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1 Algemeen 

1.1 Verslag 2017 
De steun en inzet van onze vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in het 
functioneren van TVAP. Vaak springt het minder in het oog en wordt een mooie 
accommodatie en het goede verloop van de vele activiteiten als vanzelfsprekend 
ervaren. Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun geleverde bijdrage gedurende 
het verenigingsjaar! 
 
Mede dankzij de financiële ondersteuning van onze gewaardeerde sponsors zijn wij 
nog steeds in staat aan onze jaarlijkse verplichtingen te voldoen en kunnen we met 
vertrouwen naar de toekomst blijven kijken. Klaverblad Verzekeringen speelt hierin 
een belangrijke rol en we hopen de prettige samenwerking verder voort te zetten.  
 
Een mijlpaal in 2017 was de renovatie van de tennisbanen. Een combinatie van 
slijtage en dichtslibben van de mat noodzaakte ons daartoe al wat eerder dan 
gepland. Het door de jaren heen gevoerde financiële beleid maakte het mogelijk dat 
we ons dit konden veroorloven. In de uitvoering liepen we helaas een aantal weken 
vertraging op doordat de matten bij een interne keuring door de leverancier werden 
afgekeurd. Vervolgens waren de weersomstandigheden enige tijd niet geschikt voor 
de aanleg van de nieuwe matten. In de tussentijd mochten onze leden gebruikmaken 
van de gastvrijheid van onze buurvereniging TV ZAP. Voor de lessen kon Baars 
Tennisschool terecht bij TV Oudesluis. Wel bleek een groot beroep op de flexibiliteit 
van de tennisleraren nodig om het ongemak bij de lessen enigszins te beperken. Met 
grote inzet van een aantal vrijwilligers liggen de banen er weer fantastisch bij en 
kunnen we vele jaren vooruit! 
  
In 2017 was er helaas het bericht van het plotse overlijden van een van onze leden, 
Cliff Webb.  
We beginnen 2018 met 298 leden, 244 senioren en 54 junioren. Dat zijn 3 leden 
minder dan de start van 2017 liet zien. In totaal waren er 62 uitschrijvingen: 41 
senioren en 21 junioren. Opvallend is dat het aantal senioren iets is gegroeid (4), 
maar het aantal jeugdleden sterk gedaald (18). Het betekent, dat we voor de 
senioren aardig wat nieuwe leden hebben weten aan te trekken en dit bij de jeugd 
veel minder is gelukt. 
Van de uitschrijvingen waren 2 leden langer dan 20 jaar lid en 27 slechts 3 jaar of 
korter. 3 Van deze kortstondige leden waren juniorleden die alleen voor de 
competitie waren ingeschreven. 
 Bij de opzegging is van weinig mensen te achterhalen waarom er is opgezegd. Een 
aantal keren gaat het om: blessures, verhuizingen of studie. Bij de jeugd wordt ook 
vaak vermeld dat voor een andere sport wordt gekozen. De meest vermelde reden is: 
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‘geen tijd, ik kom al lang niet meer op de tennisbaan’. 
 
Het heren 1 team heeft zich weten te handhaven in de hoofdklasse van de 
voorjaarscompetitie. De leden van het team hebben te kennen gegeven in 2018 over 
te stappen naar HTC. In de voorjaarscompetitie van 2018 schrijven we daarom geen 
team in voor de hoofdklasse. 
 
In 2017 zijn er 10 bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast was er in het voorjaar 
een bijeenkomst met de contactpersonen van de commissies en activiteiten ter 
voorbereiding op het nieuwe zomerseizoen. De opheffing van de wedstrijdcommissie 
heeft geleid tot de behoefte en noodzaak aan gestructureerde afstemming tussen 
bestuur en verenigingscompetitieleider. Daarover zijn eind dit jaar goede afspraken 
gemaakt. 
Het afgelopen jaar zijn we met onze website andermaal overgestapt naar een nieuw 
platform. De achtergrond daarvan is dat de KNLTB wijzigingen in de IT-diensten heeft 
doorgevoerd. Ze hebben contracten met diverse partners opgezegd en zijn nieuwe 
aangegaan. Het mooie van al die ontwikkelingen is dat we de communicatie tussen 
vereniging en leden eigentijdser kunnen inrichten. Zo kan een nieuw lid zich nu via de 
website online inschrijven, inclusief het uploaden van de pasfoto. Ook is er nu een 
betere koppeling met andere social media zoals Facebook. Het minder mooie van de 
ontwikkelingen is, dat nog niet alle diensten al gereed zijn. Een voorbeeld daarvan is 
de module voor de bardienstplanner. Er is goede hoop dat die begin 2018 
gereedkomt. We zijn daarvoor afhankelijk van de KNLTB.  Op het moment van het 
schrijven van dit jaarverslag zijn we niet tevreden over de voortgang hierin. Het kan 
zijn dat we toch nog overstappen naar een andere dienstverlener (AllUnited), die ook 
toegang tot de KNLTB-gegevens heeft en over bewezen functionaliteit beschikt. 
Naast de website hebben we een Facebookpagina. Deze pagina wordt intussen door 
180 mensen gevolgd. 
 
