
Van de voorzitter 
 
Na een wat ongenuanceerde opmerking over de zondagochtenduitzending van onze plaatselijke 
omroep, waar de twee (onbetaalde) presentatoren een aardig ééntweetje hadden, spoorde mijn zoon 
mij aan zelf daar te gaan zitten, in plaats van commentaar te leveren vanaf de zijlijn. Ik kaatste terug 
dat als het zo zou werken, alle problemen met vrijwilligers opgelost zouden zijn. Als alle mensen die 
ongezout commentaar vanaf de zijlijn geven zich direct zouden aanmelden om zelf hun steentje bij te 
dragen, dan hadden de besturen van een heleboel verenigingen een groot probleem minder. Maar 
natuurlijk heeft hij gelijk, waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers, ook al laten ze wel eens een 
steekje vallen, of doen ze het niet altijd zo als wij zouden wensen? Hadden we schaatsend kunnen 
genieten van de pracht van het Ilperveld als de vrijwilligers van Hard Gaat Ie niet voor dag en douw 
een baan voor ons hadden getrokken? Kunnen we niet ieder jaar onbezorgd zwemmen in Zwembad De 
Breek, met dank aan de vrijwilligers? En hoe zouden de wedstrijden van Probuild op de zaterdagavond 
vorm krijgen als niet een groep vrijwilligers zorgt voor de organisatie?  
Kortom: wat zou het Landsmeerse verenigingsleven zijn zonder vrijwilligers? 
 
Dit thema wordt door onze tennisbond, de KNLTB, steeds vaker belicht en dat, gecombineerd met 
eigen ervaring bij onze en andere clubs, heeft ertoe geleid dat wij dit ook weer eens bij onze eigen 
leden onder de aandacht willen brengen. Bij de uitnodiging voor onze ALV op 14 maart a.s. vindt u 
een filmpje over dit thema, dat aardig weergeeft wat een vrijwilliger is en wat er van hem/haar 
verwacht mag/kan worden. 
 
Onze vereniging draait op vrijwilligers, vanaf de jonge jeugd tot de seniore veteranen, zonder 
vrijwilligers hadden wij niet zo’n mooi park gehad en is er niet het hele jaar door te tennissen op de 
smashcourt banen. Of het nu gaat om het organiseren van jeugdtoernooien, het inkopen van drank en 
vers voor de kantine, het organiseren van een instuif, het begeleiden van de competitie, het 
onderhouden van het groen, de paden en het clubhuis, of het organiseren van feesten; zonder 
vrijwilligers kan Heb Durf niet bestaan. 
 
Als seniorlid van Heb Durf bent u “verplicht” tot het draaien van minimaal 2 kantinediensten per jaar. 
Diensten die volgens een rooster worden ingedeeld door een aantal vrijwilligers, die worden nagebeld 
door vrijwilligers en waarvoor vrijwilligers zorgen dat u daar in de kantine aan uw medeleden 
versnaperingen kunt verkopen. Als u niet komt opdagen op zo’n dienst laat u dus niet alleen uw 
medeleden in de kou staan, maar ook toont u heel weinig respect aan al die mensen die ervoor zorgen 
dat onze vereniging nog steeds kan draaien zonder een verpachte kantine met “marktconforme” 
prijzen. 
 
Doordat wij sinds de aanleg van deze banen bijna het hele jaar kunnen doortennissen is er inmiddels 
ook een grotere behoefte gaan bestaan aan openstelling van de kantine, ook op bepaalde tijden in de 
wintermaanden. Om dit te realiseren zijn er meer diensten nodig, dus meer mensen die een 
kantinedienst kunnen draaien. Dat is de reden waarom wij u op de komende ALV zullen verzoeken om 
een keer een dienst extra te draaien (dus 3 i.p.v. 2) en waarom wij aan de 65-plussers, die ooit zijn 
vrijgesteld van kantinedienst, willen verzoeken om toch ook hun kantinedienst te draaien overdag, 
bijvoorbeeld op woensdag of in het weekend. 
 
