken 
is, dat het onmogelijk is om een goed speelschema op te stellen voor een team dat uit 7 spelers 
bestaat. De jeugdcommissie overweegt om in de najaarscompetitie van 2010 geen team van 
jongens t/m 17 meer uit te laten komen.

Als afsluiting van het seizoen was op 4 oktober nog een Oud vraagt Jong toernooi gepland, 
maar die kon helaas niet doorgaan vanwege het slechte weer en de aanleg van de nieuwe 
banen.

Activiteiten 2009

• Jong vraagt oud
• Trainingsdag competitiespelers
• Voorjaarscompetitie
• Clubpromotiedag
• Open jeugdtoernooi
• Clubkampioenschappen
• Najaarscompetitie



Doelstellingen 2010  

• Het voortzetten van de goede samenwerking met de trainster.

• Het verhogen van het niveau van de jeugd d.m.v. selectietrainingen en uitwisselingen 
met andere clubs.

• Het uitbereiden van de JC met 1 of meerdere leden. Na het Open Jeugdtoernooi zal in 
ieder geval de secretaris ivm studie haar werkzaamheden neerleggen. Op termijn zal er 
nog een lid van de jeugdcommissie terugtreden. Aanvulling van de JC is dus zeer 
dringend gewenst. 

• Ook voor 2010 is nog steeds de doelstelling ,de jeugd meer betrokken te krijgen bij de 
verschillende activiteiten. In de loop van 2009  was duidelijk een stijgende lijn te zien 
in de deelnames aan de verschillende evenementen, maar wij hopen toch nog meer 
deelnemers vanuit onze club en buiten (Open jeugdtoernooi) te kunnen trekken.

• Het vinden van sponsoren om nog meer activiteiten te kunnen organiseren blijft 
belangrijk.

• In 2009 zijn er slechts 5 junioren in staat geweest om bonus in de wacht te slepen, 
doordat zijn aan alle voorwaarden hadden voldaan, naast hun selectietrainingen. In 
2010 kan en moet dat echt omhoog.

Tot slot.

Het afgelopen jaar heeft de Jeugd commissie 10 keer vergaderd om de activiteiten voor te 
bereiden en uit te werken. Daarnaast was de JC of leden daarvan bij elke activiteit aanwezig 
om e.e.a in goede banen te leiden.

Al met al was 2009 in onze ogen een goed seizoen.

Carolien Bloks
Secretaris Jeugdcommissie

JAARVERSLAG KANTINECOMMISSIE 2009

De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor het draaiend houden van de kantine van onze 
vereniging: 
-  het inkopen van dranken en etenswaren en de versinkoop worden verzorgd door het 
Kantineteam: Lily Lambert (coördinatie), Paul Band, Jur Lambert, Gerrit-Jan Muller, 
Jan Tuitjer en Marie-Jose Claassen.
Daarnaast is de Kantinecommissie zoveel mogelijk actief betrokken bij de diverse 
Evenementen en Toernooien die door de vereniging georganiseerd worden.



-  het plannen en bijhouden van de bardiensten wordt verzorgd door Graciela en Rob Buhrs
-  Simon Goede en Joop Verkerk houden de baromzet bij 

Verder lopen er diverse lijnen naar Kantine-Deeltaken. Deze Deeltaken worden geheel 
zelfstandig uitgevoerd, in nauw en goed overleg met het Kantineteam:
-  de wijninkoop van de zorgvuldig geselecteerde wijnen wordt verzorgd door Simon Goede
-  de beldienst is ingesteld om gedurende het hele seizoen de leden tijdig telefonisch te 
herinneren aan hun bardienst-afspraak. Aly van den Oever zorgt met een team van 
vrijwilligers dat de beldienst wordt uitgevoerd.
-  het regelmatig wassen van alle keuken- en handdoeken wordt het hele seizoen geruisloos 
verzorgd door Nel van Meurs en Inge Colenbrander
-  het extra aanvullen van de ijskasten, vooral tijdens de toernooien wordt  bijgehouden door 
Joop Verkerk en Ger Bleijerveld.
Een belangrijke, onmisbare schakel met het Kantineteam vormt de Gouden Ploeg die het 
clubhuis, het terras en het omringende groen onderhoudt.

