
Jaarverslag van tennisverenging ’t Tramhuisje’ over het seizoen 2014. 
 
 
Het ledenaantal van onze vereniging bestond in januari 2014 uit 5 jeugdleden en 44 
volwassen leden. Twee jeugdleden minder en tien volwassen leden minder dan in januari 
2013. 
Op de ledenlijst van juli 2014 telden we  15 jeugdleden en 48 volwassen leden.  
Helaas zijn er aan het eind van dit seizoen wederom veel afzeggingen geweest. Op moment 
van schrijven tellen we 7 jeugdleden en 37 volwassen leden. 
  
Het bestuur bestond dit jaar uit 7 leden. 
Voorzitter; Bertus Walsma 
Secretaris; Juliët de Vries  
Penningmeester;  Hans van Vugt  
Notulist; Wytske Heida 
Algemeen lid; Bennie Nijholt 
Vanuit de activiteitencommissie; Ruud ten Hooven  
Vanuit de commissie P.R. en website; Ronald Sinnema.  
 
De commissies waren als volgt bezet; 
Baancommissie; René Slagter, Sjirk van de Meer, Albert Huitema, Jan Wierda en Ale 
Boschma 
Jeugdcommissie; Ronald Sinnema en Fred Brattinga 
Activiteitencommissie; Ruud ten Hooven en Bennie Nijholt 
Kantinecommissie; Tina Mollema en Anita Hofstra 
Competitieleider; Bertus Walsma 
 
Vergaderingen werden dit jaar door het bestuur vier maal  belegd. 
Daarnaast werd de ledenvergadering gehouden op 12 maart 2014, waarin we afscheid 
namen van Wout Philippo als voorzitter en werd Bertus Walsma als zijn vervanger welkom 
geheten. 
Een extra ledenvergadering werd op 6 mei gehouden i.v.m. het vaststellen van het 
jaarverslag van  penningmeester Eile de Jong. Tijdens deze vergadering is Hans van Vugt 
officieel aangetreden als nieuwe penningmeester. 
Tijdens een informele avond met de commissieleden op 14 november 2014 zijn wederom de 
lopende zaken aan de orde gekomen. 
 
Beschrijving van de doelen en resultaten. 
Er is veel tijd besteed  aan het werven van jeugd(leden) en er is gekozen om hierin te 
investeren. 
Trainer  Sybren van Bethlehem (Continu Tennis) had enthousiaste voorstellen en is 
ingehuurd om 3  maal schooltennislessen te verzorgen op de basisschool in Nijland. Hierna 
werd nogmaals 3 gratis proeflessen aangeboden (ook via de Sportsnuffelweken), naast 
deelname aan de Open Dag.  
Er verschenen 25 kinderen op de eerste proefles, waarvan uiteindelijk 10 jeugdleden zich 
aanmeldden voor de 15 lessen op de dinsdagmiddag. Deze werden op de bekende 
enthousiaste, professionele wijze door Sybren verzorgd. 
Ronald en Fred (jeugdcommissieleden) hebben het v.t. uurtje nieuw leven ingeblazen op 
zaterdagmorgen. Hier verschenen doorgaans 6 kinderen in wisselende samenstelling. 
Verder realiseerden zij, in samenwerking met Continutennis, deelname aan diverse R.O.G.-
toernooien. 
 
Alle bestuursleden waren actief op de Open Dag in april. Sybren gaf les aan 8 kinderen en 
Ruud ten Hooven kon het tennisspel introduceren aan  4  volwassen belangstellenden, wat 
uiteindelijk resulteerde in de aanmelding van twee nieuwe leden. 



Helaas konden we deze leden geen vervolglessen aanbieden wegens gebrek aan opgave 
voor de wekelijkse lessen op dinsdagavond (15 per seizoen).  
Als nieuwe mogelijkheid konden kleinere groepjes een paar lessen volgen op willekeurige 
uren. Hier heeft één groepje gebruik van gemaakt en zij zijn wijzer geworden van de lessen 
van Sybren. 
 
De penningmeester is druk geweest met het optimaliseren van het incassosysteem en de 
invoering van het I.B.A.N. nummer. 
 
De website is gedurende het gehele jaar up-to-date gehouden met verslagen van diverse 
toernooien en foto’s en het bestuur wil middels onze website meer gaan communiceren met 
de leden, door minder informatie via de gebruikelijke e-mails te verstrekken. 
 
Het bestuur heeft in samenwerking met de baancommissie veel tijd geïnvesteerd in het 
bespreken van een goed plan met betrekking tot het realiseren van een 
beregeningsinstallatie. Hiervoor is ruimte nodig voor een watertank en inmiddels zijn naast 
de ingang van het tenniscomplex bomen geruimd door de baancommissiemannen. Er is een 
nieuw hekwerk geplaatst, waarbinnen een hok geplaatst gaat worden. 
Het naambord is naar de voorkant op ‘de Halte’ geplaatst, zodat dit beter in het zicht hangt. 
Ruud onderhield een goed contact met de gemeente m.b.t. tot het snoeiwerk van bomen en 
heggen rond de baan, zodat het verwijderen van afvallende takken, bladeren en zaden niet 
een dagelijks werkje voor de (baancommissie)leden werd. 
René is daarnaast regelmatig de strijd tegen mos aangegaan en heeft kleine 
onderhoudswerkzaamheden verricht. 
 
Gedurende het  gehele seizoen verzorgden de dames van de kantinecommissie prima de 
inkoop van voldoende eten en drinken. 
Bij aanvang van het seizoen werd door hen een grote schoonmaak gehouden en tussen 
door deden ze regelmatig wat extra poetswerk. 
Over het algemeen maakten de meeste leden volgens het schoonmaakrooster de kantine  
schoon. 
Met kleine aankopen en wijzigingen werd en wordt de kantine wat gemoderniseerd. Een 
nieuwe, energiezuinige koelkast wordt voor aanvang van het nieuwe seizoen aangeschaft.  
 
De inloopavonden (maandag voor de mannen en op donderdag voor de dames), werden 
doorgaans door ongeveer 6 spelers bezocht. De groepswhats-app heeft zijn intrede gedaan, 
waardoor het maken van een tennisafspraak eenvoudiger is geworden. 
Overdag was wekelijks een damesgroep actief op de baan en ook op vrijdagavond werd 
regelmatig een balletje geslagen. 
Daarnaast werd dit seizoen voor het eerst sinds jaren, door een damesteam (8 personen) 
deel genomen aan de voorjaarscompetitie. Zij speelden op dinsdagmiddag in de laagste 
klasse en behaalden een 4e plaats. 
Daarnaast heeft één herenteam zich ingezet op de woensdagavonden in de 3de klasse en zij 
zijn gedegradeerd naar de 4e klasse. 
 
De activiteitencommissie had 5 toernooien gepland, waarvan 3 zijn gespeeld. Daarnaast 
hebben ze de clubkampioenschappen en een laddertoernooi gerealiseerd. Zie het verslag 
van de activiteitencommissie. 
 
Het bestuur kijkt terug op een actief en goed 2014 en wil daarvoor m.n. de commissieleden 
danken voor hun inzet. Maar natuurlijk ook de actieve leden, want tennissen doe je samen. 
 
 
Opgesteld januari 2015.  Juliët de Vries.  