De bij dit jaarverslag gevoegde financiële verantwoording laat zien dat we de 
beoogde zelfredzaamheid als vereniging volledig waar kunnen maken. Dit resultaat 
hebben we echter niet kunnen bereiken zonder de medewerking van u allen. Daarom 
onze dank die naar u uitgaat. Met u zien we met vertrouwen uit naar het nieuwe 
verenigingsjaar met nieuwe uitdagingen in het verschiet. 

1.2 Plan 2018 
In de Algemene Leden Vergadering op 26 februari 2016 is het beleidsplan ‘Tennis 
Voor Iedereen’ vastgesteld. We willen een vereniging zijn waar zowel de prestatieve 
als de recreatieve tennisser zich thuis voelt en met een ledental dat voldoende 
draagvlak biedt om het betaalbaar en uitvoerbaar te houden. In 2018 richten we ons 
vanuit het bestuur op: 

• Extra inzet op ledenbehoud en –werving, vooral onder de jeugd 
• Verduurzaming van de verlichting met realisatie in 2019 als doel  
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2 Uitvoering Beleidsplan 
 
In het begin 2016 door de ALV vastgestelde beleidsplan Tennis voor Iedereen zijn 
onze ambities als volgt verwoord. 

 
 

 
Qua faciliteiten (accommodatie, lessen, activiteiten e.d.) is het niveau uitstekend, al 
is het natuurlijk goed altijd naar verbetering te blijven kijken. We slagen er echter 
nog niet in daarmee meer mensen te bereiken en te verleiden tot het tennisplezier. 
Voor 2018 ligt er een belangrijke uitdaging om daarin een omslag te maken, waarbij 
we vooral aandacht hebben voor een groter bereik onder de jeugd.  
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3 Jeugd 
 

3.1 Verslag 2017 
 
Het jaar 2017 is de jeugdcommissie weer druk bezig geweest. Inmiddels met een 
andere samenstelling daar we in januari afscheid hebben genomen van Petra, Niels 
en Sigrid.  
Anita Leijen is erbij gekomen en rond de zomervakantie is voor een korte periode 
Anouk Wijnker ook bij de jeugdcommissie gekomen. 
Wegens school/werk is zij ook weer gestopt. Anouk bedankt voor je inzet! 
 
Voorafgaand aan de voorjaarscompetitie zijn we begonnen met een ouder/kind 
toernooi. Het was een zeer geslaagde dag. Goede opkomst, veel plezier en ouders 
werden tevens voorgelicht over de puntentelling en competities.  
 
Het voorjaar zijn we met 3 oranje teams begonnen aan de Worldtour. 2 teams deden 
mee in de groene competitie en in de gele voorjaarscompetitie deed 1 team mee.  
 
Ook is er in het najaar weer begonnen met de racketuurtjes. Dit keer op de 
woensdag middag.  Dit beviel ouders en kinderen iets minder waardoor er is 
afgesproken in het najaar weer terug naar de dinsdagavond te gaan.  
De opkomst voor middelbare jeugd blijft lastig. Er is gekeken naar een tijdstip waarop 
dit beter uitkomt en nu het op de dinsdagavond is bevalt dit al beter voor de 
middelbare schooljeugd, al zijn het vaak wel dezelfde kinderen die verschijnen.  
 
In het najaar zijn we gelijk na de 
zomervakantie begonnen met de 
najaarscompetitie: 
2 teams Worldtour oranje, 1 team 
groene competitie en 4 gele competitie 
teams. Het team van de groene 
competitie werd kampioen en is door ons 
als jeugdcommissie samen met Baars 
tennisschool gehuldigd.  
 