NIEUW in seizoen 2009:
-  het was het eerste seizoen van de fustenkoelkast. Het bier werd voortreffelijk gekoeld en dat 
hebben we gemerkt, het smaakte de leden uitstekend, de fusten werden tot de laatste druppel 
geleegd.
-  de bestaande consumptiekaart werd na jaren weer tevoorschijn gehaald en gepromoot.
Voor de Maand April, het Open Toernooi en de Clubkampioenschappen was er een speciaal 
Actietarief. Veel leden namen de consumptiekaart weer in gebruik en hebben het gemak 
kunnen ervaren. Er werden honderd consumptiekaarten verkocht.
-  het begrip Kantinedeeltaak werd door mij ingevoerd. De beldienst is hier een goed 
voorbeeld van. Het gaat om taken die heel duidelijk afgebakend zijn, los kunnen staan van de 
andere kantinewerkzaamheden en zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.
Ik denk dat het in de toekomst misschien makkelijker is om voor  Kantinedeeltaken 
vervangers/opvolgers te vinden.   
Bovendien verlichten de Kantinedeeltaken het pakket werkzaamheden van de 
Kantinecommissie op een hele overzichtelijke manier. Er is heel regelmatig contact met de 
leden die de Kantinedeeltaken uitvoeren.
-  9 december 2009 hebben 15 leden de I.V.A. (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) 
gevolgd. Hiervoor ontving de Heb Durf de officiële Registratie Verantwoord Alcohol-
schenken. Deze Registratie is door de overheid verplicht gesteld voor verenigingen die 
alcohol schenken. De Registratie komt in de kantine te hangen. Alle deelnemende leden 
ontvangen nog een persoonlijk Certificaat.

-1-
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Onze PLANNEN voor seizoen 2010:
-  de Kantinecommissie wil er aan werken dat de bar, de keuken en het magazijn nog 
gebruiksvriendelijker wordt voor de bardienstplichtige leden. Hier is het afgelopen seizoen al 
een begin mee gemaakt.
-  de promotie van de consumptiekaart zal gecontinueerd worden in 2010.   
-  het Kantineteam streeft weer naar een goede onderlinge samenwerking, een zorgvuldige 
inkoop en een goede omzet voor 2010  ~  2009 is een uitstekend seizoen geweest  ~ 



-  en boven alles:  
het Kantineteam streeft ernaar dat wij er samen vooral veel PLEZIER in houden om 
deze werkzaamheden te blijven doen!
Hier heeft naar mijn idee elk individuele lid een persoonlijke verantwoordelijkheid.
 
Lily Lambert
Namens het Kantineteam

Technische Commissie 2009

Cynthia Wooter ( voorzitter ), Winfred Martens, Eric Hafkamp, Ingrid Horvath, Henk Siegersma, Wim 
Heubers, Ron Manuputy.

3 januari; Nieuwjaarstoernooi omgezet in individuele Schaatspartijen met als afloop snert met worst in 
de kantine, met 32 deelnemers.

26 maart; Openingstoernooi met opkomst van 16 leden, appelpunt met slagroom. 

5 april Seniorentraining door Anouk, enthousiaste competitie spelers en grote opkomst.

april/mei; Competitie senioren onder leiding van wedstrijdleiders Winfred en Eric. 
Hieraan hebben 16 teams meegedaan, dit jaar geen kampioenen, wel 2 teams gedegradeerd. 
Vanwege communicatiestoornis geen barbecue.

Vanaf 5 juni; Informele instuif op vrijdagavond 20.00 voortgezet. Groot succes met regelmatige 
opkomst van 24 leden.

4 juli t/m 12 juli Landsmeer Open, met ons eigen Pieter Roodenburg als kampioen bij de heren. 

15 augustus 1e keer Uitwisselingstoernooi met Elzenhage, groot deelnemersveld 60 man/vrouw.

27 augustus Ladiesday georganiseerd door Nel en Anneke.

4 t/m 13 september Clubkampioenschappen onder leiding van Ingrid Horvath, Henk, Ron, Wim, Rob 
Buhrs en Cynthia.
120 leden zorgden voor 210 inschrijvingen met als kampioenen Linda Straetemans  en Stef Bloem.

Vanaf 1 november doen 6 teams mee aan de wintercompetitie op zaterdag en/of zondag.     
 
Toekomstverwachtingen 2010

Competitie en Clubkampioenschappen
Voorjaarstoernooi 
Uitwisselingstoernooi
Invitatietoernooi 
Extra aandacht voor nieuwe leden
Maandag- en Vrijdagavondinstuif
Extra activiteiten van Tennisschool Anjoy 



Jaarverslag 2009 Onderhoudscommissie Heb Durf 
(G.P.)

