JAARVERSLAG 2018/2019
Voor u ligt het jaarverslag van het seizoen 2018/2019. 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 2019 hebben voorgedaan.
De TVHHW is in 1962 opgericht en mocht eind 2019 nog steeds de trotse beheerder zijn van
21 tennis buitenbanen waarvan 4 all weather en 5 tennis binnenbanen. Per 30 oktober was
het ledenaantal 1154.
Bestuur
Het bestuur bestond op 30 september 2019 uit de volgende personen;
Jos Klaver
Voorzitter
Geert Draaistra
Secretaris
Theo Al
Penningmeester
Rob Muijsert
Lid
Piet Berkhout
Lid
Vacature
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 de verenigingsapp. 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, sponsoren en de
verenigingen in de omliggende gemeenten.
Doelstelling
De hoofddoelstellingen van het bestuur waren en zijn oa de dalende trend 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.
Open Club traject (plus 200)
Ruim anderhalf jaar geleden zijn wij gestart met het Open Club Traject. Dit traject hebben
we kunnen starten doordat de Rabobank Alkmaar eo ons de middelen ter beschikking stelt
ter ondersteuning van dit traject. Door allerlei interne en externe redenen kwam dit traject
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niet echt van de grond. Toch heeft het bestuur maar dus ook de vereniging behoefte aan
een goed marketing/PR/Communicatie plan ter ondersteuning van onze toekomstplannen
wel of niet als open club. De Rabobank, in samenwerking met NOC/NSF hebben ons
professionele ondersteuning ter beschikking gesteld waarmee we in november zijn gestart.
Het bestuur heeft samen met een aantal leden drie werkgroepen opgericht om onze
plannen echt handen en voeten te gaan geven. Dit met het uiteindelijke doel om in 2025
weer 1500 leden te hebben en een optimaal gebruik van onze faciliteiten te bewerkstelligen.
Contributie
In overleg met de ledenraad heeft het bestuur besloten de contributie voor 2020 te
verhogen naar € 155,-. Dit bedrag is met ingang van de komende winter (2020) inclusief het
gebruik van de 4 All-weather banen in de winterperiode. Dit bedrag is overigens nog steeds
in concurrentie met de ons omringende verenigingen
Aandacht voor duurzaamheid
Bij de aanleg van de all weather banen heeft het bestuur ondanks de extra kosten besloten
de verlichting van deze 4 banen in LED uit te voeren. Voor verdere verduurzaming wordt in
2020 aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het plaatsen van
zonnepanelen op de daken van de hallen en de eventuele verdere plaatsing van LED
verlichting.
All weather banen
Om aan de toenemende wens van onze leden om ook in de winterperiode buiten te kunnen
tennissen zijn voor aanvang van het zomerseizoen de banen 15 t&m 18 omgebouwd naar all
weather banen.
Rookvrij tennispark
In de bestuursvergadering van 29 mei 2019 heeft het bestuur besloten om ook onze
vereniging rookvrij te maken. Wij vinden dat we het naar onze jeugd niet meer kunnen
maken dat er op ons park nog steeds uitgebreid gerookt wordt. Dit houdt in dat met ingang
van 1 oktober 2019 op het gehele park niet meer gerookt mag worden.
Zaterdag middag tennis voor de basisschool jeugd
In januari is gestart met tenniswedstrijdjes voor de basisschool jeugd op de zaterdag middag.
Oorspronkelijk ook toegankelijk voor de jeugd van onze omringende verenigingen. Het begin
was wat aarzelend maar mede door het enthousiasme van onze trainers is dit uitgegroeid
tot een succes. Deze acties zijn nu iets breder van opzet en ook doorgezet in dit najaar en
het voorjaar van 2020.
Tennis Opleiding (jeugd) nieuwe stijl
We hebben de opzet van de Tennisopleiding verbreed en dat bevalt zowel de trainers als de
jeugd heel goed. Alle jeugdspelers van de vereniging (in de categorieën rood, oranje, groen
en junioren) hebben nu ook hun plek binnen de Tennisopleiding gekregen, naast de
wedstrijdspelers. De competities voor deze categorieën staan goed in de steigers. Deze
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najaarscompetitie hadden we maar liefst 6 teams bij rood, oranje en groen. De laatste negen
