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1 Algemeen
1.1 Verslag 2018
Algemeen
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.
In 2018 zijn we verder gegaan met de ‘upgrade’ van ons park naar de eisen, die
hieraan tegenwoordig worden gesteld. De baanverlichting is vervangen door
moderne LED-verlichting. De vervanging is niet alleen een verduurzaming. De nieuwe
verlichting heeft ook een substantiële kostenverlaging tot gevolg.
Daarnaast hebben we het mogelijk gemaakt om in de kantine te pinnen. Gelet op het
gebruik dat hiervan wordt gemaakt, was dit een zeer nuttige actie.
En de eisen van tegenwoordig betreffen niet alleen de ‘hardware’, maar ook
regelgeving en andere randvoorwaarden:
- De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
per 25 mei 2018: TVAP voldoet hieraan met onder meer een privacy
statement en een verwerkingsregister.
- Sinds begin 2018 zijn er vertrouwenscontactpersonen, die werken volgens
een door het bestuur vastgesteld reglement en bij wie leden terecht kunnen
met meldingen over situaties waarin zij zich onveilig voelen. In 2018 waren
Anja Doedens en Wendy Reis de contactpersonen met daarbij de intentie dat
Anja dit vooral is voor de senioren en Wendy voor de jeugd. Aangezien
Wendy in 2019 geen lid meer is van de jeugdcommissie, gaan we voor haar
op zoek naar een vervanger.
- Om te voldoen aan de Drank- en Horecawetvergunning moet er tijdens de
uren, dat de kantine open is en er alcohol wordt geschonken, een vrijwilliger
aanwezig zijn die in het bezit is van het Certificaat Verantwoord Alcohol
Schenken. Intussen hebben we 47 leden met dit certificaat.
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Ontwikkeling ledental
1 februari
Uitschrijvingen
Senioren
Jeugd

2018
298
40
12

2017
312
41
21

52
Inschrijvingen
Senioren
Jeugd

18
9

62
45
3

27
1 februari volgend jaar
Senioren
222
Jeugd
51

48
244
54

273
298
De tabel laat zien, dat we 2019 beginnen met een substantieel lager aantal leden dan
in 2018. Zagen we in 2017 het aantal uitschrijvingen voor met name de senioren nog
meer dan gecompenseerd door het aantal nieuwe leden, in 2018 is dat niet het geval.
De redenen voor de uitschrijvingen zijn zeer verschillend, bij de senioren zijn
‘gezondheid’ en ‘verhuizing’ het meest voorkomend. Maar ook is te constateren dat
we er niet in zijn geslaagd diverse nieuwe leden voor de vereniging te behouden. Het
is een patroon dat we ook eerdere jaren zagen, en dat we willen keren.
Bij de jeugd wordt ook vaak vermeld dat voor een andere sport wordt gekozen.
Voorjaarscompetitie 2018
Dit jaar zijn er 4 teams kampioen geworden:
• 8 & 9-competitie, donderdagavond, 2e klasse (Ben Heijkoop, Robert Tediek, Jade
van Oosten, Dionne Vonderbank, Piet Vonderbank en Ruben Bootsman)
• Heren Dubbel, 35+, 4e klasse zaterdag (Willem Bierman, Ger van der Hoeve,
Martin Vreugdenhil, Niek Balk, Jan Verest, Marius Kesteloo, Frans Dijkhuis en
Johan Osinga.
• Dames Dubbel, 30+, 1e klasse zaterdagavond (Johannek Vries, Wendy
Koegelberg, Paula Kaan, Gaby Kesteloo, Moniek Tuin, Mirjam Redecker, Astrid
Quak en Jolien Kaan)
• Dames Dubbel, 30+, 2e klasse zaterdagavond (Jolanda van der Plas, Janet Rohne,
Daniëlle van der Ploeg, Georgette van Schagen, Petra Seghers, Ellen Smit,
Maureen van ’t Zand en Conny Roos)
Najaarscompetitie 2018
In deze competitie is er 1 team kampioen geworden:
• Dames Dubbel, 50+, vrijdagavond (Annie Kok, Corrie Vries, Conny Roos, Sandra
Snel, Karin van der Wal, Iet van Zoonen en Marijke van Nieuwenhuizen)
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Aan de bestuurstafel
In 2018 zijn er 9 bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast was er in het voorjaar
een bijeenkomst met de contactpersonen van de commissies en activiteiten ter
voorbereiding op het nieuwe zomerseizoen. Ook zijn er overleggen met Baars
Tennisschool geweest om de afstemming te verbeteren. Verder hebben we overleg
gehad met een vertegenwoordiging van het bestuur van TV ZAP om de
mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Resultaat hiervan is dat we over en
weer meer mogelijkheden willen bieden om leden van de ene vereniging mee te
laten doen aan clubactiviteiten van de andere.
Communicatie
Voor de communicatie met de leden gebruiken we diverse kanalen:
- Website TVAP.nl: het technisch beheer hiervan is ondergebracht bij een door de
KNLTB aangetrokken leverancier (LISA) en is onderdeel van een abonnement
voor diverse services: de clubapp, het digitale afhangbord, kantinediensten,
facturatie e.d. Zeker in de eerste helft van 2018 is er veel functionaliteit
toegevoegd, waardoor er nu een mooi platform is voor de communicatie met de
leden. Het bezoek aan de website in de laatste weken van 2018 ziet er als volgt
uit:

Dit beeld is redelijk representatief voor het beeld over het hele jaar: een beperkt
aantal bezoekers. Al met al neemt ongeveer de helft van onze leden 1x per
maand een kijkje op onze website. Dat is echter niet helemaal compleet, omdat
nieuwsberichten ook zijn in te zien via de KNLTB Clubapp. Volgens de laatste
cijfers van de KNLTB zijn er iets minder dan 50 TVAP-leden, die de clubapp
gebruiken. De website kan een stuk effectiever worden wanneer meer leden de
KNLTB Clubapp gebruiken. De clubapp is niet alleen handig voor afhangen en
kantinediensten, maar biedt ook de mogelijkheid om op je smartphone een
melding te krijgen wanneer er een nieuw bericht op de website is geplaatst.
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Naast de services via de KNLTB plaatsen we berichten op onze Facebookpagina.
Deze pagina wordt gevolgd door 183 mensen (niet alleen leden). Via dit kanaal
bereiken we een grotere groep:

De cijfers willen nog niet zeggen dat berichten via Facebook ook effectiever zijn
dan via de website. Deze berichten komen minder gericht terecht bij onze
primaire doelgroep: de leden.
Tenslotte versturen we ook ledenmails via Mailchimp. In 2018 waren dit er 35.
De effectiviteit hiervan is te illustreren met de volgende grafiek met gegevens
over de mails in de periode april – december 2018:

De mails worden gemiddeld door ca. 60% van de leden geopend. Wat toch ook
wel willen zeggen dat ca. 40% van de leden de mails niet opent. Daar kunnen
verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Een reden kan zijn dat de mail in
de ‘spambox’ terecht komt en op die manier aan de aandacht ontsnapt. De beste
remedie hiertegen is dat leden zelf T.V. Anna Paulowna toevoegen aan hun lijst
met contactpersonen voor hun mailprogramma of -app.
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Financiën
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 2019
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 2019 richten we ons
in samenspraak met de tennisschool op extra inzet op ledenbehoud en –werving:
- Voor de jeugd is met name de jeugdcommissie actief met een plan van
aanpak
- Voor de senioren bezien we de mogelijkheden van flexibele vormen en
maatwerk in lidmaatschap en lessen – de behoefte hieraan komt steeds
meer naar voren.
Naast werving van nieuwe leden vinden we het erg belangrijk om leden te behouden.
We willen het patroon doorbreken, waarin senioren en jeugd maar korte tijd lid zijn
van onze vereniging. Bij tennissen gaat het om zowel sporttechnische als sociale
factoren. Wanneer iemand weinig op het park komt, beleeft hij of zij in mindere
mate het plezier aan de sport doordat de sportieve prestaties niet verbeteren en er
weinig contact is met de andere leden. We hebben vorig jaar verschillende
initiatieven ondernomen om leden, die weinig op het park komen, tot het vaker
tennissen te verleiden. Dat biedt nog geen soelaas. Samen met Baars Tennisschool
gaan we na wat hierin meer en anders te doen.
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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.