G.P.
Onze groep bestaat ook dit jaar uit 9 man. Weliswaar is niet iedereen meer heel goed ter 
been - een enkeling komt zelfs met een elektrisch voertuigje - maar iedereen functioneert 
nog goed, al zijn sommigen een tijdje uit de roulatie omdat onderdelen moeten worden 
vervangen, zoals Hans Bosch die een nieuwe heup krijgt en zeker zo’n 6 maanden niet 
van de partij kan zijn. Ook zijn van sommigen de wederhelften (ernstig) ziek, waardoor zij 
niet altijd aanwezig kunnen zijn, maar wij hopen op volledig herstel en wensen hen veel 
sterkte toe. 
In dit verslagjaar heeft de ploeg de jaarlijkse teambildingmiddag met s’avonds het diner 
niet gehouden. Maar…..op 16 juli kwam eindelijk een langverwachte belofte in 
vervulling; de barbecuelunch op de volkstuin van Charo de Smalen. Prachtig weer, 
heerlijk eten, prima wijn en bier en een Charo die een en al Spaanse gastvrijheid en een 
verrukkelijke charme uitstraalde. Het was fantastisch.

Coniferen etc. 
Ook in dit jaarverslag dient vermeld te worden dat de coniferen weer van boven en aan 2 
kanten geknipt en geschoren werden, het gras gemaaid, geschoffeld, sloten uitgebaggerd, 
prullenbakken geleegd, lege flessen afgevoerd, banken geschilderd, het terras geveegd en 
resp. zomer- en winterklaar gemaakt, dakgoten schoongemaakt, reparaties verricht, 
schoonmaakwerkzaamheden in en om het clubgebouw uitgevoerd, enz. En van een 
aardige mevrouw die in Luyendijk woont kregen we 3 grote Hortensia’s die niet meer in 
haar tuin pasten en ze vond de Hortensia’s op ons park langs de sloot zo mooi. Deze zijn 
door ons ook mooi ingegraven. 
Boomtakken die voor de satellietschotel waaiden waardoor er soms geen tv-beelden 
konden worden ontvangen, zijn gesnoeid. 

Schilderwerk
Thans wordt in het clubgebouw zowel in de kleedkamers als in de keuken en 
kantineruimte deuren en ander houtwerk afgesopt om het vet- en nicotine vrij te maken, en 
er is al geschilderd. De resultaten zijn te zien. Dus alleen daarom al nogmaals een 
dringend verzoek niet te roken in ons mooie clubgebouw. 
De buitenkant van ons gebouw is in dit verslagjaar niet volgens het onderhoudsschema 
geschilderd, maar dat zal dit jaar wel gebeuren. 

Fornuis
Lange tijd mocht het woord fornuis niet in de onderlinge mail van de bestuursleden 
worden gebruikt; het werd het f-woord genoemd. Reden: de aansluiting van het bijna 
nieuwe fornuis had nogal wat voeten in de aarde, maar het is uiteindelijk door een 
professional gelukt (Gerard Vermeulen tot voor kort onze elektriciteit-, gas- en 
watermonteur).



Overigens werd het bijna nieuwe fornuis via Bert Prins om niet aan de vereniging 
verstrekt. Hiervoor nogmaals hartelijk dank. 

Het keukenbladdeksel boven het fornuis werd door de G.P. van een brandwerend 
aluminiumblad voorzien en opnieuw gemonteerd.

Telefoon
De oude haperende telefoon werd in maart vervangen door een nieuw exemplaar door ons 
gekocht bij de Pimafoon: type Bordeaux 310. De communicatie is daardoor verbeterd. 

Postcode
Sommige zaken duren lang, vooral als de Gemeente Landsmeer hierbij betrokken is. In 
februari van dit verslagjaar vroeg ik bij de gemeente een postcodenummer aan voor de 
locatie van ons clubgebouw. Dit was noodzakelijk om diverse redenen waar ik de 
gemeente van moest overtuigen. B.v.: *leveranciers konden ons clubgebouw in het 
sportpark niet op hun TomTom vinden.* KPN gebruikte de postcode van nummer 1 van 
de Sportlaan met daarachter toegevoegd tenn., om de locatie van hun installatie vast te 
leggen….* Trigion, het bedrijf dat op onderzoek uitgaat na een melding van de 
alarmcentrale van Initial Varel, kon ons clubgebouw niet vinden en wachtte totdat de 
politie er was, die het gelukkig wel wisten te vinden. 

