Jaarverslag 2015 Bestuur
JA MAAR . . . . . ALS ALLES LUKT
Daar gaat het wel een beetje op lijken. Tijdens de Nieuwjaarsborrel heb ik al een aantal
zaken extra belicht, ik zal er nog een aantal hoogtepunten uithalen. Het begon in januari al
met die geweldige vrijwilligers wervingsactie, die meer dan 100 nieuwe vrijwilligers
opleverden. Zoveel spontaniteit hadden we niet verwacht. Dit gaf het bestuur uiteraard
enorm veel motivatie om op de ingeslagen weg door te gaan. De vrijwilligers zijn ingezet bij
de diverse commissies en in nieuw te vormen werkgroepen. Dit had tot gevolg, dat de
werkdruk op een aantal bestuursleden duidelijk afnam. Dank daarvoor. Ook het ledenaantal
is met 10% toegenomen. Een zeldzaamheid binnen de KNLTB. En wat te denken van het
grote aantal winterleden. Meer dan 70!! Met 600 actievelingen de winter in. Ik heb dit al
eerder genoemd in mijn maandelijkse nieuwsbrief, maar het is een geweldig resultaat. Door
de succesvolle actie Maak kennis met tennis hebben we een extra trainer op het park
gevraagd. Meer dan 50% meer lessers in 2015. Een super resultaat, ingegeven door
genoemde actie.
De wachttijd om te spelen zal soms ietsje langer zijn dan je gewend bent, maar de
koffie/thee staat in de kantine op je wachten, of je pakt de jeu de boules ballen om de
wachttijd te bekorten.
Er was een zeer actieve rol weggelegd voor de TC. Heel veel competitie teams, enorm veel
aanmeldingen voor de mini league en de vele toernooien en toernooitjes zorgden ook daar
voor de nodige spanning. Gelukkig heeft de competitie leider extra handjes gekregen, zodat
die enorme klus niet meer op 2 maar op 4 schouders rust. Hulde dames!!!!!!!!!!!
Het secretariaat kon de ledenadministratie overdragen, wat ook voor de secretaris enige
verlichting opleverde. Nieuwe leden worden opgevangen door buddy,s. Het bestuur is van
mening dat dat zorgt voor ledenbehoud, want het binnenhalen van leden is het probleem
niet, nee het vasthouden van ze. Daar maken we ons sterk voor.
Denk nou niet dat we achterover gaan leunen en genieten van het resultaat. Nee het
bestuur ziet nog steeds nieuwe uitdagingen. Denk aan de verbouwing van ons clubgebouw.
Daar maken we ons in 2016 sterk voor. De commissie bouwzaken werkt aan een voorstel en
er zijn regelmatig gesprekken en afspraken met architecten, gemeente en aannemers. Ook
hier zit het bestuur bovenop. Het bestuur ziet de ontwikkeling in onze club positief. Ook al
horen we regelmatig, ja maar . . . . . Dat zijn de pessimisten onder ons. Belangrijk genoeg om
het bestuur scherp te houden, maar . . . . . de pessimist ziet bij elke kans een probleem en de
optimist? Die ziet bij elk probleem een kans!!!!!!!!!!!
Omdenken heet dat. Ik kan je melden dat ons bestuur helemaal om is. Het levert zoveel
uitdagingen en positieve energie op dat ik je kan adviseren dit omdenken op te pakken.
Nog even terug naar 2015. Een prachtig Warmond Open, een vlekkeloze organisatie. Het
was de 24e. Dit jaar zal extra glans worden gegeven aan het 25e Warmond Open. Hou de
web site in de gaten en zorg dat je dit spektakel niet mist.
Het gehele jaar tennis op een prachtig onderhouden park , allemaal werk van zo’n kleine 40
vrijwilligers. Fantastisch gedaan!!
Ik heb al even kort genoemd dat je je koffie, thee of anderszins kan nuttigen in onze gezellige
kantine, daar zorgt de barcommissie samen met zo’n 50 enthousiaste barmedewerkers voor.