Ledental TVAP per 1 febr
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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 2019 ligt er een belangrijke uitdaging om daarin een omslag te maken, waarbij
we evenwicht zoeken in stimulansen om lid te worden en om lid te blijven.
6
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3 Jeugd
3.1 Verslag 2018
In het jaar 2018 is de jeugdcommissie (JC) weer druk bezig geweest. We begonnen
het jaar met Wendy Reis, Yvonne van Oldebarneveld, Anita Leijen en Anita
Ruiterman. Yvonne van Oldebarneveld is 1 juli gestopt. Bedankt voor je inzet Yvonne!
Elles van Teulingen is toen de JC komen versterken.
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. Door Sven van
Baars TS.
Het voorjaar zijn we met 1 rood team 2 oranje teams begonnen aan de Worldtour.
2 teams deden mee in de groene competitie en
in de gele voorjaarscompetitie deden 4 teams
mee.
In het najaar zijn we gelijk na de zomervakantie
begonnen met de najaarscompetitie:
1 team Worldtour oranje, 2 teams groene
competitie en 4 gele competitie teams.
Een geel team is kampioen geworden en is
gehuldigd tijdens ons uitje in december.
Helaas zijn de clubkampioenschappen niet doorgegaan vanwege te weinig deelname.
Als afsluiting van het jaar zijn we met 24 kinderen en een heleboel bereidwillige
ouders naar een indoor trampolinepark/freerunpark Freestyle motion in
Heerhugowaard geweest. Niet afhankelijk van het weer en voor alle jeugdleden een
leuke activiteit. Ze mochten eerst zelf springen en daarna kregen ze nog les.
Dit was echt een daverend succes. Veel enthousiaste kinderen en ouders.
Ook waren de trainers van Baars tennisschool hierbij uitgenodigd. Helaas kon daar
niemand van mee dus hebben we de “oude” trainer Sven meegevraagd. Dit vonden
de kinderen erg leuk.
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Helaas heeft Wendy besloten om per 1 januari te stoppen met de JC. We willen haar
bedanken voor haar inzet!
Afgelopen jaar is voor ons als jeugdcommissie een geslaagd jaar geweest.

3.2 Plan 2019
We hebben veel plannen voor het nieuwe jaar. Uiteraard zijn er de vaste activiteiten
zoals ouder/kind competitie en het uitje. En we zijn druk bezig met het werven van
sponsoren voor het Tennis fun4kids.Verder hopen we dat de nieuwe opzet voor de
racketuurtjes gaat werken. Op naar meer jeugdleden!
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4 Clubactiviteiten
4.1 Verslag 2018
Diverse activiteiten zijn succesvol door ‘kartrekkers’ opgepakt: kleine groepjes leden
die jaarlijks 1 evenement organiseren: De activiteitenkalender en bijbehorende
coördinatie wordt verzorgd vanuit het bestuur.
KNLTB-competities

Eelco Wiggers (VCL =
verenigingscompetitieleider)
Anton Bruinsma, Joop Stienstra,
Piet Duivestein en William van
der Veen
Afra Rotteveel en Tonnylia
Stouten
Anita Leijen, Toos Baars en
Tonnylia Stouten
Paul en Toos Baars, Sandra
Karels en Jeanette Weerden
Monique Doppenberg en
Hanneke Freerkstra
William van der Veen
Johan Veul en Piet Duivestein

Racketavonden
Cocktail
Dubbelkampioenschappen
Straten- en Matentoernooi
Feestavond
Zomermix
Veteranen invitatietoernooi
(Kon dit jaar helaas niet doorgaan.)
Enkel- en mixkampioenschappen

Janet van de Zande, Georgette
van Schagen, Jolanda van der
Plas en Petra Seghers
Gijs Mus en Anton Bruinsma