      Uiteindelijk werd in december het postcodenummer bekend: Postcode 1121 MS 
      En we kregen zelfs een eigen adres: Sportpark 9.
      Volgens de gemeente duurde dit zo lang omdat de postcodenummers worden uitgegeven
      door TNT.
     
     
      Krattenbak/EHBOCurverbox/Kastje in de keuken

Het kleine witte kastje in de keuken werd van pootjes voorzien omdat de plinten waarop 
dit kastje stond verrot waren. Kosten geen, want de pootjes kwamen uit mijn voorraad.
De oude EHBO-box die in de bar staat werd vervangen door een Curverbox. Inmiddels is 
er weer een nieuwe EHBO-box en een EAD door een schenker (Nico ?) bekomen. 
Hiervoor zal een plaatsje worden gezocht, mogelijk ook in de bar met een groen kruis op 
de schuifdeur. Enige leden hebben zich al opgegeven voor een AED-cursus.
Verder is er een extra krattenbak gekocht en geplaatst in de keuken naast de buitendeur.

Louis Petitpad en beschoeiing sloot 
In het jaarverslag van 2008 heeft U kunnen lezen dat de in januari 2007 gestarte 
gesprekken met de wethouder en begin 2008 aangevraagde  subsidie voor de betegeling 
van dit pad en de beschoeiing van de sloot die hier parallel aan loopt, officieel begin 2009 
werd afgewezen. Bezwaar en beroep werden ook niet gehonoreerd, maar omdat i.v.m. 
veiligheid dit niet kon worden uitgesteld zijn deze projecten toch in 2009 voor eigen 
rekening door Heb Durf gerealiseerd.
Gelukkig is er wel nu € 50.000,-- subsidie voor de renovatie van de banen, die thans 
plaatsvindt, door de gemeente toegekend. Dit bedrag is hard nodig. Voor details verwijs ik 
graag naar de rapportage van Rob Heuft. Ik wil er alleen over kwijt dat ik het inmiddels 
een hoofdpijndossier noem.

Kunst



Er hangt nu niet alleen kunst van W. Veen en Mieke ter Brake, maar ook kunst met als 
onderwerp tennis. Twee schilderijen zijn in bruikleen afgestaan door Angelique van der 
Born. Zij is niet alleen schilderes maar ook met haar man en kinderen lid van Heb Durf. 
De 2 spotjes zijn vorige week gemonteerd en er zal nog zwart materiaal boven de 
raampjes worden geplaatst tegen de reflectie.

AL GEREALISEERD, EN PLANNEN VOOR 2010 EN LATER

CV & douchekoppen
Na de klachten tijdens de ALV van 2008 over de douches zijn er nieuwe douchekoppen 
gemonteerd. Tevens werd de c.v.-installatie geïnspecteerd. Hierbij bleek dat er water werd 
verloren door lekkage in de ondergrondse leidingen en dat de installatie zeker 15 jaar oud 
is en dus ook geen H.R.-ketel is. Na advies en offertes werd besloten een nieuwe ketel aan 
te schaffen en tevens nieuwe leidingen te laten monteren aan de Westzijde van het 
gebouw aan de bovenkant zoals al in het verleden is gebeurd aan de Oostkant. Als alles 
volgens plan is gegaan is bovenstaande nu gerealiseerd en wordt deze vergadering nu 
verwarmd door de nieuwe installatie.

Parasolhoezen
Er zullen nieuwe parasolhoezen worden gekocht. Verzoek: deze hoezen aan het eind van 
de dag/avond na het tennissen om de parasollen te doen. De parasollen s.v.p. niet uit de 
standaards halen.

Hekwerk/poorten/elektronisch toegangshek/cameratoezicht
Om onderhoudswerk te vergemakkelijken zijn er inmiddels dubbele poorten geplaatst op 
baan 4 bij Villa Terbrack en tussen de banen 5 en 6. In de toekomst zal al het hekwerk 
moeten worden strak getrokken c.q. vernieuwd.
Ook zijn er oriënterende verkenningen geweest voor cameratoezicht en een elektronisch 
toegangshek waar nu het z.g. groene hek is gesitueerd. I.v.m. de kosten worden deze 
plannen tot nader order uitgesteld. Vervelende incidenten zoals inbraak e.d. zijn er dit 
verslagjaar gelukkig  niet geweest. Wel werd enkele malen de kassa en tapkranen van het 
bier niet afgesloten en/of het clubhuis niet goed afgesloten. 

Henk Clausen 
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