Niet altijd een gemakkelijke klus, maar het lukt toch maar dankzij jullie enorme inzet!!! De
rode draad van mijn voorwoord is toch de vrijwilliger, die onmisbare schakel in onze club.
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Toen ik in 2012 aantrad, toen nog als waarnemend voorzitter, was mijn eerste actie: het
aansturen en verbeteren van de relatie tussen bestuur, commissies en leden/vrijwilligers.
Met mijn maandelijkse nieuwsbrief heb ik geprobeerd een transparant beeld te scheppen.
Ieder lid was zodoende op de hoogte van alles wat leeft in de club. Dat zoiets niet in een
jaartje gaat mag duidelijk zijn. Maar omdenkende optimist als ik ben kan ik nu met enige
trots zeggen, dat we er aankomen, we zijn er nog niet maar het gaat alsmaar beter.
Er is altijd actie op ons park, van de maandagmorgen, racket trekken dames, tot aan de
vrijdagavond. En alles georganiseerd door ........ juist!! En de weekends vol met competitie.
Op het gevaar af dat ik iemand vergeet te bedanken (excuus daarvoor) toch een poging :
Dank aan de kantinedames, die zorgen voor een leuk versierd clubhuis, De feestcommissie
2018 (ja ook daar denken we al aan) onder leiding van Rob, de Jeugdcommissie met al hun
hulpjes, de organisator van de Grote Club Actie, de Sponsorcommissie, de werkgroep
vrijwilligersbeleid, de commissie bouwzaken, de werkgroep buddy programma, de
werkgroep web site, de TC, de ledenadministratie, de onderhoudsgroep, de seso, de KNLTB
en ook een beetje de gemeente.
Want dankzij onze niet aflatende inzet richting gemeente hebben we uiteindelijk na 3 jaar
een lekker bedrag subsidie € 78.000.00 gekregen. Dat betekent een aardige
lastenverlichting, maar dat komt op de ALV wel aan de orde.
En dank aan mijn bestuur. Geen gemakkelijke taak met mij als voorzitter, maar we komen er
toch altijd uit. Dank voor jullie support.
Tenslotte dank aan mijn thuisfront, je moet het maar met zo’n kerel doen, die gemiddeld 3
dagen per week met zijn cluppie bezig is. DANK.
Nol Sikking
Voorzitter
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Jaarverslag 2015 Technische Commissie
De Personele Bezetting
Vorig jaar werd de noodklok al geluid in verband met het vertrek van enkele
commissieleden, waardoor de gedachten was, dat er te veel werk voor te weinig
commissieleden zou ontstaan.
Dat is tijdens het afgelopen jaar wel gebleken. Bovendien zijn intussen Esther van
Sprang(m.i.v. 1 oktober) en Joke van Sprang (m.i.v. 1 januari 2016) vertrokken, beiden in
verband met hun gewijzigde werkplek. Daar zij beiden cruciale functies vervulden binnen de
T.C., t.w. secretaris en
toernooileider, moeten wij binnen de commissie bekijken hoe deze leegte
personeelstechnisch kunnen worden opgevuld. Daarbij komt nog de bemoeienis in de
toernooileiding van het Teylingen Open in 2016, waarbij Ton van der Berg en Carlos Perez
Garcia al veel 'voorwerk' hebben verricht.
Er blijven derhalve slechts 6 leden over, terwijl een T.C. van een man of 11 niet zou misstaan.
Met name het werk als competitieleider mag niet onderschat worden. Ter assistentie van
Ineke Westerbeek zouden er andere medewerkers moeten zijn, die bijvoorbeeld het werk
behorende bij het najaars- en het wintertennis voor hun rekening nemen.
De toestand is nog niet dramatisch, maar wel nijpend.
De beide vertrekkende dames worden bij deze heel hartelijk bedankt voor hun inzet en werk
binnen de T.C.
De bezetting van de commissie ziet er dan per 1 januari 2016 als volgt uit:
Voorzitter
Carlos Perez Garcia
Secretaris
vacant
Penningmeester en rackettrekken Henk Olthof
Competitieleiding
Ineke Westerbeek
Mini-league en ICT
Ton van der Berg
ICT
Hans van den Nieuwendijk
Kampioenschappen
vacant
Veteranentennis
Rob van den Broek
Leden
vacant
Wel zijn er toezeggingen van enkele leden om bij incidentele situaties te assisteren.
