JAARVERSLAG 2018 Tennisvereniging Heerhugowaard

Voor u ligt het jaarverslag van 2018. Met dit jaarverslag hoopt het bestuur van de
Tennisvereniging Heerhugowaard (TVHHW) u een overzicht te bieden op het gevoerde
beleid, de uitvoering daarvan en van speciale gebeurtenissen en hoogtepunten die zich in
2018 hebben voorgedaan.
De TVHHW is in 1962 opgericht en mocht eind 2018 nog steeds de trotse beheerder zijn van
21 tennis buitenbanen en 5 tennis binnenbanen. Per 30 oktober 2018was het ledenaantal
1150.
Bestuur
Het bestuur bestond op 30 september 2018 uit de volgende personen;
Jos Klaver
Voorzitter
Geert Draaistra
Secretaris
Theo Al
Penningmeester
Rob Muijsert
Lid
Ron Ruisch
Lid (en aftredend per januari 2019)
Piet Berkhout
Lid
Vacature
Officieel vergadert het bestuur eens per 3 weken, daarnaast vergadert het DB wekelijks. Het
bestuur informeert de leden middels een maandelijkse nieuwsbrief die geplaatst wordt op
de website, facebook en vereniging app. Tevens liggen deze brieven als papieren kopie ter
inzage in het clubhuis. Het bestuur heeft in het kader van goed werkgeverschap regelmatig
overleg met het personeel. Daarnaast vindt overleg plaats met de partners zoals de KNLTB,
Horeca, In Bewegen, All-In, de Gemeente, Saturnus en de verenigingen in de omliggende
gemeenten.