maanden hebben we veel aandacht gegeven aan kennismaking- en proeflessen. Een hoog
percentage van deze kinderen heeft voor tennis gekozen en daardoor hebben we sinds 1
april 50 nieuwe kinderen mogen verwelkomen! De aanmelding voor de tennisopleiding gaat
nu volledig digitaal, de communicatie met de spelers/ouders is verbeterd en de informatie
over jeugdtraining en training voor wedstrijdspelers op de website wordt vernieuwd.
Gemeente
De overleggen met de gemeente in 2019 hebben vooral in het teken gestaan in het
optimaliseren van het gebruik van onze faciliteiten met als doel om meer mensen op ons
park te krijgen. In ons laatste overleg zijn we na de nodige discussies tot een
overeenstemming over het gebruik gekomen. Wij zijn nog wel in afwachting van de
schriftelijke bevestiging over de gemaakte afspraken.
Deze overeenstemming houdt in dat de gemeente ons toestaat om meerdere (bal)sporten
op ons park te toestaat en te faciliteren. Daar staat dan wel tegenover dat de gemeente voor
dat deel van ons park dat door meerdere sporten gebruikt wordt een pachtverhoging zal
vragen. Ondanks deze verhoging heeft het bestuur besloten hiermee akkoord te gaan.
Verandering parkbeheer
Met ingang van 1 februari is Ad Siemons onze nieuwe groundsman. Tot deze datum was Ad
een van onze trainers en trainde voornamelijk de jeugd. Na 42 jaar als trainer te hebben
gewerkt hebben we met Ad afgesproken dat hij zijn functie van trainer grotendeels neer zal
leggen en dat hij verder zal gaan als onze groundsman.
Extra
Door deelname aan de Rabobank Kas campagne en de St. Nut/Omnisport fiets toer hebben
we in 2019 ruim € 1.100,- op onze bankrekening kunnen bijschrijven.
Toernooien en activiteiten
Gedurende het jaar hebben diverse commissies zich weer met veel succes ingezet om
bestaande maar ook nieuwe toernooien en activiteiten te organiseren.
Dit waren onder andere;
Het Rabo Oud en Nieuw toernooi 2017-2018, Fit van Start, het Bock &Geit toernooi, de
Hooge Waerder interne wintercompetities, de Hooge Waerder interne voorjaarscompetities,
de district competities, de zaterdag en zondag competitie, Stuif es in, de Multimate
clubkampioenschappen, Het Baanbereik NRT toernooi, Jeugdmiddag ipv Hooimaand, het
Elro recreantentoernooi, Bewust bewegen en eten, de Hooge Waerder najaarscompetitie,
het Beiers Bierfeest, de Pietenmiddag en niet te vergeten het Old Stars tennis.
Gezien de vele positieve mondelinge reacties en op de diverse social media kunnen we
stellen dat we ook in 2019 een goede evenementen kalender hebben gehad.
Beëindiging samenwerking met All-in
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Reeds in 2018 zijn we in discussie met All-in over onze samenwerking betreffende lessen en
trainingen aan recreanten. Na diverse gesprekken hebben wij in overleg met All-in besloten
om de samenwerking gefaseerd (tot eind maart 2020) te stoppen.
Tevens hebben we besloten dat alle recreanten lessen na april 2020 verzorgd zullen worden
door Remco Pondman en Guido Potma.
Wij danken All-in bij deze voor de manier waarop zij de vele jaren invulling hebben gegeven
aan de lessen en trainingen aan oa onze recreanten. Vele leden van ons hebben de eerste
beginselen van het tennisspelletje bij hun opgedaan.
KNLTB Club.
Binnen de KNLTB is men bezig met verandering van systemen en hulp aan de clubs. Wij
hebben met een vaste contactpersoon regelmatig contact en veel van onze aanbevelingen
richting aanpassing systemen zien we gerealiseerd. Zo wordt er op onze vraag gewerkt om
een elektronisch afhangsysteem voor de binnenbanen te koppelen aan Ideal betaling.
Samen met hen kijken wij in 2020 of elektronische beveiliging toegangscontrole via de
clubpas mogelijk kan worden.
Personele bezetting.
Per 30 september bestond ons personeel uit:
De trainers: Mark Smit, Remco Pondman en Guido Potma.
Groundsman: Ad Siemons
Administratie: Ineke Jonker.
Boekhouding: Jacquelien Korver.
Met bovenstaand overzicht hoopt het bestuur u een blik gegund te hebben op het jaar 2019.
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, 31 december 2019