Maar genoeg gezeurd over personeel, ter zake.
De commissie heeft één keer per maand vergaderd.
Evenementen
De commissie had, voorafgaand aan dit tennisjaar weer een aantal afwisselende activiteiten
op de kalender geplaatst, rekening houdend met de Jeugdcommisie en de vele
evenementen, georganiseerd door Recreatievereniging Warmond.
De eerste organisatie betrof het Nieuwjaarstoernooi. Dit toernooi werd op zaterdag 3
januari gehouden en mocht zich verheugen in een deelname van 50 leden. De T.C. was in
2014 al akkoord gegaan met de wens van het bestuur om dit festijn voortaan op Overbos te
houden. Het toernooi werd dan ook voor de eerste keer op ons sportpark gehouden en dat
pakte goed uit, zeker wat betreft het weertype.
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Door de teruglopende belangstelling voor de Clubkampioenschappen besloot de T.C. een
andere vorm aan dit evenement te geven. Van 14 tot en met 22 maart werd een gedeelte
van het toernooi
gespeeld. De belangstelling van de 46 deelnemers voor het enkelspel was aanzienlijk groter
dan voorgaande jaren en zij waren zeer enthousiast over deze move.

Het zomerseizoen zou op zondag 29 maart van start gaan via het Lentetoernooi. Tijdens dit
evenement ging het 's middags onstuimig regenen en waren de kreten Lentetoernooi en
Zomertijd niet meer van toepassing. Het toernooi werd dan ook afgeblazen.
De voorjaarscompetities van de KNLTB gingen van start op 3 april. Er speelden weer veel
enthousiaste leden mee in de landelijke-, districts- , en recreatiecompetities. De zaterdag
bleef een populaire dag, want ook dit jaar deden weer acht teams mee.
In totaal deden 26 teams mee in deze competitiesoort.
Aan de najaarscompetitie deden 14 team mee en aan de wintercompetitie '15-'16 waren dat
er 6.
Tevens was de Mini-League een uitermate populair evenement. Doordat ook dit keer het
hele jaar doorgespeeld kon worden, werden extra rondes toegevoegd. In alle seizoenen
bleek, dat het aantal ingeschreven teams ongeveer gelijk bleef.
Dit betekende voor de Winterronde 109 teams, voor de Lenteronde 108 teams, voor de
Zomerronde 105 teams en voor de Herfstronde 107 teams.
Peter Wieman had weer een groot aandeel in dit succes, daar hij naast Ton dit evenement
mede-organiseerde.
Het deelnemen aan de Ladder is nog niet door iedereen ontdekt. Het aantal deelnemers,
t.w. 17, was goed voor 23 wedstrijden.
Het Rackettrekken was iedere vrijdag een evenement, dat geleidelijk meer belangstelling
kreeg.
Niettemin blijft de deelname wat achter bij de prognose. Het is een avond voor iedereen,
dus ook voor beginners. Het meedoen is belangrijker dan het speltechnisch aspect.
Bovendien zorgt de organisatie bijna altijd voor een hapje tussendoor.
Het Rackettrekken op maandagmorgen, georganiseerd door Hennie van den Berg en Ada
Brosius, was wederom een succes. Tussen 1 november en 1 april wisten veel dames de weg
naar het sportpark te vinden.
De interne damesdubbelcompetitie op donderdagmorgen (in principe niet onder auspiciën
van de T.C., maar intussen als adoptie-evenement in de commissie opgenomen) kende het
vertrek van Lidy Padberg, die hartelijk bedankt wordt voor het nodige werk dat zij heeft
verricht.
Het was Marijke van der Meij, die zorgde voor opvolging in de organisatie, zodat dit
succesvolle evenement kon voortbestaan.
Deze activiteit duurde tot en met Ladies Day op donderdag 11 juni.