Gezien het aantal inbraken in het sportpark de afgelopen tijd zijn wij met de omliggende verenigingen 
bezig om, samen met politie en gemeente, te inventariseren of het mogelijk is wat meer aan collectieve 
beveiliging te doen. Wellicht is het u niet ontgaan dat ook Heb Durf al een aantal keren het doelwit is 
geweest van inbrekers en vandalen. Dit, gecombineerd met de voortschrijdende automatisering, maakt 
dat het bestuur zo gauw mogelijk wil overgaan op het invoeren van een automatisch toegangssysteem. 
Dit houdt in dat ieder lid met zijn pasje het hek/de kantine kan openen en dus ook goed wordt 
geregistreerd door wie er gebruik gemaakt wordt van ons park. Het halen van de sleutel bij een lid van 
onze vereniging, die al jarenlang vrijwilliger is voor u en ons, zal dan tot het verleden gaan behoren. 
 



Daarnaast zal er ook wat aan onze keuken moeten gebeuren, want een aantal apparaten daarin zijn niet 
meer van deze tijd en voldoen ook niet meer aan de geldende regels. Daarbij zouden wij het zeer 
prettig vinden als de voorraad bij de keuken in de buurt staat, i.p.v. aan het andere eind van de kantine.  
Deze en nog andere wensen nopen ons, zoals wij reeds in 2011 hebben aangekondigd, om de 
contributie dit jaar enigszins te verhogen. Het voorstel daarvoor zal in de ALV worden besproken. 
 
Ten slotte wil ik hier nog onder de aandacht brengen dat Heb Durf ook hard op zoek is naar sponsors; 
de sponsorcommissie (vrijwilligers uiteraard) zoekt daarom naar de ondernemers onder de leden die 
hun bedrijf willen promoten d.m.v. een winddoek op een van de banen, een vlag, naamsvermelding op 
de scoreborden of vermelding op de website/in het clubblad.  
 
Laat zien dat u Heb Durf ook een warm hart toedraagt en neem contact op met een van de 
bestuursleden om u aan te melden voor sponsoring of als vrijwilliger in een van de commissies of in 
het bestuur! 
 
Rest mij u veel tennisplezier te wensen in 2012; tot op de ALV op 14 maart. 
 
 
Ik wens u veel tennisplezier in 2012. 
 
Anneriek Verhoef, voorzitter 



Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012, 2013 en 2014 van Tennisvereniging Heb 

Durf Landsmeer 

 

Samenvatting 
 

Het bestuur van de tennisvereniging Heb Durf biedt u hierbij de jaarrekening over 2011 aan 
en de begroting voor de jaren 2012, 2013 en 2014.  

 
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2011 en een rekening van baten en 
lasten over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011, welke beiden zijn 

voorzien van bijbehorende specificaties en toelichtingen. 
 

De financiële jaarrekening 2011 is gecontroleerd door Eric Hafkamp en Hanneke Dusseldorp.   
 
In de jaarrekeningen zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2011 opgenomen voor 

wat betreft de baten en lasten. Deze begroting is door de ledenvergadering op 9 maart 2011 
goedgekeurd. 

 
Het financiële resultaat over 2011 is uitgekomen op € 204,- positief ten opzichte van een 
begroting van € 1050,- positief. Het lagere positieve resultaat t.o.v. de begroting is ad. € 846,-  

 
De cash flow uit de operationele activiteiten over het jaar 2011 bedroeg € 19104,-  en was 

ruim voldoende om aan onze aflossingsverplichtingen over 2011 ( € 11.400,-) te voldoen. 
 
Vorig jaar had ik geschreven dat de resultaten voor de komende drie jaren licht pos itief zullen 

zijn. Hierop moet ik een kanttekening plaatsen gelet op de terugloop ledenbestand, 
sponsorinkomsten en kantine- inkomsten, deze zijn minder dan begroot. De verwachte cash 

flow uit de operationele activiteiten is,  “nu”,  nog voldoende om aan de 
aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.  
 

 



 

Jaarverslag Technische Commissie 2011 

 

Cynthia Wooter (voorzitter), Winfred Martens, Eric Hafkamp, Koen Rose, Thomas Bonsen, 
Stef Bloem, Roy van den Brink 
 

26 maart: ‘t Jopie Verhoef Toernooi, deelname 20 koppels 
 

2 april: Training Competitie spelers door tennisschool Anjoy 
 
April/mei: Competitie Senioren onder leiding van de wedstrijdleiders Winfred en Eric.  

Hieraan hebben 17 teams meegedaan, 4 landelijk en 13 district teams. 5 kampioen en 1 team 
gedegradeerd. 

