
Van de voorzitter 
 
Voor het eerst dit jaar geen bewaarclubblad op papier. Het bestuur heeft ervoor gekozen om 
geen papieren clubblad meer uit te brengen, omdat dit een te grote kostenpost is voor de 
club. Inmiddels is er een web-/redactiecommissie samengesteld, die gaat zorgen dat de 
website actueel blijft en dat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van het laatste Heb 
Durf-nieuws. 
 
We kijken terug op een roerig jaar waarin achter de schermen veel is gebeurd.  
 
Een werkgroep onder leiding van Han Daniëls heeft eerst onderzoek gedaan naar alle ins en 
outs van een elektronisch toegangssysteem en heeft vervolgens gezorgd dat wij dit systeem 
in februari in gebruik konden nemen. Veel respect heeft het bestuur voor de wijze waarop dit 
is gebeurd; de leden van de werkgroep hebben menig vrije zaterdag op het park 
doorgebracht om zoveel mogelijk zelf te doen. Alleen voor de koppeling met het 
alarmsysteem moest een commercieel bedrijf worden ingezet. 
Het bestuur hoopt met dit systeem het probleem van het wegraken van de parksleutel 
enigszins te hebben opgelost. Veel dank zijn wij verschuldigd aan Paul en Liesbeth van Hal, 
die meer dan 25 jaar onze sleutel hebben beheerd. 
 
Ook moesten in het afgelopen jaar een aantal commissies worden gevuld met nieuwe leden 
en nieuwe voorzitters. Dat is gelukt; er is een nieuwe feestcommissie o.l.v. Pieter Bas 
Opheij, een nieuwe Jeugdcommissie o.l.v. Arnoud Diemers en Gert-Jan Kant neemt de 
voorzittershamer van de Kantinecommissie over van Lily Lambert. Op de 
medewerkersavond hebben wij de vorige feestcommissie en een van de redactieleden in de 
bloemen gezet. Op de komende ALV zullen we overige mensen die afscheid nemen 
bedanken. 
 
Een werkgroep Keuken heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de verbouwing van de 
keuken, zodat er meer efficiënt en hygiënischer gewerkt kan worden. Zij hebben een prachtig 
uitgewerkt plan voorgelegd aan het bestuur en ondertussen is Clemens Beutick begonnen 
met een kortstondige verbouwing, die voor april klaar moet zijn. Hij wordt geholpen door o.a. 
de Gouden Ploeg, en als u nog een dagje wilt mee klussen dan bent u ook van harte 
welkom. 
 
Ten slotte zijn wij in gesprek met een coach van de KNLTB, die ons gaat helpen met het 
werven en behouden van meer vrijwilligers, zodat het werk niet altijd op de schouders van 
een paar mensen neerkomt. Hiertoe zoekt het bestuur een aantal vrijwilligers die, op basis 
van een paar trainingen en begeleid door de coach, een goed werkend vrijwilligerssysteem 
willen opzetten. Onder het motto: vele handen maken licht werk. 
 
6 maart a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Wij hopen dat u er 
allemaal bent, ook al wordt het een beetje kamperen tijdens de verbouwing. 
 
Rest mij u veel tennisplezier te wensen in 2013; tot op de ALV op 6 maart! 
 
 
Anneriek Verhoef 
 
 
 
Jaarverslag 2012 secretaris 
 
Afgelopen jaar was een heel erg druk jaar, maar we kunnen met een tevreden gevoel 
terugkijken op hetgeen er allemaal gedaan is. 



Veel energie is gaan zitten in het opvullen van diverse vacatures in het bestuur en de 
commissies. We hebben gemerkt dat het vinden van de juiste persoon op de juiste plaats 
steeds moeilijker wordt. Leden willen wel wat doen voor de club, maar het nemen van 
verantwoordelijkheid voor bepaalde zaken ligt anders. Gelukkig zijn we er toch in geslaagd 
alles te laten draaien met voldoende vrijwilligers. 
Het ledenaantal blijft schommelen rond de 530. Tegen het einde van het jaar zijn er 
opzeggingen, maar aan het begin van het seizoen komen er weer voldoende leden bij, zodat 
we ruim boven de 500 blijven, een trend die de laatste 10 jaar onveranderd blijft. 
Afgelopen jaar is de laatste papieren clubkrant gemaakt, want we gaan in 2013 met onze 
leden communiceren via onze website. De redactiecommissie van de krant (Marieke 
Beekhuizen, Hans Oudega en Manon Boonstra) gaat nu onze site actueel houden, zodat de 
leden alle informatie op de site kunnen vinden. 
Alles gaat steeds meer digitaal, ook het indelen van de kantinediensten en je voorkeuren 
aangeven zoals ieder jaar beheerd door Rob Buhrs. 
In 2012 heeft het bestuur aangegeven dat we over wilde gaan op een elektronisch 
toegangssysteem en dat is inmiddels uitgevoerd. Aan 26 jaar de parksleutel bij Paul van Hal 
op de Herculesweg halen is op 2 februari 2013 een einde gekomen. 
Voor veel leden is het nieuwe systeem nog wel wennen, zeker wanneer je de instructie niet 
goed hebt gelezen. 
Zeer binnenkort zal er nog een lampje geplaatst worden, zodat iedereen makkelijk kan zien 
of het alarm in- of uitgeschakeld is. 
Wanneer de keuken klaar is en Bert Prins en ik de bestuurskamer hebben opgeruimd en 
heringericht, dan kan het nieuwe seizoen wat mij betreft beginnen. 
 