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Op zondag 7 juni werd het intussen vermaarde Familie-Vriendentoernooi gehouden. De
belangstelling was met 32 deelnemers iets minder dan vorig jaar. De deelnemers werden in
twee poules ingedeeld en kregen tussendoor een overheerlijke lunch 'voorgeschoteld.'
Voor de 8e keer in successie werd op donderdag 25 juni het 50+-ééndagstoernooi
gehouden. Met een volle bezetting van 56 deelnemers was succes verzekerd. Oude
bekenden zagen elkaar weer eens op dit reünieachtige festijn.
Er werd tussen alle verhalen door toch nog even getennist. De deelnemers werden
ingedeeld in twee poules en genoten van een heerlijke lunch.
De T.C. had de afgelopen jaren al verschillende vormen van het 49- toernooi uitgeprobeerd.
Dit was een evenement voor de wat oudere jeugd, die nog geen 50 jaar was. Creatief als de
T.C. is, werd dit keer voor deze leeftijdsgroep op vrijdagavond 19 juni het Midzomertoernooi georganiseerd.
Er kwamen maar liefst 42 deelnemers op af, zodat van een succesvol evenement kan
worden
gesproken.
Het Warmond Opentoernooi werd dit jaar voor de 24e keer gehouden van 25 juli tot en met
2 augustus. De T.C. verleende voor de tweede keer succesvol assistentie aan de vaste
organisatoren Wil Danes en Kees Waasdorp.
De belangstelling voor het toernooi, dat nog steeds grote bekendheid geniet in de regio, was
met
362 deelnemers overweldigend. En dit waren de inschrijvingen voor het hoofdtoernooi.
Voor het 50+-toernooi, dat overdag wordt gehouden, waren nog eens 104 deelnemers
beschikbaar.
Voor het restant van de Clubkampioenschappen, t.w. dubbel en mixed, was de periode van
27 augustus tot en met 6 september beschikbaar. De organisatie kon tevreden zijn over het
aantal deelnemers, namelijk 98.
De finalewedstrijden konden nu wat soepeler georganiseerd worden, daar de finales van de
enkelspelen reeds in maart werden gespeeld.
Daar de kwaliteit van het tennis in zijn geheel aanzienlijk verbeterd is bij Overbos, kon ook
het publiek genieten van goed tennis en was de zittribune elke avond uitverkocht.
De T.C. heeft de organisatie van de Clubkampioenschappen nog eens goed bekeken en zal
volgend jaar vermoedelijk met nog een wijziging komen voor dit evenement.
De Teylinger Openkampioenschappen zijn niet gespeeld in verband met het feit, dat de
organisatie voortaan door alle betrokken verenigingen gezamenlijk wordt gerealiseerd. Het
bleek in het afgelopen jaar, dat alleen Overbos een goede organisatie had. Er zijn
verschillende overleggen geweest met de andere verenigingen, zoals genoemd is bij de
aanhef van dit epistel. In verband met najaarsevenementen en met name de
najaarscompetitie zullen deze kampioenschappen in 2016 verplaatst worden naar maart.
De grote veranderingen bij Overbos volgen elkaar in hoog tempo op. Doordat Overbos niet
meer dichtgaat, is het voormalig Eindtoernooi opgegaan in de betiteling Herfsttoernooi.
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Voor de T.C. was de vraag: Is er nog belangstelling voor dit evenement na de drukte van het
afgelopen seizoen?
Op zondag 18 oktober gaven nota bene 38 deelnemers aan, dat zij onverzadigbaar waren.
En of het nog niet genoeg was, werd tot slot het evenement met de minder aansprekende
naam Snerttoernooi op zondag 22 november gehouden. Deze betiteling was echter niet van
toepassing op de kwaliteit van de deelnemers, maar meer op de culinaire samenstelling in
de vorm van erwtensoep, roggebrood en spek. De 30 deelnemers waren in ieder geval blij,
dat zij zich ingeschreven hadden.
ICT
In 2015 zijn er enkele wijzigingen geweest:
-Er zijn twee extra redacteuren bijgekomen, met name voor de competitie en de webside.
Dit zijn Ineke Westerbeek en Marjolanda Hage.