Ook vonden in het najaar weer de clubkampioenschappen plaats. Helaas zat het 
weer niet mee en moest er een nieuwe datum gepland worden. Ondanks dat was het 
met 22 kinderen weer een succes.  
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Als afsluiting van het jaar zijn we met 22 
kinderen en een heleboel bereidwillige ouders 
naar de schaatsbaan in Hoorn geweest. Niet 
afhankelijk van het weer en voor alle 
jeugdleden een leuke activiteit.  Dit was echt 
een daverend succes. Veel enthousiaste 
kinderen en ouders. Ook waren de trainers van 
Baars tennisschool hierbij uitgenodigd. Ruud 

ging mee en dit werd door de kinderen als erg leuk ervaren.  
 
Afgelopen jaar is voor ons als jeugdcommissie een geslaagd jaar geweest. Een vrij 
nieuwe jeugdcommissie die dit jaar op hun eigen manier aardig de draai hebben 
weten te vinden. Op naar het volgende jaar! 
 

3.2 Plan 2018 
 
Voor volgend jaar staan er verschillende activiteiten op de planning, o.a. de 
verschillende competities, ouder/kind toernooi en de toernooien buiten de 
competitie om bij verschillende verenigingen. 
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4 Clubactiviteiten 
 

4.1 Verslag 2017 
 In 2017 was er voor het eerst geen coördinerende en organiserende 
wedstrijdcommissie actief. 
Diverse activiteiten zijn 
succesvol door ‘kartrekkers’ 
opgepakt: kleine groepjes 
leden die jaarlijks 1 
evenement organiseren: De 
activiteitenkalender en 
bijbehorende coördinatie 
wordt vanaf dit jaar verzorgd 
vanuit het bestuur. 
 
KNLTB competities Eelco Wiggers (VCL = 

verenigingscompetitieleider) 
Racketavonden Anton Bruinsma, Joop Stienstra, 

Piet Duivestein en William van 
der Veen 

Cocktail  Afra Rotteveel en Tonnylia 
Stouten 

Dubbelkampioenschappen Anita Leijen, Toos Baars en 
Tonnylia Stouten 

Stratentoernooi Paul Baars, Sandra Karels en 
Jeanette Weerden 

Feestavond Jolien Kaan en Paul Baars 
Zomermix William van der Veen 
Veteranen invitatietoernooi Johan Veul en Piet Duivestein 
Enkel- en mixkampioenschappen Janet van de Zande, Georgette 

van Schagen, Jolanda van der 
Plas en Petra Seghers 

Eindejaarsmiddag veteranen Gijs Mus en Anton Bruinsma 
 

4.2 Plan 2018 
De nieuwe opzet zal in 2018 worden voortgezet. Rode draad is dat de activiteiten 
ondersteunend zijn aan het doel om leden te behouden en te werven. 
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5 Klaverblad Verzekeringen Springveertoernooi 2017 
 
Het Springveertoernooi is dit jaar voor de 40e keer gespeeld; voor de zesde keer 
onder de naam van onze hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen. Voor deze editie 
hadden zich in totaal 231 deelnemers ingeschreven wat gelijk staat aan vorig jaar. Dit 
was het tweede jaar dat er werd gespeeld op basis van actueel ranking, iedereen is al 
gewend aan dit systeem. Tot tevredenheid van alle spelers blijven wij wel 
vasthouden aan een volledige 3 e set in plaats van super tie-break. 
 
We hebben tijdens het toernooi mooi weer gehad en niet hoeven uitwijken naar 
Schagen. Naast het vele tennis was er ook vertier naast de baan. Vooral de ijsjes die 
hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen op de slotdag uitdeelde aan alle deelnemers 
en toeschouwers deden het goed. Daarnaast stond een Hollandse avond op het 
programma. Vanwege het 40-jarige jubileum was DJ Marcel Meijer gevraagd om te 
draaien op de feestavond, een groot succes! 
 
Uiteraard hebben wij dit toernooi niet alleen georganiseerd. Veel dank is 
verschuldigd aan alle mensen van de barcommissie en de parkcommissie en alle 
andere vrijwilligers. Het park zag er netjes verzorgd uit. Veel deelnemers hebben ons 
wederom gecomplimenteerd met onze vereniging! 
 
