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Van het bestuur 
 
Beste leden, 
 
In maart hebben jullie kennis kunnen maken met de nieuwe lay-out van de nieuwsbrief. 
Gezien de positieve reacties houden we ‘m zo. 

Er is in de tussentijd veel gebeurd. We zijn nu 3 ALV’s verder en diverse stappen zijn gezet. 
De hoogste tijd dus om jullie weer bij te praten over de ontwikkelingen en de genomen 
besluiten. 

Zoals jullie weten draait onze vereniging op de inzet van veel, heel veel vrijwilligers. Hebben 
we er genoeg? Nee, we kunnen altijd nog enthousiaste leden gebruiken die hun steentje 
willen bijdragen. 

Wat kun je zoal doen? 

 Bardienst draaien: Je kunt hierbij zelf aangeven wanneer je dit zou willen doen, alle 
hulp is welkom. De planning is nu soms al moeilijk rond te krijgen. 

 Schoonmaak: Elke maand wordt ons clubhuis op een zaterdagochtend weer spik en 
span gemaakt door een selectie van mensen uit de schoonmaak vrijwilligers. Ook 
deze groep kan uitbreiding gebruiken, dit alles in het kader van vele handen maken 
licht werk. 

 Jeugdcommissie: Zie hiervoor de oproep verderop in deze nieuwsbrief  

 Contentmanager/beheerder website: Kun jij snel schakelen en wil je onze site 
bijhouden met allerlei informatie voor onze leden? Maar ook kun je ons helpen om de 
site door te ontwikkelen? Laat het ons weten. 

Hieronder gaan we verder per onderwerp, veel leesplezier. 

 
Namens het bestuur, 
Edwin Sistermans 
Voorzitter   
 

 

 

TVVW en de KNLTB 

 

In de vorige nieuwsbrief heeft u er al over gelezen. Maar ook 
heeft u thuis post ontvangen over onze plannen. Ook bent u 
uitgenodigd om de ledenvergaderingen hierover bij te wonen. 
 
We zijn als bestuur trots en zeer blij met het feit dat de leden van 
TVVW ervoor gekozen hebben om als vereniging de aansluiting 
te zoeken bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. 
 
In 3 ledenvergaderingen hebben we deze weloverwogen 
beslissing genomen en zijn ook de (noodzakelijk) aangepaste statuten goedgekeurd.  
 
Kijk op onze website www.tvvw.nl voor meer informatie.  

 

http://www.tvvw.nl/
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30 mei 2019, start verbouw kleedruimten en toiletten 
 
Oké, misschien met iets minder geweld dan het plaatje 

doet vermoeden, maar wel met veel vrijwilligershanden 

gaan we starten met de renovatie van onze “natte 

ruimten”. Dit was in de vorige nieuwsbrief al 

aangekondigd en in de ALV van maart toegelicht. 

Aanstaande donderdag, op Hemelvaartsdag 30 mei gaan 

we beginnen met de sloop. We vragen om jullie begrip 

voor de overlast voor een periode van 5 a 6 weken, we 

hopen uiteraard dat alles volgens planning gaat verlopen. 

Achter het clubhuis worden uiteraard toiletwagens 

neergezet en voor kleedruimten wordt een passende 

oplossing gezocht. De aannemer start op 3 juni, alles is in goede handen van onze 

Commissie Parkbeheer.  

Jullie zullen ervan versteld staan hoe mooi het gaat worden. Voor alle vrijwilligers die hier 

hun steentje aan gaan bijdragen, heel veel succes !!   

 

 

 

 

Van de TC 
 
Dinsdagavond = Racketavond (Toss) 

 

Voor velen van jullie een bekend begrip, maar toch willen we de Racketavond (in de 

volksmond de toss) graag weer eens extra onder de aandacht brengen. Welke principes 

worden gehanteerd op de dinsdagavond en wat maakt de toss zo belangrijk voor de 

vereniging? 

 

Belangrijkste uitgangspunt is: iedereen is welkom om deel te nemen aan de toss! Of je nou 

je eerste stappen op de tennisbaan zet of al jaren op een leuk niveau speelt, op de toss kun 

je terecht om een gezellig, sportief balletje te slaan. Heb je geen vaste partner(s) om mee te 

spelen of heb je naast die wekelijkse afspraak zin om nog een avond te tennissen, dan is de 

toss zeer geschikt voor jou.  
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Hoe werkt de toss? 

 We spelen in principe allemaal dubbels. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan er 

natuurlijk een keer een enkel overblijven. 

 Vanaf 19u wordt elk halfuur door de barvrijwilliger(s) een nieuwe baanindeling 

gemaakt. (We zien in de praktijk dat de meesten vanaf 19:30u beginnen.) 