-De functie van webmaster is van Leo van der Geest overgegaan naar Ton van der Berg en
Gerrit Leverland.
-De diashow van de adverteerders is geüpdatet.
Begin dit jaar waren er diverse WiFi login problemen.
-Door een nieuwe instelling op het betreffende modem is dit sterk verbeterd.
-Dit jaar is een infodisplay aangeschaft voor de sponsoren en voor andere berichten, zoals
vrijwilliger van de maand.
Tijdens de laatste grote KPN storing en een flinke onweersbui is de Cameratoegang via
Tablet, iPad en Smartphones kapot gegaan. Er zal nieuwe hardware worden aangeschaft.
-De test Web-server is aangebleven voor het testen van nieuwe (web)software en voor Back
Up van de Live Web-server.
In 2016 zullen worden aangepast:
-De diashow op de homepage
-De uitslagen van de mini-league en het baanschema, daar de huidige methode niet langer
wordt ondersteund.
Klaverjassen
Deze tak van sport valt niet onder de T.C. Maar er zijn intussen andere sporten bijgekomen,
zoals Jeu de Boules (de loop naar deze twee banen is nog niet optimaal) en naar ik heb
begrepen komt er ook nog Tafeltennis. Dan is het vermelden van dit kaartspel, dat als
succesvol evenement te boek staat en al weer jaren voortreffelijk georganiseerd wordt door
Lina Herweyer en de man achter de schermen Wim de Mol, zeker op zijn plaats.
Conclusie
Het jaar 2015 was weer een jaar vol veranderingen. De leden zijn intussen ruimschoots
gewend aan de nieuwe Probounce banen. Dankzij deze banen kan er veel meer getennist
worden.
Dit betekent voor de Technische Commissie een extra belasting, daar er in de winter
doorgespeeld kan worden en er daardoor ook nieuwe evenementen georganiseerd worden.
Ik wil dan ook het hele T.C.-team, complimenteren met de wijze waarop het weer mogelijk is
gemaakt (ondanks de beperkte personele bezetting) voor de leden om de tennissport te
bedrijven.
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Indien de leden het T.C.-werk blijven waarderen, zal ook voor het komend jaar het
enthousiasme van dit team maatgevend zijn voor een goede organisatie met veel
activiteiten.
Namens de Technische Commissie,
Rob van den Broek

Algemene Ledenvergadering TV Overbos 27 januari 2016

Jaarverslag 2015 Jeugdcommissie
Het aantal jeugdleden is aanzienlijk gegroeid tot ruim 80 junioren. Een groot aantal van deze
kinderen doet actief mee met alle activiteiten die we als jeugdcommissie organiseren. Naast
de activiteiten die we in de zomer doen, proberen we ook in de herfst en de winter de
kinderen actief te houden. De meeste kinderen volgen enthousiast de lessen bij de
tennisleraren Vincent de Rooij en Andy v.d. Zwet. Andy is aangetrokken omdat er zoveel
(jonge) leden zich hadden aangemeld voor de lessen dat Vincent het niet meer alleen
aankon. Een heel goed teken dus.
 De jeugdcommissie bestaat dit jaar uit Sandra Waasdorp, Caroline Sikking en Astrid
Wouters. Na dit jaar zullen de laatste 2 zich terugtrekken. Gelukkig hebben we Anthel
Bes en Heidi Holland bereid gevonden onze jeugdcommissie aan te vullen. Bovendien
heeft Katja Giannini aangegeven te willen helpen met het organiseren van
activiteiten voor de oudere jeugd. We hebben vanuit de belactie voor vrijwilligers
diverse ouders bereid gevonden om af en toe een helpende hand te bieden bij de
activiteiten. Hier gaan we zeker gebruik van maken.


In februari hebben we onze eerste winteractiviteit gehad. De jeugdcommissie wilde
graag iets anders organiseren dan tennis en heeft de jeugd uitgenodigd om mee te
gaan bowlen. Dit is enthousiast bezocht en zeker voor herhaling vatbaar!