Eindejaarsmiddag veteranen
Enkele activiteiten uitgelicht door kartrekkers

Straten- en Matentoernooi
Ook in 2018 hebben wij weer een Straten- en Matentoernooi georganiseerd. De
naam verraadt het al een beetje: om voldoende deelnemers te genereren moeten wij
soepel zijn over de samenstelling van de teams. Een vriendenteam is ook een team!
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni traden zo’n kleine 60 personen verdeeld over 7
teams aan. Het werd weer een gezellig evenement. Onze doelen: TVAP op de kaart
zetten in de wijk, goodwill kweken voor onze vereniging en het werven van nieuwe
leden.
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Een aantal jaren geleden wierven wij
best veel nieuwe leden. Dat loopt
natuurlijk wat terug. Maar wij zijn toch
van mening dat het Stratentoernooi
een positieve bijdrage levert aan de
positie van TVAP in deze
sportgemeenschap. Wij hopen dat
deze mening wordt gedeeld en anders
horen wij dat graag. Wij zijn in elk
geval bereid om ook in 2019 weer een
Stratentoernooi te organiseren. Met
dezelfde doelstellingen!

Klaverblad Verzekeringen Springveertoernooi 2018
Het Springveertoernooi is dit jaar voor de 41e keer gespeeld; voor de zevende keer
onder de naam van onze
hoofdsponsor Klaverblad
Verzekeringen. Voor deze
editie hadden zich in totaal
261 deelnemers ingeschreven
wat ruim 10% meer is dan
vorig jaar. Dit was het derde
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
3e set in plaats van super
tiebreak.
We hebben tijdens het
toernooi prachtig weer gehad, wat heel mooi paste bij het Mexicaanse thema van
deze editie!
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Clubkampioenschappen Enkel & Mix 2018
Begin september zijn de
Clubkampioenschappen Enkel &
Mix gespeeld. Het thema was
Hawaii, door het prachtige weer
was dit heel toepasselijk. Dit jaar
mochten ook ZAP leden zich
inschrijven. Een enkeling gaf hier
gehoor aan.
Vrijdagavond zorgde zanger Edwin
Glas voor vrolijke klanken tijdens
de lichtjesavond. En bij Ruud kon je
die avond je racket laten
bespannen.
Supermarkt Jumbo sponsorde het
verse fruit. Zondag vond de
poffertjeskraam van Klaverblad verzekering gretig aftrek. Kortom een zeer geslaagd
toernooi, ondanks het verschrikkelijke ongeluk met de 3 jongens.

4.2 Plan 2019
De nieuwe opzet met kartrekkers per evenement zal in 2018 worden voortgezet.
Fantastisch hoe enthousiast de activiteiten worden opgepakt. Rode draad is dat de
activiteiten ondersteunend zijn aan het doel om leden te behouden en te werven.
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5 Kantine
5.1 Verslag 2018
Daar waar we in 2017 blij en goed op weg waren met de nieuwe bardienstplanner,
werden we eind 2017 geconfronteerd met de overgang naar een nieuw systeem. Al
onze (goede) ervaringen konden de prullenbak in. Het meest vervelend was dat het
nieuwe systeem niet direct goed in de lucht kwam. Hierdoor moesten we toch weer
terugvallen op de werkwijze met het aanwijzen van diensten. We hebben ons best
gedaan om dit zo eerlijk mogelijk te doen, en diegenen die in 2017 geen dienst
hebben gelopen zijn als eersten aangewezen. Dit heeft wel tot wat knelpunten geleid
en het niet invullen van diensten. Deze zijn in overleg met de betrokkenen en het
bestuur opgelost. In de loop van het jaar is het nieuwe systeem verbeterd en in
gebruik genomen.
De commissie heeft verder geprobeerd de diverse evenementen zo goed mogelijk te
ondersteunen en te voorzien van de nodige bevoorradingen. De samenwerking met
de verschillende commissies is goed en de aankleding van de kantine is regelmatig
aangepast aan de thema’s van de deze evenementen of de jaargetijden. Diegenen
die hieraan meegewerkt hebben worden daar heel erg voor bedankt.
Aandachtspunt blijft het schoonhouden en opruimen van de kantine. Er zijn altijd nog
leden die de kantine of de ruimte achter de bar achterlaten alsof er een bom is
ontploft. Geprobeerd is om zoveel mogelijk deze personen daar op aan te spreken.