 
9 t/m 17 juli: Landsmeer Open, met winnaars Pieter Roodenburg en Kelly Kuipers beiden 
Heb Durfers. 

 
13 augustus: Invitatietoernooi met Elzenhagen, de wisselbeker bleef bij Heb Durf.  

 
26 augustus: Ladiesday, met de winnaars Lily Lambert en Aly van den Oever. 
 

1 t/m 11 september: Clubkampioenschappen o.l.v. Koen, Thomas, Roy en Stef. Ondersteund 
door Ruud, Henk, Han en Cynthia 

Met winnaars Malou van Scheppingen en Frank de Ridder.  
 
1 oktober Familie/Vrienden Toernooi, deelname 20 koppels 

 
Met het winterseizoen november/maart 2012 doen 4 mix teams mee.  

 
Dit is mijn laatste verslag als voorzitter van de technische commissie.  
Winfred Martens is bereid om deze functie naast die van wedstrijdleider te vervullen.  

Heel veel succes Winfred ! 
 

 



 

Jaarverslag kantinecommissie 2011 

 

De kantinecommissie (KC) bestond dit jaar weer uit de volgende leden: 
Lily Lambert (coordinatie), Paul Band, Gerrit Jan Muller, Jan Tuitjer, Jur Lambert, 
Dieuwertje Band.  

De kantinecommissie verzorgt de inkoop voor de kantine. Tijdens de competitie en de 
toernooien worden daarnaast wekelijks, soms zelfs dagelijks, verse waren ingekocht.  

De KC is zoveel mogelijk actief betrokken bij de toernooien en evenementen van de 
vereniging.  
 

Een aantal kantinetaken wordt door andere vrijwilligers, geheel zelfstandig, doch in nauw 
overleg met het kantineteam uitgevoerd: 

- Graciela en Rob Buhrs stellen zorgvuldig het bardienstrooster op.  
Tijdens de toernooien en evenementen houdt de KC nauw contact met hen, met de technische 
commissie en de evenementencommissie.  

- Simon Goede en Joop Verkerk houden de baromzet bij. Het tennisseizoen 2011 begon met 
een prachtig voorjaar en dat konden we ook merken aan de omzet.  

Het Landsmeer Open was ook weer een groot succes. Er werd veel werk verzet door alle 
commissies tezamen, speciale dank gaat uit naar de jeugdige vaste invallers voor de 
kantinedienst. Onze dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers die voor dit toernooi heerlijk 

belegde broodjes gezond verzorgden.  
-   Simon Goede doet de wijninkoop van zorgvuldig geselecteerde wijnen. 

-  Aly van den Oever verzorgde dit jaar voor het laatst met een team vrijwilligers de beldienst.  
-  Inge Colenbrander en Nel van Meurs doen de was van de keuken- en theedoeken, e.d. 
-  Joop Verkerk en Ger Bleijerveld vulden regelmatig de voorraden in  keuken en  bar aan.  

-  De mannen van de Gouden Ploeg vormen het hele jaar door een belangrijke, onmisbare 
schakel met en voor het kantineteam.   

 
 
De PLANNEN voor 2011 werden verwezenlijkt 

De verkoop van de consumptiekaart werd voortgezet.  
Voor de maand april, het Landsmeer Open en de Clubkampioenschappen gold ook dit jaar een 

speciaal actietarief.  
Net als vorig jaar werden er honderd consumptiekaarten verkocht.  
Een mooie vaste post inkomsten met dank aan de leden.  

 
De PLANNEN voor seizoen 2012:  

Koop de consumptiekaart!  
De consumptiekaart is een groot gemak voor de bardienst. Geen tekort aan kleingeld in de 
kassa. 

De keuken en de bar worden weer voorbereid op het nieuwe seizoen, de voorraad wordt weer 
op peil gebracht, wij hopen van harte op een goede verkoop.  