Dit jaar is er ook voor gekozen om kinderen die tennis als eerste sport hebben een
stimulans te geven om een tweede les in de week aan te bieden, voor de helft
gesponsord door de vereniging. Daar is nog niet heel veel gebruik van gemaakt, maar
we zijn zeker van plan dit voort te zetten.



Opening zomerseizoen: de traditie werd vervolgd door ook deze keer weer een clinic
te laten organiseren door Bandana met hulp van onze eigen tennisleraar. Naast onze
eigen jeugdleden waren vriendjes en vriendinnetjes uit Warmond en omgeving
waren ook dit jaar weer welkom. Tijdens deze morgen werd ook onze oefenmuur, die
gefinancierd werd door het Schipholfonds en de Grote Clubactie, officieel geopend.



In oktober zijn wij officieel benoemd tot KNLTB Tenniskids-vereniging. Tenniskids is
hét KNLTB-tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. Op een uitdagende
manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale
vaardigheden. Plezier en samenspel, daar draait het om bij Tenniskids.



Competitie: dit afgelopen jaar is er enthousiast ingeschreven. Niet alleen voor de
competitie in het voorjaar, maar ook voor het najaar. Naast de teams die mee
hebben gedaan met de competitie, hadden we teams voor Tenniskids Groen en voor
de WorldTour Rood en Oranje (mini en ¾ veld). Voor deze competitie waren de
kinderen in clubkleding gestoken met een sponsoring van de JC. Erg leuk om alle
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groene geklede kinderen op de baan bezig te zien. Voordat de competitie startte,
heeft Vincent alle kinderen nog een competitieles gegeven die volledig door de
vereniging gesubsidieerd is.


Maak Kennis met Tennis: De twee jaar geleden gestarte activiteit Maak Kennis met
Tennis is uitgebreid voor de jonge jeugd. Naast Vincent geeft ook Andy v.d.Zwet les.
De jeugd t/m 8 jaar wordt met name door hem onder de hoede genomen. Door deze
actie is het aantal (jonge) jeugdleden aanzienlijk toegenomen. De actie loopt het hele
jaar door.



Jeugddag: dit jaar zou de jeugddag op 4 juli georganiseerd worden, maar doordat het
die dag zeer heet was, hebben we besloten deze dag uit te stellen naar zondag 6
september. Hiermee werd de jeugddag ook een leuke afsluiting van de
clubkampioenschappen. We hebben voor de kinderen t/m 12 jaar een bootcamp
gehouden. De oudere jeugd mocht samen met Vincent, Andy, Jeroen van Stijn en
Caspar Wouters paintballen. Aansluitend hebben pizza’s gegeten op het terras van
TV Overbos.



Clubkampioenschappen: de clubkampioenschappen zijn dit jaar tegelijkertijd
gehouden met de dubbelkampioenschappen voor de senioren. De wedstrijden voor
de jeugd werden in de middag gepland en de finales werden op zaterdag en zondag
gespeeld. Mede dankzij het lobbyen van de JC-leden was het aantal deelnemers ca.
40 kinderen. We hopen dat dit er volgend jaar nog meer zullen zijn!



Grote Clubactie: een flink aantal kinderen is actief geweest met het verkopen van
loten voor de Grote Clubactie. Irmi Waasdorp heeft zich hier nogmaals op gestort om
dit te organiseren. Van de opbrengst van de actie willen we een buitentafeltennistafel aanschaffen. De opbrengst is ruim EUR 1100,-- geweest en de meeste
loten zijn verkocht door Meike Waasdorp. Meike heeft hiervoor 2 vrijkaartjes voor
het zwembad gekregen.



Ouder-/kindtoernooi: in november is er weer een goed bezocht ouder-/kindtoernooi
geweest. Er hebben ook veel jonge kinderen meegedaan. Helaas hebben we kinderen
moeten teleurstellen, maar dat gaan we volgende keer proberen te voorkomen.



In november is er een ROGG-toernooi door Match georganiseerd bij onze vereniging.
Dit is een open toernooi voor alle jeugd t/m 12 jaar. Het was een groot succes.