5.2 Plan 2019
We gaan de bardienstplanner weer maximaal benutten, de beschikbare diensten
zullen weer op de planner worden aangegeven en verzoek aan de leden is dan ook
om daar weer een dienst in te vullen. Voordeel is dat je dan zelf kunt bepalen
wanneer je de dienst loopt. We gaan ervan uit dat elk lid één dienst moet lopen dit
jaar. Er zullen naast bardiensten ook keuken en schoonmaakdiensten beschikbaar
zijn. Je kan de diensten benaderen via de app en op www.tvap.nl/ mijn club.
Vanuit verschillende kanten hebben we te horen gekregen
dat een tapbiertje toch wel gemist wordt. De reden van het
stoppen met tappen was dat er veel bier weggegooid moest
worden en het toch wel lastig is om een biertje te tappen.
In overleg met de leverancier gaan we over op een ander
tapsysteem wat makkelijker te bedienen is en minder
gevoelig is voor bederf. We gaan dit in het begin van het
jaar realiseren. (Is zelfs al voor ledenvergadering gebeurd.)
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In 2018 hebben we verscheidene controles gehad op het goed naleven van de
vergunningsvoorwaarden. Belangrijk hierbij is dat iedereen, die achter de bar staat
als er alcohol wordt geschonken, aantoonbaar het certificaat verantwoord alcohol
schenken heeft.
Afgelopen jaar hebben na een oproep al heel veel leden dit certificaat gehaald. Het is
via deze link: Certificaat eenvoudig te halen.
Ook voor 2019 is het belangrijk dat we op tijd bij de activiteiten worden betrokken,
zodat we 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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6 Park
6.1 Verslag 2018
De start voor de parkcommissie zou voor 2018 heel anders zijn. Besloten was om een
proef van 1 jaar te doen om de maandagavond onderhoudsdienst te laten vervallen.
De leden van de parkcommissie verrichten dan op de maandag- en

donderdagochtend de werkzaamheden die er zijn. Begin januari 2019 wordt het jaar
geëvalueerd of we hiermee doorgaan of terug gaan naar het oude systeem.
Op de Algemene Ledenvergadering is in september 2017 besloten om over te gaan
naar LED verlichting. Er zijn 4 offertes opgevraagd en, na goed overleg met bestuur
en onderling, is de Firma Sport Technologies uit Zeewolde gekozen om de LED aan te
brengen. Als groep hebben we een werkbezoek gebracht aan het bedrijf waar de
LED-lampen in groepen van 4 in elkaar worden gezet.
Voordat de LED verlichting werd geplaatst kregen de 10
lichtmasten een 3D rotatiemetingtest. De Rei-Lux test
werd uitgevoerd half augustus. De lichtmasten werden
goedgekeurd voor een periode van 5 jaar, daarna
herhalen we de test. De mastklimmers en de vereniging
zijn dan verzekerd van goedgekeurde masten. Eén mast
had kleine roestplekken en dat is vakkundig behandeld.
De plaatsing van de LED verlichting werd half september
uitgevoerd. De plaatsing verliep niet helemaal zonder
vertraging, omdat de wind ons parten speelde en verder
werken op 15 meter hoogte was te gevaarlijk. Toen alles geplaats was, heeft Sport
Technologies nog een LUX-test gedaan (lichtsterkte op het veld). Alle velden zijn
meer dan goed.
Ook het uiterlijk van het park is aangepakt. De winddoeken die de laatste 10 jaar
voor goede beschutting hadden gezorgd, hebben we verwijderd waardoor het park
14
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opener werd. We hebben oud doek vervangen door nieuw en anders geplaatst voor
meer ventilatie onder de doeken. De banen aam de zuidkant worden nu sneller
droog. We hebben als commissie de indruk dat het werkt. Tevens hadden we aan de
gemeente gevraagd om in de boomsingel aan de zuidkant om en om een boom te
verwijderen, voor meer licht op het park. Dat is gebeurd, aanvankelijk op één na
want daar zat een vogelnest in. Na het broedseizoen is ook deze boom verwijderd. Al
met al is het park er goed van opgeknapt.