Volgend jaar zal de samenstelling van de commissie sterk veranderen gezien er dit 
jaar 5 gerespecteerde commissieleden ermee stoppen, namelijk Marc, Laurence, 
Monique, Gudy en Joyce. 
David Loete neemt het voorzitterschap van Marc van de Reijden over en de 
commissie heeft al de nieuwe leden gescout welke in februari 2018 worden 
uitgenodigd voor de eerste vergadering. 
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6 Kantine 

6.1 Verslag 2017 
Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de kantine commissie is het 
introduceren van het bardienstplannersysteem. Na de presentatie op de leden 
vergadering over de inhoud en de werking, is goed gebruikt gemaakt van het 
systeem. Heel veel leden hebben een dienst uitgezocht op het moment dat het 
hunzelf uitkwam. Hierdoor heeft onze planner (Anita) er een stuk minder werk aan 
gehad. Wat wel duidelijk is geworden, dat de norm van 4 punten per lid, wat te hoog 
is ingesteld. 

Daar waar we andere jaren bijna iedereen twee keer moesten indelen, is nu gebleken 
dat het aantal diensten totaal wat minder is geworden. Gevolg is nu dat een flink 

aantal leden een of meer diensten 
hebben uitgezocht en anderen 
hierdoor niet hoefden te lopen. 

Begin 2017 heeft onze 
huisleverancier voor de 
bevoorrading van onze kantine zijn 
activiteiten moeten stoppen. Na 
wat zoeken en gesprekken zijn we 
nu over gestapt naar de 
groothandel HANOS. Voor zover we 

dit als commissie kunnen beoordelen heeft dit niet geleid tot problemen. Voorlopig 
blijven we die samenwerking dan ook voortzetten. De gewijzigde organisatie van de 
clubkampioenschappen hebben we, ondanks de kleine bezetting van de commissie, 
op kunnen vangen. Het is nog steeds wenselijk dat we bij de verschillende 
evenementen extra ondersteuning krijgen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. 

6.2 Plan 2018 
Voor 2018 zullen we dan eerst de leden gaan aanschrijven, die in 2017 geen dienst 
hebben gelopen. Hoe we dat precies gaan doen is nog even onzeker, zoals jullie 
immers hebben kunnen lezen gaan we over naar een andere website ondersteuning. 
Dat heeft ook gevolgen voor de bardienst planner.  

Voor de commissie is het zaak dat we op tijd bij de activiteiten worden betrokken, 
zodat we ook in 2018 deze weer maximaal kunnen ondersteunen.  

Als commissie zullen we onze uiterste best blijven doen om alles rond de kantine zo 
goed mogelijk te blijven behartigen!  
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7 Park 

7.1 Verslag 2017 
Voortbordurend op 2016 hebben we geprobeerd de banen in zo’n goed mogelijke 
staat te onderhouden. We hebben anti-alg  geprobeerd, dat leek even te lukken, 
maar uiteindelijk was de vervuiling toch hardnekkiger dan we dachten. Het zat er al 
meer dan 13 jaar in. 
In de gesprekken die volgden werd de roep naar vervanging van de kunstgrasbanen 
steeds groter. 
 
Afgelopen zomer kregen we groen licht van het bestuur om offertes op te vragen van 
drie verschillen de firma’s die tennisbanen renovatie in hun bestek hadden. De 
firma’s “De Peinder”, “Anteagroup” en “Wijnbergen Sportbouw” werden benaderd. 
De drie offertes naast elkaar gelegd en “Wijnbergen Sportbouw”  gekozen voor de 
job. Ook omdat deze firma in Breezand en in ’t Zand de tennisbanen hadden voorzien 
van nieuw kunstgras. 
Wanneer gaan we het doen was een 
hoofdbreker, gelijk na de najaarscompetitie 
of in de maanden maart/april van 2018. 
Voor allebei de opties waren er weer 
andere vragen zoals regen, sneeuw en 
temperatuur.  
In de extra ledenvergadering op 29 
september is het plan van aanpak aan de 
leden voorgelegd en werd er besloten: 
gelijk na de najaarscompetitie.  
Op maandag  30 Oktober ging de firma Tigelaar aan de slag. De eerste dag liep 
voorspoedig, edoch we hadden de weergoden voor lange tijd niet mee. Tot overmaat 
van ramp werd door de interne inspecteurs van Wijnbergen het kunstgras afgekeurd. 
Het proces was niet goed gegaan waardoor er een nieuwe serie gemaakt moest 
worden, wat wel een week tot tien dagen in beslag nam. 