Namens de Jeugdcommissie,
Marijke v.d. Bos
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Jaarverslag 2015 Commissie Bouwzaken
Leden van deze commissie zijn:
Margot de Vos (voorzitter)
Cees Waasdorp ( secretaris)
Willem Wehrmann
Jan Danes
Namens de SESO Jan van Winsen als toehoorder
Zoals in 2014 al werd aangekondigd zou 2015 begonnen worden met de voorbereidingen
voor de renovatie van het clubgebouw. Het clubgebouw is verouderd en voldoet niet meer
aan de huidige eisen en daarnaast moeten er diverse onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd worden. Ook doordat het tennispark het gehele jaar open is zijn verbeteringen
noodzakelijk. Zaken welke aangepakt moeten worden zijn o.a. het verbeteren van de
huidige kleed- en doucheruimtes, de vervanging van de huidige serre en het uitbreiden van
de entree. Verder is de keuken aan vervanging toe en is het de wens van het bestuur om de
vergaderruimte te verplaatsen.
Vooruitlopend op de renovatie van de keuken is in 2015 het plaatsen van een koelcel
gerealiseerd. Tijdens de Warmond Open bleek al snel hoe praktisch zo’n koelcel is.
Bij de verbouwing willen we rekening houden met duurzaamheid. Van belang is, nu er in de
winter ook volop gebruik gemaakt wordt van het clubgebouw, dat er energiebesparende
maatregelen genomen worden. Mede daarom is de vervanging van de huidige serre
noodzakelijk. De serre heeft regelmatig lekkage, er zit geen dubbelglas in de kozijnen en de
profielen van de constructie zijn niet geïsoleerd, al met al een energie verslindend geheel.
Het afgelopen jaar heeft de Commissie Bouwzaken zich bezig gehouden met de
voorbereiding van de renovatie. Inmiddels is er een keukenontwerp en een tekening van hoe
het interieur van het clubhuis eruit gaat zien na de verbouwing.
De commissie heeft in overleg met het bestuur de wensen voor het gerenoveerde clubhuis
in kaart gebracht. N.a.v. deze wensen is door Stol architecten is een schetsontwerp
gemaakt van het clubhuis. Het schetsontwerp is inmiddels voorgelegd aan de gemeente met
het verzoek het plan te toetsen. Als de gemeente en welstandcommissie akkoord gaan
wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief plan. Wanneer de vereniging instemt
met het plan wordt het verder uitgewerkt en weer aan de gemeente voorgelegd voor het
verkrijgen van de bouwvergunning.
Voor de realisatie van het plan is het de bedoeling dit in bouwteamverband uit te voeren.
Het voordeel daarvan is dat de aannemer mee denkt in het gehele proces. Inmiddels zijn we
met verschillende aannemers in gesprek.
Naast professionals zal waar mogelijk ook een beroep gedaan worden op vrijwilligers van TV
Overbos.
Ook wordt er zorgvuldig gekeken naar duurzaamheid. In het kader daarvan wordt
onderzocht of zonnepanelen deel uit gaan maken van het renovatieplan.
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De Bouwcommissie heeft niet stilgezeten in 2015 en hoopt in 2016 te kunnen starten met
het uitvoeren van de aanwezige plannen.
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Jaarverslag barcommissie
Het afgelopen jaar heeft de barcommissie dankbaar gebruik kunnen maken van de vele
nieuw aangemelde leden voor bardiensten.
Natuurlijk werden hierdoor heel wat openstaande barbezettingen opgelost en betekende
het ook voor de bestaande barmensen een dankbare verlichting.
Toch blijven er natuurlijk altijd moeilijk te bezetten baravonden of anders gezegd bartijden.
Vooral in de weekends en specifiek de zondagmiddagen zijn maar moeilijk in te vullen. De
barcommissie zal in ieder geval proberen om
tijdens competitie wedstrijden op de zondag de bar bezet te hebben. Als dit op enig
moment niet lukt, zal de barcommissie dit kortsluiten met het betreffende
thuisspelende team, zodat zij voor die gelegenheid dan zelf de bar moeten draaien. We
hopen uiteraard, dat dat zo weinig mogelijk nodig is.