Hiervoor is de aanwezigheid van de bardienst onmisbaar 
 

 



 

Jaarverslag secretariaat 2011: 
Alle lopende werkzaamheden blijken ieder jaar weer behoorlijk  

wat tijd te kosten, daar zal ik jullie niet mee vermoeien.  
     Veel tijd is dit jaar gaan zitten in het boven tafel krijgen van alle  

belangrijke stukken omtrent de baanvernieuwing in 2009/10, zoals  
de contracten met de firma Arcadis die van belang zijn voor de  
garantie, maar ook de regelingen rond het onderhoud. Inmiddels  

zijn alle officiële stukken in ons bezit.  
      Het blijkt nog steeds moeilijk om voor diverse functies en taken 

            opvolgers te vinden.  Onze voorzitter van de technische                                                                                                     
commissie Cynthia Wooter heeft na een lange periode aangegeven 
dat zij als voorzitster wilde stoppen en gelukkig hebben we na lang 

zoeken en vragen Winfred Martens bereid gevonden deze taak over  
te nemen. Natuurlijk danken wij Cynthia voor al het werk, niet  

alleen als voorzitter van de TC, dat zij voor Heb Durf heeft gedaan.  
Gelukkig blijft zij actief in de kantinecommissie.  
Helaas gaan Katinka Waaijer en Ans Baarslag stoppen met hun werkzaamheden voor de 

evenementencommissie. 
Katinka en Ans hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid en we hopen dat jullie 

zonder veel problemen het stokje kunnen overgeven. 
In vele commissies (kantine-, jeugd-, sponsor- en redactiecommissie)  
willen vrijwilligers vervangen worden en daarbovenop hebben we  

uitbreiding nodig voor al het werk dat gedaan moet worden.  
Niet voor niets hebben we bij de uitnodiging voor de ALV een filmpje 

meegestuurd,over wat een vereniging is en moet zijn en hoe de leden 
daar een rol in hebben. Bedenk wel dat er getennist kan worden in                         
Landsmeer op een mooie locatie, mogelijk gemaakt doordat bijna al het                          

werk door vrijwilligers wordt gedaan!!! 
Deze vrijwilligers gaan o.a. het komende seizoen zorgen voor optimali-  

sering van de beveiliging van ons park, elektronische toegang, meer leden  
en aanpassingen aan de keuken. Kortom, genoeg te doen. 
 

Han Daniëls, secretaris.  
 

 



 
 

Jaarverslag jeugdcommissie 2011 
 
Bezetting: 

De JC bestond  begin dit jaar uit 5 leden nl. Richard Hoogenboom, Ronald van Ginkel, Martin 

van Veelen, Linda Straetemans en Irene Hiemstra. De taakverdeling is als volgt; Richard is de 
voorzitter, toernooileider en scheidsrechter, Ronald plv.voorzitter, toernooileider en 

competitieleider, Martin is lid en Linda en Irene nemen het secretariaat voor hun rekening.  
 
Jong vraagt oud: 

Het seizoen 2011 zijn wij gestart met het, binnen onze club zeer bekende en altijd goed 
verzorgde, Jong vraagt Oud toernooi. Ook dit keer weer een stagiaire van tennisschool Anjoy, 

die zijn maatschappelijke stage diende te vervullen. Niemand minder dan Tommie van Beek 
hielp deze zondag mee. Ook dit keer verzorgde de JC de lunch.  
 

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 zorgden 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 8 jaar kampioen, jongens t/m 10 jaar kampioen, meisjes t/m 12 jaar zijn 6e 

geworden, jongens t/m 12 jaar zijn 5e en de meisjes t/m 14 jaar 3e, jongens t/m 14 jaar zijn 2e 
geworden en de jongens t/m 17 jaar zijn 7e geworden. Voorwaar een mooi resultaat.  
 

Open Jeugd 2011: 

Het Open jeugdtoernooi was een succes, zeker met de 91 deelnemers. De bondsgedelegeerde 

was zeer tevreden over de organisatie en de goede sfeer op het park. Ondanks soms harde 
regen, bleven de banen er prima bij liggen. Opvallend was de inzet van de JC om toernooi TV 
te installeren. Geheel uit eigen middelen is dit bekostigd door de JC. Factuur en 

kasverantwoording is in handen gesteld van de penningmeester.  
 

De Clubkampioenschappen zijn ook prima verlopen.De JC had zelf voor een aardigheidje 
gekozen, bij afwezigheid van een sponsor. 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. Er hadden zich 37 deelnemers aangemeld.  
 

Bij de najaarscompetitie zijn voor onze club ?? teams uitgekomen. komen.  
 