Geert Draaistra,
Secretaris.
Bijlage:
Jaarverslagen commissies en toernooiorganisaties.
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Jaarverslag 2019
Activiteit

KNLTB Najaarscompetitie

Periode
Organisatie
Doelgroep
Aantal
deelnemers

Jaarlijks,13 september - 15 november 2019
Mireille Zaal & Monique van der Voort
Recreanten, senioren
13 teams, 104 spelers
vrijdag: 2 HD, 3 DD, 2GD
zaterdag: 1 HD, 2 DD, 2GD
Ja: bijdrage KNLTB en ballen per team verrekend
Via social media (facebook en instagram), nieuwsbrief TVHHW
• In verband met veel regen dit seizoen ook gebruik gemaakt van
uitloopdagen. Teams zeer zelfredzaam ook bij gebruik
maken allwheaterbanen, hallen of uitwijken naar andere
vereniging omdat het daar wel bespeelbaar was. Ondanks de
regen lagen de banen er als het droog was meestal prima bij.
Uit kunnen wijken naar all wheater banen is ook een
vooruitgang. Meestal was het weer dan niet aantrekkelijk
voor andere recreanten, en zo konden de wedstrijden toch
doorgaan.
• Het was erg prettig om zelf de banen te kunnen reserveren.
Geeft meer flexibiliteit.
• Eén team kampioen: Dames dubbel vrijdag avond 2e klasse,
aanvoerder Maureen van Berkel-Brink.

Begroting
Promotie
Korte
samenvatting/
bijzonderheden

Jaarverslag 2019
Activiteit

Rabobank Open Oud & Nieuw Toernooi 2019-2020

Periode

28 december 2019 – 5 januari 2020

Organisatie

Rabobank Oud & Nieuw commissie (6 personen)

Doelgroep

Senioren, alle sterktes

Aantal
deelnemers

165 (16 van buiten de vereniging)
DD4: 3 koppels

GD6: 10 koppels

GD4: 3 koppels

HD7: 15 koppels

HD5: 4 koppels

DD7: 15 koppels
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DD5: 3 koppels

GD7: 17 koppels

GD5: 3 koppels

HD8: 6 koppels

HD6: 12 koppels

DD8: 4 koppels

DD6: 4 koppels
Begroting

Aanwezig

Promotie

Via Facebook, email (Mailchimp), Instagram, Posters en Flyers

Korte
samenvatting/
bijzonderheden

Dankzij gulle sponsors kon er ook dit jaar weer een geweldig, goed
aangekleed en professioneel toernooi georganiseerd worden.
Mede dankzij de enthousiaste deelnemers, de goede samenwerking
tussen de vereniging en de commissie, is het weer een groot succes
geweest.
De onderdelen zijn gespeeld in poules, met daarna een afvalschema.
Echter, DD4/GD4/HD5/DD5/GD5/DD6/DD8 zijn gespeeld in alleen
poules, vanwege het minder aantal inschrijvingen in deze sterktes.
Alle finales zijn op zondag 5 januari 2020 gespeeld.
Zaterdagavond 4 januari 202 vond er een grote verloting plaats,
gevolgd door de Nieuwjaarsborrel gesponsord door het Bestuur. Hierna
startte de DJ de feestavond en bleef het tot de kleine uurtjes nog
onrustig…

Jaarverslag 2019
Activiteit

Clubkampioenschappen

Periode

14 – 23 juni

Organisatie

Er is een compleet nieuw team opgezet voor dit toernooi, met
ondersteuning van een aantal leden van het Elro-toernooi

Doelgroep

HE, DE en GD, alle 17+

Aantal
deelnemers
Begroting

119
€1.000,- sponsorgeld
Uitgaven (inclusief verkochte lootjes) €646,13.
Positief resultaat van €353,87
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Promotie

Facebook (via pagina van de tennisvereniging), E-mail, nieuwsbrief en
flyers / posters in de kantine
•
Het was even zoeken voor het nieuwe team en we zijn
dan ook heel dankbaar voor de ondersteuning van Marianne,
Suzette, Jolanda en Arno van het Elro-team, zowel in de
voorbereiding als tijdens het toernooi.