 Je kunt instromen en uitstappen in elke ronde. Lever je label in bij de bar om mee te 

doen. Als je wilt uitstappen na een bepaalde ronde dan laat je dit weten door je label 

op het bord om te draaien voor je de baan op gaat. 

 Bij het afhangen van banen heeft toss voorrang op vrij tennissen, dus banen 

gegarandeerd! 

 

In de eerste rondes worden de labels willekeurig ingedeeld. Daar komt het sociale aspect 

van de toss aan bod en ontmoet je veel verschillende clubgenoten. Wees niet bang als 

onervaren speler, anderen houden rekening met eventuele niveauverschillen. In latere  

rondes wordt er bij de indeling meer gekeken naar speelniveau, zodat iedereen ook sportief 

aan zijn trekken komt. Na afloop kun je uiteraard in het clubhuis terecht voor de nazit onder 

het genot van een drankje. 

 

De Racketavond is dus bij uitstek een ontmoetingsplaats, een moment in de week dat je 

sowieso aan spelen toekomt en een mogelijkheid voor nieuwe leden om de vereniging in te 

stromen. Kom gerust langs als je nog vragen hebt of neem contact op met de TC via 

tc@tvvw.nl. 

 

Tot ziens op de toss! 

 

 

 

Terugblik Fresto Open Mix Toernooi 2019 

 

Inmiddels al weer even geleden, maar toch kijken 

we met alle liefde nog even terug op ons Open Mix 

toernooi. We hebben weer een fantastische week 

gehad van 6 t/m 14 april! 

Een combinatie van een mooi deelnemersveld, 

(veelal) spannende partijen, prachtig weer en 

algehele gezelligheid maakte het weer een 

geslaagd toernooi. Daarnaast waren er in de 

weekenden enkele teams van VTC te gast om 

competitie te spelen, wat bijdroeg aan het kijkgenot en de sfeer.  

Op toernooi.nl zijn alle uitslagen en winnaars terug te vinden.  

Dank aan alle mensen die het toernooi mede mogelijk hebben gemaakt: Alle deelnemers, 

(bar)vrijwilligers, TC’ers en uiteraard onze toernooisponsor Fresto Catering!  

mailto:tc@tvvw.nl
https://tvvw.nl/agenda/fresto-open-mix-toernooi/
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Van de JC 
 

JeugdToss 

 

Op zaterdag 1 Juni gaan we starten met de eerste Jeugdtoss. We gaan samen met alle 
aanwezige jeugdleden gezellig een aantal rondjes tossen. Jullie zijn van harte welkom 
tussen 11.00 en 13.00. Aanmelden is niet nodig! 

 

 

Junior/Senior Toernooi 

Oproep aan alle junioren:  

Ga op zoek naar een enthousiaste vader, moeder, oudere 
broer of zus, oom of tante, buurman of –vrouw of andere 
bekende die samen met jou mee wil doen aan het 
Junior/Senior Toernooi van TVVW.  

Is 1 van de 2, beide lid of allebei geen lid, geen probleem. 
Zolang jullie maar sportkleding en tennisracket meenemen 
kunnen jullie meedoen. Het event is op 13 juli van 13.30 
tot 16.00 uur. Aanmelden kan via aanmeldformulier achter 
de bar, bij Paula of via jc@tvvw.nl. Mochten er nog vragen 
zijn dan kunnen jullie Paula of leden van jeugdcommissie 
aanschieten. 

 

 

Vacatures 

De Jeugdcommissie is op zoek naar nieuwe leden voor onze commissie en een nieuwe 
jeugdvoorzitter.  

Heb jij affiniteit met onze jeugd, ben je aanpakker en wil je samen met de rest van de 
jeugdcommissie leuke events organiseren en bedenken voor onze jeugdleden? Stuur ons 
dan eens een mail via jc@tvvw.nl of zoek eens contact met de (huidige) voorzitter van de 
Jeugdcommissie Stephan Nieboer. 

  

mailto:jc@tvvw.nl
mailto:jc@tvvw.nl
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Van de AC 
 
We blikken terug op een gezellige Hollandse Avond op 20 april. Het was mooi weer, een 

topzanger en onder het genot van een wijntje en biertje was de sfeer uitstekend. Er werd 

volop meegezongen met Hollandse krakers en uiteraard ging de polonaise het terras over. 

  

Ook het volgende evenement staat alweer op de planning.  

De Mannendag 2.0!  

Mannen van Tennisvereniging Veenendaal-West. Zijn jullie 

er klaar voor?!  

Op zaterdag 15 juni is het dan zo ver.. vanaf 14:00 uur gaan 

alle remmen los en kan deze prachtige dag beginnen. Je kan 

je inschrijven achter de bar! Een klein tipje van ons: Vergeet 

het thuisfront niet in te lichten dat het geen vroegertje zal 

worden. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