Verder kan een trotse barcommissie melden, dat er een record omzet is gedraaid, maar ook
dat er meer winst is behaald, niet alleen in geld maar ook procentueel.
Dat werd ons door een enthousiaste penningmeester al medegedeeld. Je zal het wel zien in
het financieel verslag.
Dus hulde en dank aan alle barmedewerkers. Jullie hebben een prima job gedaan voor onze
club. Daarnaast natuurlijk dank aan Dirk en Wim voor de broodnodige
zaken, zoals klein onderhoud en het vol krijgen van de barroosters en natuurlijk gaan we
voor 2016 voor een nog beter resultaat.
Namens de barcommissie,
Piet van Rijn.
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Jaarverslag sponsorcommissie
Door het uitvallen van Manus draaide de sponsorcommissie de laatste maanden op slechts
één persoon. Ondanks dat is er een prima voortgang geboekt. Het is toch weer
gelukt om enkele nieuwe sponsors te vinden en we gaan door met het vervangen van de
houten reclame borden door banners, zoals die al geplaatst zijn langs baan 7.
Een opsteker voor de sponsors is het reclamescherm in onze kantine, waar alle sponsors, op
dit moment nog gratis, hun reclame extra kunnen plaatsen.
Eind van dit jaar is Aad Witteman toegetreden tot de sponsorcommissie, zodat deze voor
2016 weer op volle sterkte zal gaan opereren. Ook voor 2016 staan al enkele
potentiele sponsors op de lijst en zal ons park er dit jaar nog mooier gaan uitzien.
Wij zijn ontzettend blij met de versterking in de commissie door Aad. Eindelijk kan de
sponsorcommissie zich dan ook verdiepen in een leuke activiteit voor onze sponsors. Door
alle drukte is daar in 2015 niet van gekomen, maar dat zal zeker in 2016 plaatshebben.
Ik sluit af met dank te zeggen aan alle onze sponsors voor hun financiële steun aan onze
vereniging!!!
Namens de sponsorcommissie,
Karel van Dodewaard.
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Verslag parkonderhoud 2015
Ook in het achter ons liggende jaar 2015 hebben de onderhoudsvrijwilligers zich bijzonder
ingespannen om het tennispark schoon en de banen in goede conditie te houden.
Dat hebben zij met z’n allen prima gedaan.
We krijgen dan ook regelmatig complimenten van de gasten, die wij op ons park mogen
ontvangen voor competitie- en toernooiwedstrijden, hoe netjes ons park er bij ligt. Dat kost
dan ook elke week weer de nodige inspanning, maar ook hier maken vele handen licht werk
en dat betaalt zich uit.
We begonnen het jaar met 8 onderhoudsteams.
De telefonische enquête onder de leden heeft enkele nieuwe onderhoudsvrijwilligers
opgeleverd, waardoor het aantal teams inmiddels op 9 is gekomen.
Er is wat verloop, enkele mensen hebben, al dan niet noodgedwongen, af moeten haken,
maar we gaan het nieuwe jaar in met 9 teams, in totaal 36 vrijwilligers, en dit aantal neemt
nog langzaam toe!
Begin juli is er door de Fa. Huisman groot onderhoud aan de banen gepleegd. Al het zand
wordt daarbij opgezogen, gefilterd en ontdaan van vuil, bladresten, haren, etc. Daarna wordt
het zand weer over de banen verdeeld.
Al met al is deze manier van het parkonderhoud een formule die prima voldoet. Er wordt 1
keer in de 9 weken een beroep op de vrijwilligers gedaan en daardoor blijft het voor
iedereen aantrekkelijk om zich voor de vereniging in te zetten.
Heb je ook zin om je steentje bij te dragen om het tennispark mooi te houden, geef je dan op
voor het parkonderhoud!
Dank aan alle onderhoudsvrijwilligers voor hun inzet en ik hoop dat ze dit nog vele jaren met
veel plezier kunnen blijven doen.
Jan van Winsen
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