Jaarverslag 2010 tennisvereniging ”De Gibben”
Zie ook: www.degibben.nl
In het jaar 2010 is er rond de tennisbanen veel gebeurd. Niet alleen is er volop gebruik
gemaakt van de banen maar er is daarnaast een geheel aangepaste kleedaccommodatie
verrezen en daarbij is de opbergruimte van Cees Wierstra ingepast in de uiterlijke vorm
van het gebouw. Ook de indeling is aanmerkelijk gewijzigd waardoor het gebruik beter is
geworden. Weliswaar is nog niet alles afgewerkt maar het is een hele verbetering. Het
komende voorjaar van 2011 zal een en ander worden afgewerkt inclusief een groen
veldje voor de jongste jeugd. Gelukkig kon het bestuur binnen de door de
ledenvergadering gegeven financiële ruimte een en ander realiseren mede dankzij
subsidie van onder andere de provincie, woningstichting en ING. Een mooi gegeven.
Veel van hetgeen gebeurd is, is te zien op onze voortreffelijk bijgehouden website en
daar wordt veel gebruik van gemaakt zodat aankondigingen voor wedstrijden en
dergelijke niet meer via briefjes behoeven te gebeuren. Bovendien kan alles nog eens
worden nagelezen. Zoals gebruikelijk hebben we weer de volgende toernooien gehouden:
Indoor-, Openings-, Langstedag-, Zomer– en Slottoernooi. Elke keer weer een prachtig
tennisfeest en soms verrassende winnaars. Het Indoortoernooi in Vrouwenparochie werd
gewonnen door Noortje Holwerda, het Openingstoernooi was een prooi voor Cees
Goudzwaard en het Langstedagtoernooi werd gewonnen door Thomas Roersma. Het
Zomertoernooi was voor Jan Bosselaar en bij het Slottoernooi was Lies Bosselaar de
sterkste. Traditiegetrouw werd ons Langstedag toernooi afgesloten met een buffet in de
nieuw ingerichte kantine.
Het damesteam, wat in de provinciale competitie meedoet, heeft zich goed kunnen
handhaven en vaak kon onder prima weersomstandigheden getennist worden. De baan
lag er, dankzij de werk van Cees Wierstra, telkens goed bij en dat was eigenlijk het
gehele jaar het geval. Jammer dat door de vele regen in augustus en september veel
kampioenswedstrijden moesten worden uitgesteld of soms zelfs afgelast. Jammer is dat
er in het afgelopen jaar geen wedstrijden geweest zijn voor de jeugd in eigen
clubverband. Helaas was er geen deelname. Hopelijk verandert dat in 2011. Ook een
teleurstelling was dat de school in 2010 geen tijd beschikbaar stelde voor tennissen o.l.v.
Baukje Dijkman. Wellicht dat 2011 weer mogelijkheden biedt!
In de afgelopen jaren hebben we als vereniging een mooi ledental gehad maar door de
diverse opzeggingen in 2010 zijn we aardig geslonken. Het bestuur hoopt dat het tij door
diverse activiteiten in 2011 zal keren en we weer een toename zullen zien van
liefhebbers van tennis. Financieel is onze vereniging gezond en hopelijk blijft dat de
komende jaren ook zo zodat we kunnen reserveren voor baanonderhoud.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar meer vergaderd dan gebruikelijk vanwege de
aanpassingen aan het gebouw en ook is er daarom een extra ledenvergadering op 11 mei
geweest. Gelukkig hebben vele leden hun steentje bijgedragen aan het aanpassen van de
kleedaccommodatie/kantine maar vooral de bestuursleden Holwerda en Bosselaar
hebben er veel tijd in gestoken. Ook in 2010 is er een besluit gevallen binnen de SBSMarrum over de aanpak van de douches. Een en ander zal zijn beslag krijgen in
2011/2012.
De bezetting van de Toss-avond, de Donderdagavondgroep en niet te vergeten de instuif
op maandag en donderdagochtend is steeds prima geweest. Tot ver na ons slottoernooi
is er getennist door deze enthousiaste groepen. Freddy de Jong heeft veel aandacht
besteed aan onze jeugdleden en de wedstrijden worden vooral in gemeentelijk verband
gespeeld vooral ook omdat zowel Ferwert als Hallum over een beperkt aantal jeugdleden
beschikt en door samen te werken wordt het aantrekkelijker spelen. Spijtig dat onze
jeugdleden niet aan alle wedstrijden mee hebben gedaan.

Het bestuur heeft in 2010 bestaan uit:
Arend Holwerda

voorzitter

Jan Bosselaar

secretaris

Cees Goudzwaard

penningmeester

Freddy de Jong

Terreinzaken/jeugd

De clubkampioen damesenkelspel 2009 is Nathal Prins geworden. Vanwege een blessure
is de beslissende wedstrijd begin 2010 gespeeld.
Voor 2010 waren de clubkampioenen:
Heren enkel

niet uitgespeeld

Heren dubbel

wordt wellicht nog uitgespeeld

Dames enkel

niet gespeeld i.v.m. geen belangstelling

Dames dubbel

Titia Jippes / Ukie Roersma

Mix dubbel

Titia Jippes / Anton Miedema

Toss heren

Anton Miedema

Toss dames

Lies Bosselaar

Hopelijk slagen we er in 2011 in om alle kampioenschappen te spelen. Een 2e keer op rij
zoveel regen in de nazomer wordt ons hopelijk bespaard. In het Marrumer Sportblad
heeft zoveel mogelijk een verslag gestaan van onze activiteiten, reden waarom deze
worden toegevoegd aan dit jaarverslag. Zoals aangegeven zijn alle details te vinden op
onze website (inclusief foto’s!). Het bestuur hoopt dat alle leden in 2011 weer een
prachtig tennisseizoen zullen hebben en dat ons ledental daardoor zal toenemen.
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De voorzitter
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