Regelmatig werd er tussentijds met de 
bedrijfsleider van Wijnbergen gesproken over 
hoe nu verder? In december waren er 
gelukkig drie droge dagen en zijn er met man 
en macht de nieuwe kunstgrasmatten gelegd. 
De reeds gelegde kunstgrasmat op de banen 
1 en 2 werd ook opnieuw vervangen want 
men wilde achteraf geen enkel risico lopen. 
Daarna is het park weer op alle punten 
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hersteld door de firma Tigelaar en parkcommissieleden. 
Nu kunnen we zeker weer vele jaren vooruit. 
 

7.2 Plan 2018 
Ook is er op de extra ledenvergadering van 29 september gesproken besloten om 
over te gaan naar LED-verlichting en daar gaan we het komende jaar aan werken. 
Hoe en wanneer is nog even een vraagteken. Met oog op termijnen voor het 
verkrijgen van subsidie zal het waarschijnlijk 2019 worden. 
De Parkcommissieleden wensen alle leden van TVAP een mooi 2018 toe met heel 
veel tennisplezier! 
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8 Tennisschool 

8.1 Verslag 2017 
Het jaar 2017 was een redelijk jaar voor Baars Tennisschool bij TV Anna Paulowna. 
De huidige jeugdleden zijn erg tevreden. Over de lessen horen wij alleen maar 
positieve berichten. Vooral de opkomst van de racketuurtjes was erg goed te 
noemen. Diverse pogingen om nieuwe leden te werven, hadden weinig rendement. 
 
Baars Tennisschool Open jeugdtoernooi 
Verder was het Baars Open jeugdtoernooi een groot succes. Ruim 60 deelnemers, 
waarvan de helft van TV Anna Paulowna, genoten van tenniswedstrijden op eigen 
niveau en het uitgebreide randprogramma. Het toernooi, dat de naam ‘Heel Hollands 
Tennist’ droeg, heeft een aantal unieke kenmerken. Zo werd er op tijd gespeeld in 
plaats van gewonnen sets. Jeugdleden werden ingedeeld op niveau in plaats van 
leeftijd. Hierdoor was het ook voor de mindere goden leuk en uitdagend om mee te 
doen. Bovendien speelden we op diverse dagdelen, waardoor je niet de hele week 
vrij hoefde te houden. Hulde voor Sven en zijn kompanen Elroy en Lars voor de 
geweldige organisatie! 
 
Sven Draper 
2017 was het jaar waarin Sven Draper zijn debuut maakte als trainer bij TV Anna 
Paulowna. Hij drukte door middel van de Vrienden&Vriendinnendag, organisatie 
Baars Open jeugdtoernooi en de diverse open racketuurtjes meteen zijn stempel op 
het geheel. Bovendien ontwikkelde hij zich in een razend tempo, waardoor veel 
kinderen wekelijks genoten van zijn lessen.  
 
Trainingskamp 
Dit jaar hielden we voor het eerst een kamp met overnachting bij TV Anna Paulowna. 
Het kamp van 3 dagen, kwam in de plaats van de traditionele trainingsweek van 5 
dagen. Het kamp kende vele hoogtepunten, waaronder het verkleed komen als je 
superheld. Helaas was het tijdens de overnachting noodweer, waardoor weinig 
kinderen het droog hielden. 
We zoeken constant naar verbeteringen, dus voor volgend jaar kijken we nog kritisch 
naar de opzet. 
Verder willen we als tennisschool nog even de jeugdcommissie bedanken voor hun 
inzet. Dit jaar viel vooral het aantal betrokken jeugdleden op. Zo was de opkomst 
tijdens racketuurtjes goed en het aantal kinderen dat twee keer per week traint weer 
meer dan het jaar ervoor. 
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Renovatie banen 
De renovatie van de tennisbanen leverde voor de tennislessen vervelende situaties 
op. Door de lange vertraging zijn we tot eind januari bezig om alle lessen in de halen 
en zijn er lesgroepen(senioren) gestopt, omdat ze het te lang vonden duren.  
 

8.2 Plan 2018 
Het afgelopen jaar is duidelijke behoefte aan betere afstemming tussen TVAP en BTS 
naar voren gekomen. In 2018 wordt daaraan invulling gegeven met elk kwartaal een 
overleg tussen BTS en bestuur van TVAP. Naast praktische afspraken zal daarbij de 
rode draad zijn: hoe versterken we elkaar in het behoud en werven van leden. 
 