Korte
samenvatting/
bijzonderheden

•
Gelukkig waren de weersomstandigheden tijdens het
toernooi prima.
•
Er kwamen veel positieve reacties dat we de
clubkampioenschappen opgepakt hebben.
•
We hebben een aantal leerpunten mee kunnen nemen
naar het volgende toernooi.
•
Er zullen continue keuzes gemaakt moeten worden
tussen de te spelen onderdelen (enkel en dubbelvarianten) omdat
er te kort tijd is om alle onderdelen te kunnen spelen in de
beschikbare periode. Ook later in het jaar is het niet mogelijk om
eventuele overige onderdelen te spelen.
•
We kunnen zeker nog een aantal vrijwilligers
gebruiken!!!

Jaarverslag 2019
Activiteit

Walking Tennis

Periode

Februari tot nu. Elke maandagmiddag

Organisatie

Suzette Hagen, Marianne de Hair

Doelgroep

Ouderen, die tennissen leuk vinden, maar het gewone spel te snel
vinden gaan.

Aantal
deelnemers
Begroting

5-6

Promotie

Poster in de kantine, nieuwsbrief. Er komt een stukje in de krant. Hier is
Jos mee bezig.

Korte
samenvatting/
bijzonderheden

Degene, die mee doen, zijn enthousiast. Maar de groep blijft erg klein.

Geen
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Jaarverslag 2019
Activiteit

Elro toernooi 2019

Periode

24 augustus t/m 1 september

Organisatie

Elro commissie bestaand uit 11 personen

Doelgroep
Aantal
deelnemers
Begroting

176
-7500

Promotie

Flyers, posters, website, clubapp, facebook

Korte
samenvatting/
bijzonderheden

Goede week met enthousiaste deelnemers. Mooi weer, waardoor alle
wedstrijden buiten gespeeld konden worden.

Jaarverslag 2019
Activiteit

Hooge Waerder Winter competitie

Periode

Oktober tot en met maart.

Organisatie

Jan Hagen, Frits van Kempen

Doelgroep

Recreanten intern

Aantal deelnemers

Binnen-competitie: 188 spelers
Buiten-competitie: 135 spelers

Begroting

Binnen-competitie: Kosten voor de ballen, de huur van de binnenbanen en een
presentje voor de winnaars.
Buiten-competitie: Kosten voor de ballen, en een presentje voor de winnaars.

Promotie

Via mail aan teamcaptains vorig jaar, nieuwsbrief, website en verenigingsapp.

Korte samenvatting/
bijzonderheden

Dit jaar voor het eerst gestart met de Hooge Waerder All Waether buitenbanen
competitie. Tot onze verrassing is dit een groot succes gebleken.
Binnen-competitie gespeeld met 60 teams, 188 deelnemers, 270 wedstrijden, 414
partijen.
Buiten-competitie: gespeeld met 56 teams, 135 spelers, 197 wedstrijden en 197
partijen.
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Jaarverslag 2019
Activiteit

Hooge Waerder Interne competitie

Periode

April, mei, begin juni

Organisatie

Jan Hagen, Frits van Kempen

Doelgroep

Recreanten intern

Aantal deelnemers

393 deelnemers

Begroting

Kosten voor een paar blikken met ballen, en een presentje voor de winnaars. De kosten
voor de teams zo laag mogelijk gehouden.

Promotie

Via mail aan teamcaptains vorig jaar, nieuwsbrief, website en verenigingsapp.

Korte samenvatting/
bijzonderheden

Gespeeld met 59 teams, 393 deelnemers, 214 wedstrijden, 856 partijen.
In het begin niet al te best weer gehad, later extra banen nodig gehad om binnen de
planning alle partijen te kunnen spelen.
Buiten de zomeravondcompetitie ook de woensdagochtend competitie opgezet waarbij
Gonnie van Herpt de organisatie voor haar rekening neemt.
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