Als afsluiting van het seizoen was er nog een Oud vraagt Jong toernooi gepland, maar die kon 

helaas niet doorgaan vanwege competitieverplichtingen. Door de competitiedrang van de 
KNLTB is het haast onmogelijk geworden om nog zomaar wat “losse”evenementen te 

organiseren 
 



 

Activiteiten 2012 
 

 Jeugd wintertoernooi 

 Meedoen met de DEEN actie 

 Jong vraagt oud 

 Trainingsdag competitiespelers 

 Voorjaarscompetitie 

 Clubpromotiedag (vroeg reserveren) 

 Open jeugdtoernooi 

 Clubkampioenschappen 

 Najaarscompetitie 

 
Doelstellingen 2012 
 

 Het voortzetten van de goede samenwerking met de trainers.  
 

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

 

 Het vasthouden van de huidige bezetting van de JC. Met dit huidige bestand is het 

goed mogelijk om aan alle verplichtingen te voldoen. Tevens is Ronald geslaagd voor 
zijn diploma Toernooileider! Wel stopt Richard, eind 2012, na 10 jaar met de 
Jeugdcommissie, daar zijn kinderen senior geworden zijn. Naar nieuwe instroom 

wordt gezocht. 
 

 Ook voor 2012 is nog steeds de doelstelling,de jeugd meer betrokken te krijgen bij de 
verschillende activiteiten. In de loop van 2011  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 2011 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.  
Dit zijn Jesse van der Aat, Robin van Ginkel, Camiel Oppenhuis, Tobias Romein en 
Bas van Veelen. Zij komen allen in aanmerking voor de bonus van €75,-- welke door 

de penningmeester op hun rekening gestort zal worden.  
 

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 act iviteit aanwezig 
om e.e.a in goede banen te leiden. 

 
Al met al was 2011 in onze ogen een goed seizoen.  
 

Richard Hoogenboom, voorzitter JC. 



 

 

Jaarverslag 2011 Onderhoudscommissie (G.P.) 

 
Evenals vorig jaar bestond ook in 2011 de Onderhoudscommissie uit 10 man. Er zijn geen 

mannen bijgekomen, uitgetreden of overleden en dat stemt tevreden.  
Hans Bosch is redelijk hersteld na zijn heupoperatie. Ben Bayer is echter sinds 2010 niet 
hersteld, maar heeft in 2011 toch veel meegedraaid met de ploeg ondanks zijn ernstige ziekte. 

Daar maken wij ons met hem zorgen om, maar we zijn blij dat hij toch bijna elke 
donderdagmorgen weer op ons park verschijnt om het vrijwilligerswerk te doen. Ook de 

Gemeente Landsmeer heeft waardering voor dat werk want hij werd in 2011 uitgenodigd voor 
de jaarlijkse vrijwilligersmiddag op het Gemeentehuis en daar gehuldigd.  
Over de kleine mankementen van de overige (oude) leden van de commissie zal ik niet 

uitweiden, want dan komt dit verslag niet af.  
 

Coniferen etc. 

Eigenlijk hetzelfde verhaal als vorig jaar; dus de coniferen werden weer aan beide zijden en 
van boven geknipt en geschoren, er werd gras gemaaid, geschoffeld, sloten werden 

uitgebaggerd, prullenbakken geleegd, lege flessen afgevoerd naar de glasbak, banken 
geschilderd, het terras geveegd en zomer- en winterklaar gemaakt, kleine en grote reparaties 

verricht, schoonmaakwerkzaamheden in, om en op het clubhuis verricht, etc.  
Aan de netpalen werden klemmen aangebracht voor het stallen van de singlepalen. Er zullen 
nog klemmen worden aangebracht aan de zwarte prullenbakken/tellers voor het plaatsen van de 

rolvegers. 
De blauwe prullenbakken zullen worden geschilderd en ook weer op de banen geplaatst ter 

vervanging van de rode plastic reclamebakken op de banen 5 en 6.  
De nieuwe aangebrachte kabels door de Fa. Hak naar de banen 5 & 6 voor drie lichtmasten zijn 
door de G.P. in de grond en onder het tegelpad naar die banen weggewerkt. Op baan 6 wordt 

momenteel nog wat detailwerk verricht.  
 

Achter ons clubhuis is een tegelpad aangebracht door de fa. Ed Seijmons. Hierdoor is het 
mogelijk ook achterkant van  het clubhuis schoon te krijgen en indien nodig reparaties te 
verrichten.  

Ook is er beschoeiing aangebracht aan de sloot bij de fietsenstalling en zijn daar struiken en 2 
bomen gerooid. De fietsenplaats is hierdoor veel groter geworden.  