6.2 Plan 2019
Zoals hiervoor vermeld evalueren we in 2019 of de nieuwe opzet van het onderhoud
door de parkcommissieleden werkt.
In de loop van 2019 is het ook al 2 jaar geleden dat de tennisbanen zijn gerenoveerd.
Dan is het weer tijd voor extra onderhoud aan de banen om de vervuiling en het
dichtslibben van de banen te voorkomen.
De Parkcommissieleden wensen alle leden van TVAP een mooi 2019 toe met heel
veel tennisplezier!

15

Jaarverslag 2018 TVAP

7 Tennisschool
7.1 Verslag 2018
Jaarverslag Baars Tennisschool 2018 TV Anna Paulowna
Als tennisschool hebben we een redelijk jaar achter de rug bij TV Anna Paulowna.
Onze cursisten zijn erg tevreden met onze lessen en we geven nog steeds met veel
plezier les op de banen van TVAP.
In samenspraak met het bestuur was besloten dat het afgelopen jaar Baars
Tennisschool geen grootschalige ledenwerfacties zou organiseren. Ons huidige
lesbestand is redelijk op peil gebleven, maar we hebben weinig nieuwe cursisten
mogen verwelkomen.
Baars Tennisschool Open jeugdtoernooi
Het hoogtepunt van het
afgelopen tennisseizoen
was de organisatie van het
Baars Open. Dit jaar waren
Sven Draper en Elroy
Lindhout weken in de weer
om een Escape Room te
ontwerpen voor de
deelnemers. Samen met
oudere jeugdleden als Jurn
van Wieringen, Mees van
’t Spijker, Tren Schot en Thomas Berbee maakten zijn er een fantastisch
tennisweekend van voor de regionale jeugd.
Afscheid Sven Draper
Helaas moest energiebom Sven Draper noodgedwongen
afscheid nemen als trainer van Baars Tennisschool. Door
chronische rugproblemen was hij niet meer in staat om zijn
baan als tennisleraar goed te blijven uitvoeren. Vlak voor
de zomervakantie nam hij afscheid van de jeugdleden van
TVAP.
Na de zomervakantie namen Jeroen Woutering en Rowena Baierl zijn lesuren over.
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Trainingskamp
Het trainingskamp blijft ontzettend leuk voor veel jeugdspelers uit de regio. Ook dit
jaar weer een prima deelname (31 deelnemers, waarvan 17 vanuit TVAP). Speciale
dank gaat uit naar
Joeri van
Gellekom voor
zijn Beach Tennis
clinic. Bovendien
hebben de
deelnemers
kennis kunnen
maken met de
nieuwe sport
Padel in
Daalmeer.
Racketuurtjes Janet
Helaas was het aantal jeugdleden niet toereikend om ook in 2019 de racketuurtjes te
blijven organiseren. Daarom zouden deze tweede speelmomenten volgend seizoen
niet meer georganiseerd worden.
Gelukkig was daar reddende engel Janet Rohne, die dit project op pakt.
Janet, wij zijn als tennisschool erg blij dat je dit oppakt aangezien het voor de
jeugdleden superleuk en belangrijk is dat ze minstens twee keer per week blijven
spelen.
Janet kan overigens nog genoeg hulp gebruiken, dus als er enthousiaste
ouders/vrijwilligers zijn die het leuk vinden om eens per zoveel weken met onze
jeugd te tennissen, meld je bij Janet!

7.2 Plan 2019
Voor volgend seizoen ligt er een plan om weer nieuwe jeugdleden aan te trekken. Zo
trekken de jeugdcommissie en Baars TS samen op om Kabouter Tennis en TVAP on
Tour te organiseren.
Verder gaat het Baars Open 2019 samenwerken met het open toernooi van HTC Den
Helder en STC Schagen om meer jeugdleden te binden.
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