Han Daniëls, secretaris 
 
 
 
Jaarverslag  Technische Commissie 2012 

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

-17 maart, Jopie Verhoef Voorjaarstoernooi – deelname 17 koppels 
-31 maart,  training competitie spelers door tennisschool Anjoy 
 
-7 april t/m 3 juni, voorjaarscompetitie – 25 deelnemende  teams ( 8 jeugd – 
17 senioren) Kampioen – mix team 1 zaterdagavond/dames1 zondag/jongens 
t/m10 jaar 

 
-3 juni barbecue,  einde voorjaarscompetitie georganiseerd door Roy van den 

Brink 
 

-29 juni Ladiesday, organisatie Lily Lambert en Ali v.d. Oever 
 

-7 tot 15 juli, Landsmeer Open 2012 – organisatie  Chris ter Brake  
 

-18 augustus, uitwisselingstoernooi bij TV Elzenhagen – wisselbeker wederom 
voor Heb Durf. 

 
-31 aug t/m 9 september, clubkampioenschappen  senioren georganiseerd 
door Koen Rose, Thomas Bonsen, Stef Bloem, Roy van den Brink. 

Verder bedankt de TC alle vrijwilligers bij de diverse activiteiten zoals; 
maandagavond – nieuw speelt met oud en de woensdagochtend instuif. 



 
Jaarverslag jeugdcommissie 2012 
 
Bezetting: 
De JC bestond  begin dit jaar uit 5 leden nl.: Richard Hoogenboom, Ronald van Ginkel, 
Martin van Veelen, Linda Straetemans en Irene Hiemstra. 
 
Jong vraagt oud: 
Het seizoen 2012 zijn wij gestart met het, binnen onze club zeer bekende en altijd goed 
verzorgde, Jong vraagt Oud toernooi. Ook dit keer verzorgde de JC de lunch, zij het dit keer 
tegen betaling, om de kosten te drukken.  
 
Clubpromotiedag: 
De jeugdcommissie heeft tijdens de clubpromotiedag op dinsdag 17 mei de leerlingen van 
Landsmeerse basisscholen de gelegenheid gegeven om kennis te maken met tennis. Ruim 
20 kinderen deden mee. Anouk had de organisatie en de JC zorgde voor limonade. Of dit 
nieuwe leden heeft opgeleverd is bij de JC niet bekend. Klacht van de organisatie is de 
beperkte tijd die Anouk heeft om alle kinderen het naar de zin te maken. 
 
Competitie: 
BBQ op 4 juni voor alle jeugdige competitiespelers, aangeboden door de JC. Totaal kwamen 
15 spelers op de uitnodiging af. Met deze competitie deden zeven (7!) teams mee. Hiervan 
zijn er twee kampioen geworden!! 
Jongens t/m 10 jaar kampioen, meisjes t/m 12 jaar zijn 3e geworden en het tweede team  
zelf 2e, jongens t/m 12 jaar zijn 5e , de meisjes t/m 14 jaar 2e, jongens t/m 14 jaar zijn 2e 
geworden en de jongens t/m 17 jaar zijn 2e geworden en het tweede team t/m 17 jaar werd 
4e. Voorwaar een mooi resultaat. 
 
Open Jeugd 2012: 
Het Open jeugdtoernooi was een succes, zeker met de 89 deelnemers, 101 inschrijvingen 
van 24 verschillende tennisclubs! De bondsgedelegeerde was zeer tevreden over de 
organisatie en de goede sfeer op het park. Door de goedgezinde weergoden is het toernooi 
zonder verschuivingen of onderbrekingen gespeeld. 
 
Clubkampioenschappen 2012. 
De Clubkampioenschappen zijn ook prima verlopen. Met 42 deelnemers en 49 inschrijvingen 
hebben  een redelijk aantal clubleden hun best gedaan om clubkampioen te worden. Ook nu 
weer heeft de JC gezorgd dat een ieder weer een presentje kreeg bij de inschrijving, dit ook 
weer met behulp van een sponsor, 
 
Vernieuwing JC. 
Door allerlei omstandigheden zijn 4 van de 5 JC-leden opgestapt. Alleen Martin van Veelen 
blijft aan en Richard heeft samen met het bestuur voor waardige opvolgers gezorgd, die zich 
binnenkort, in de loop van 2013 zullen gaan voorstellen. 
 
Bonussen. 
In 2012 zijn er 6 junioren in staat geweest om bonus in de wacht te slepen, doordat zij aan 
alle voorwaarden hadden voldaan, naast hun selectietrainingen. Robin van Ginkel, Camiel 
Oppenhuis, Tobias Romein, Tim Tolk, Schreurs en Becht. 
 
 
 
 