 
Vorig jaar schreef ik over rotzooi trappen. Dat is in 2011 niet meer gebeurd gelukkig. Helaas 
werden er wel ernstige slordigheden geconstateerd. Zoals de baanverlichting op baan 4 niet 

uitdoen zodat het de hele nacht heeft gebrand….  
Erger was de nalatigheid om de toegangsdeur naar de kantine niet op het alarmslot te doen en 

de sleutel met het houten blok op de bar te laten liggen en niet terug te brengen waar hij 
vandaan is gehaald…….  
Of de verwarming op 25 graden C. te zetten en dat de rest van de dag en nacht zo te laten 

staan…….. 
En wat ook gebeurd is, is dat als je hier competitie hebt gespeeld je er een ontzettende 

puinhoop van maakt en een ander dat laat opruimen. Het is teveel om op te noemen. Verder 
sluit je niets af en laat je alles openstaan, park, kantine en keuken!!!  Dit schandalige voorval 
vond plaats in de nacht van 22 op 23 mei 2011. We weten nog steeds niet welk team hier 

verantwoordelijk voor was(!!!) 
 



In 2011 zijn er een poging tot inbraak en 2 inbraken geweest. Bij de poging werd de poort op 

baan 6 naar ACW geforceerd en ontzet. Wij dachten eerst dat er een nieuwe poort zou moeten  
worden besteld (kosten +/-€ 1000,--) maar Rob de Smalen heeft met slimheid en kracht de 

oude poort weer operationeel weten te krijgen (chapeau!). Het hekwerk bij baan 6 werd 
waarschijnlijk toen eveneens kapot gemaakt en zal hopelijk eerdaags door de fa. Hexta worden 
gerepareerd (de offerte is binnen). 

 
Bij de 2 inbraken hebben er diverse vernielingen plaatsgevonden o.a. aan deuren en grendels. 

Deze vernielingen zijn door een timmerman hersteld. Ook zijn daar nu veiligheidsstrips 
aangebracht.  
De kluis werd gekraakt en het slot daarvan vernield. De kluis heeft men echter niet kunnen 

meenemen omdat hij vast gelast zat aan de wand. Deze montage en laswerk waren indertijd 
gedaan door de vorig jaar overleden Jan Geleijnse en ik vind het jammer dat ik hem dat niet 

meer kon vertellen.  
Wij dachten dat er weer een nieuwe kluis zou moeten worden besteld, maar ook hier bracht 
Rob de Smalen uitkomst! De kluis heeft Rob inmiddels teruggeplaatst en gerepareerd, maar 

moet nog zodanig worden bevestigd dat hij weer in gebruik kan worden genomen.  
Bij de eerste inbraak heeft het dievengilde niet veel tijd gehad omdat het alarm afging en men 

toen direct de benen heeft genomen.  
Er zou nog veel meer kunnen worden opgenoemd, maar ik laat het hierbij. Op naar vrolijker 
zaken. Kunst bijvoorbeeld. 

 

Kunst 
Begin vorig jaar zijn de 2 schilderijen die in bruikleen waren gegeven door Angelique v.d. 
Born weer aan haar teruggegeven en sindsdien hangt er een mooi schilderij van ons aller Mieke 
ter Brake, Centraalstation,  eveneens in bruikleen. Ik ben er erg blij mee en ik hoop U ook. 

 

Tot slot 
Ik ga hier om diverse redenen niet vertellen wat de plannen voor dit jaar zijn. U hoort nog van 
ons.  

Wel zou ik nog graag een paar wensen willen doen die met de banen te maken hebben, t.w. :  
 
Veeg voordat je gaat spelen eerst met de rolveger de baan anders lopen de lijnen vol met 

infillmateriaal en dan zijn de lijnen niet goed meer te zien. De lijnen worden wel éénmaal per 
maand door de groundsman uitgeblazen, maar als je zelf ook veegt blijven de lijnen die maand  

langer zichtbaar.  
 
Hang na het slepen* de sleepnetten aan het handvat op aan de haken van het hekwerk bij de 

sleepnetbordjes.  
 

* Alleen als de banen nat of  vochtig zijn hoeft er niet gesleept te worden.  
 
Henk Clausen, Onderhoudscommissie.  
Landsmeer, 12 maart 2012 

***** 