Doelstelling
De hoofddoelstellingen van het bestuur waren en zijn oa de dalende trend van het aantal
leden om te buigen naar een stijgend aantal leden, het verbeteren van de kwaliteit van het
park en het verhogen van de dynamiek op het park. Daarvoor zijn er gedurende het jaar
verschillende acties opgezet en uitgevoerd, waarvan u hierna een overzicht zult zien.
Leidend was daarmee het motto: “Niets doen is geen optie.” Wij hopen met alle
inspanningen van afgelopen jaar met die van de komende jaren op een ledenaantal van
1500 rond 2025.
Verandering binnen de horeca
Het nieuwe jaar 2018 startte met verwelkoming van een nieuwe pachter voor de Horeca.
Wesley en Ellis Visser begonnen met frisse moed aan een nieuw pachtcontract.
Veranderingen in kantine werden snel zichtbaar en met enthousiasme geaccepteerd.
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In onderling overleg werd de keuken en het meubilair gemoderniseerd. Helaas gooiden
persoonlijke omstandigheden van de pachter roet in het eten waardoor wij halverwege de
start van het tennisseizoen op zoek moesten naar een nieuwe uitbater voor de horeca.
Dat werd de huidige uitbaatster; Steffie Madarasova. Zij heeft met een nagenoeg nieuw
team, voorzetting gegeven aan de verdere modernisering van het clubhuis en horeca en
daarmee een geheel nieuwe uitstraling aan de kantine weten te geven.
Aandacht voor duurzaamheid
De in 2017 ingezette vervanging van de verlichting in de hallen kreeg in 2018 zijn beslag. Na
enige aanpassingen bespaart de club daar flink geld mee (€500 per maand) en gaan wij
duurzamer om met onze energie.
Niet alleen aandacht voor duurzamer omgaan met energie, maar ook aandacht voor de
gezondheid van de leden door het aanbieden van reanimatiecursussen voor leden alsook het
inpandig verhuren van een ruimte aan “In Bewegen”.
Opheffing SPTH
Het opheffen van de SPTH per eind 2017 zorgt ervoor dat wij geen aparte stichting meer
hebben die zich met sponsorwerving bezighield, maar dat nu binnen de vereniging
georganiseerd wordt. In 2018 werd het zoeken en de contacten met sponsoren door de
voorzitter van het bestuur uitgevoerd. Een zoektocht om versterking van zowel sponsoren
als sponsor contactpersonen heeft tot nu toe niets opgeleverd.
Brainstormsessie met leden
Voor het toekomst bestendig maken van de vereniging zijn er diverse bijeenkomsten
geweest waaruit een aantal leden ideeën, voorstellen en acties kwamen, zodat daar
uitvoering aan gegeven kon worden. Dit heeft onder andere ook geleid tot een
ledenenquête. Door die enquête werd duidelijk dat de leden overtuigd waren dat er
veranderingen noodzakelijk waren zoals de vraag om all-weather banen. All-weather banen
zodat er ook na het zomerseizoen buiten doorgespeeld kon worden.
Vereniging ondersteuning.
Wij als vereniging kwamen op basis van een presentatie van het bestuur in aanmerking voor
vereniging ondersteuning gefinancierd door de Rabobank. Het oorspronkelijk doel voor de
ondersteuning was om te kijken hoe we naar een meer open club zouden kunnen groeien
waarbij een samenwerking met andere verenigingen zou kunnen bijdragen aan oa het
verhogen van de dynamiek op ons park. Aan het begin van dit traject werd duidelijk dat met
name onze PR, communicatie en marketing niet ons sterkste punt was. Op basis hiervan is
besloten om de doelstelling om tot “een open club te komen” bij te stellen. Dit traject loopt
ook in 2019 door.
Verandering parkbeheer
Onze groundsman gaf aan zijn dienstverband per 31 juli 2018 te beëindigen. Vervanging
werd gevonden in een professioneel baanonderhoud bedrijf dat tot einde 2018 samen met
een aantal vrijwilligers het baanonderhoud voor hun rekening heeft genomen. Wij hopen
daarmee voor de komende jaren op soortgelijke wijze en met behulp van de vele vrijwilligers
voor het groenonderhoud en binnen beheer, een prachtig en toekomst bestendig complex
veder te ontwikkelen en te behouden.
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Verlenging opstelling gravelbanen
Naar aanloop op de aanleg van all-weather banen en daarmee het verlengen van het
zomerseizoen werd besloten om een aantal gravelbanen zo lang mogelijk open te houden.
Door het extreem zachte najaar en mooie weer werd er nog vele dagen en avonden buiten
op de gravelbanen gespeeld.
Toestemming All-weather banen
Door de ledenraad is eind 2018 toestemming verleend om met de ombouw van baan 15-18
naar all-weather banen in 2019 te starten. Voor de financiering zijn diverse instanties
benaderd om mogelijke subsidie te verlenen. Voorlopig is hier nog geen uitsluitsel over
gekregen.
Toernooien en activiteiten
Gedurende het jaar hebben diverse commissies zich over bestaande maar ook nieuwe
toernooien en activiteiten gebogen met over het algemeen hele goede referenties.
Dat waren onder andere;
het Oud en Nieuw toernooi 2017-2018, Fit van Start, het Geit en Bock toernooi, de HWD
interne, de HWD voorjaarscompetitie, de zaterdag en zondag competitie, Stuif es in, de
Multimate clubkampioenschappen, Jeugdmiddag ipv Hooimaand, het Elro toernooi, Bewust
bewegen en eten, de najaarscompetitie, het Beiers Bierfeest, de Pietenmiddag, het Rabo
Open O&N toernooi.
Nieuwe vloer hal A,
Deze zomer hebben we de vloer in hal A vervangen door een nieuwe kunststof vloer en
nieuwe netten en toebehoren. Dit was nodig in het kader van het verbeteren van de
kwaliteit van onze faciliteiten. De tapijtvloer was namelijk na ongeveer 40 jaar gebruik totaal
versleten.
Contributie
Ondanks het vechten tegen een teruglopend ledenaantal hoeven wij, mede door
verschillende besparingen de club contributie niet te verhogen maar zelfs enigszins te
verlagen naar €149 per zomerseizoen voor 2019.
Een aanpassing van de contributie en het lidmaatschap zal met de komst van all-weather
banen in 2019 onderwerp van gesprek met de Leden Raad worden.
Gebruik van onze faciliteiten:
Zoals al eerder aangegeven hebben we een verloop in ledenaantal maar ook in de bezetting
van de tennishallen met als gevolg dat onze “jas” te groot is geworden. In het voorjaar van
2018 werd besloten om baan 6 per 1 september te verhuren aan de gymnastiekvereniging
SiU (Sport in Uitvoering).
De verhuur van baan 6 is een punt van discussie geworden. Inmiddels is er een houten
afscheiding tussen baan 5 en baan 6 geplaatst en zijn de meeste – terechte - overlast
klachten voorbij.
Echter zonder inkomsten uit de verhuur van baan 6 aan de gymnastiekvereniging SiU zou de
verdere modernisering en aanpassingen van het tennisaanbod (renovatie vloer en allweather) financieel niet mogelijk zijn.
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Pay en play
Vanaf december werd het mogelijk om vrije baanuren in de hallen elektronisch te boeken en
betalen. Zoals bij veel vernieuwingen zijn er dan ook aanloopproblemen maar daar wordt
aan gewerkt.
Personele bezetting.
Per 30 september bestond ons personeel uit:
De trainers: Mark Smit, Remco Pondman, Ad Simonds en Guido Potma.
Administratie: Ineke Jonkers.
Boekhouding: Jacquelien Korver.
Met bovenstaand overzicht hoopt het bestuur u een blik gegund te hebben op het jaar 2018.
Een jaar vol veranderingen en een jaar vol nieuwe leerprocessen. Een jaar waarin we als
bestuur, maar ook als vereniging veel zaken opnieuw hebben moeten ontdekken c.q.
ontwikkelen. Maar ook hierbij geldt dat besturen zonder hulp niet mogelijk is en hiermee
willen wij als bestuur alle vrijwilligers, ons personeel, de horeca en eenieder die zich op
welke wijze dan ook heeft ingezet voor onze vereniging hartelijk dankzeggen.
Heerhugowaard, december 2018
Geert Draaistra,
Secretaris.
Bijlage:
•

Verslag najaarscompetitie.
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Bijlage 1.

KNLTB NAJAARSCOMPETITIE 2018
In het najaar van 2018 werd voor het 6e jaar najaarscompetitie bij T.V.
Heerhugowaard georganiseerd. Dit jaar hadden zich 14 teams ingeschreven. Op
zaterdag hebben 8 teams deelgenomen, 3 damesteams, 3 mixteams en 2
herenteams. Op zondag speelde 1 dames en 1 herenteam. Voor het derde jaar werd
er ook op vrijdagavond gespeeld, nieuw was dat er naast 2 damesteams ook 2
mixteams meededen.
Er is 1 team kampioen geworden, het dames dubbel 17+ 4e klasse, oftewel het team
van aanvoerster Irene Hazeu.
Vergeleken met vorig jaar hebben we het met het weer dit najaar veel beter
getroffen. Een enkele wedstrijd werd uitgesteld of in de hal gespeeld. De teams
hebben dit altijd zelf goed opgelost voor zover wij konden overzien.
Dit jaar hebben wij zelf de baanindelingen kunnen verzorgen. Voor volgend jaar zou
het fijn zijn om ook zelf de banen te kunnen reserveren, dat scheelt weer een extra
handeling.

Mireille Zaal & Monique van der Voort
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