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Van het bestuur 

 

Beste leden, 

Onze laatste nieuwsbrief is alweer van eind mei. De hoogste tijd om jullie weer eens bij te 
praten over de ontwikkelingen binnen de vereniging. 

Ik realiseer me dat deze nieuwsbrief midden in de vakantieperiode wordt verstuurd, maar we 
hebben bewust even gewacht. Het was in eerste instantie de bedoeling jullie te melden dat 
de verbouwing gereed is. Helaas laat dat nog even op zich wachten. Gelukkig kunnen we al 
wel gebruik maken van de nieuwe toiletten en douches. De laatste details moeten nog 
afgerond worden, zoals de installatie van accessoires en het laatste schilderwerk. De 
mannen van de bouwcommissie en diverse vrijwilligers zijn daar nog even druk mee. 

Heren, succes met de laatste loodjes, het ziet er nu al erg mooi uit. Een eerste indruk kun je 
terugvinden op Facebook. Zodra de definitieve oplevering plaatsvindt zullen we hier een 
speciale nieuwsbrief aan wijden. 

Goed om te zien dat we flink wat nieuwe leden hebben kunnen begroeten op ons park. 
Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten bij onze vereniging, laat je vooral informeren 
door deze nieuwsbrief, onze site www.tvvw.nl of via Facebook (Like us). 
Uiteraard kun je ook een van de bestuurs- of commissieleden aanspreken om iets te vragen. 

Hieronder gaan we verder per onderwerp, veel leesplezier. 

Namens het bestuur, 

Edwin Sistermans 
Voorzitter   

 

 

TVVW en de KNLTB 

 

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor 
het aansluiten bij de bond. We zijn volop in gesprek met de bond om 
al het papierwerk rond te krijgen. 

Tweewekelijks heeft het bestuur overleg over de uitstaande 
actiepunten en bewaking van de voortgang. Belangrijk voor ons is nu om de organisatie te 
bouwen die we nodig zullen hebben. 

http://www.tvvw.nl/
http://www.tvvw.nl/
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Er  is een aantal vacatures ontstaan binnen de TC, maar wij hebben goede hoop dat we op 
korte termijn de juiste mensen op de juiste plekken hebben. Er zijn gelukkig veel gegadigden 
die hier een bijdrage aan willen leveren.  

 

Oplevering van de vernieuwde kleedruimten en toiletten 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden is het gezegde. 

Vandaar dat we binnenkort met een mooie foto-impressie zullen komen van het resultaat in 

een speciale nieuwsbrief.  

 

 

AED training door  

 

Ook dit jaar zal een aantal leden getraind worden om indien nodig een reanimatie te kunnen 

uitvoeren. Natuurlijk hopen we dit in de praktijk nooit te hoeven toepassen, maar je weet het 

maar nooit en kan het van levensbelang zijn. 

De avonden zijn gepland op vrijdag 18 en 25 oktober. De huidige 

(reanimatie)pashouders hebben al een persoonlijke uitnodiging 

ontvangen maar het zou toch prachtig zijn als nog meer leden leren 

om te gaan met onze AED. 

Meedoen? Geef het door via bestuur@tvvw.nl    

 

Van de TC 

Competitietennis bij TVVW   

Vrij snel nadat de beslissing was gevallen hoorden we al van 

diverse kanten gesprekken gaan over het samenstellen van 

teams. Lekker dat enthousiasme, leuk om dat te zien en te 

horen! 

Het is voor ons nu tijd om de interesse te gaan inventariseren, de 

KNLTB vraagt ons namelijk al in oktober de teams in te schrijven 

voor de voorjaarscompetitie van 2020. We hoeven de namen pas in december in te vullen, 

maar we moeten wel weten met hoeveel teams we deelnemen, in welke competitievormen 

en op welke momenten. 
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We hebben aangegeven dat we in eerste instantie voor de vrijdagavond en zaterdag gaan, 

doordeweeks overdag en misschien voor de jeugd op zondag. Zie ter inspiratie voor 

mogelijke competitievormen: https://www.knltb.nl/siteassets/1.-

knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/vjc-2019-utrecht.pdf. We gaan 

er vanuit dat een team uit minimaal 6 personen bestaat. Er zijn ook nog diverse 

randvoorwaarden in te vullen dus ook hier moeten we snel schakelen Denk hierbij aan de 

invulling van de extra bardiensten. 

Dus oproep aan alle geïnteresseerden:  

Geef je voor 14 september op, als (gedeeltelijk) team of individu, laat weten wanneer je 

competitie zou willen spelen en in welke vorm (dubbel of enkel & dubbel, heren, dames of 

mix). 

We ontvangen graag jullie aanmelding via TC@tvvw.nl. Ook voor vragen kun je daar terecht, 

of spreek TC-voorzitter Lex van Dolderen aan. 

 

Aankondiging Mucha Invitatietoernooi en Clubkampioenschappen 

Stel: Je bent op vakantie en kijkt er enorm naar uit om 

weer lekker op de tennisbaan te staan… Dat komt 

helemaal goed met de komende evenementen! 

Allereerst het Mucha Invitatietoernooi op zondag 25 

augustus. Deze altijd gezellige middag is uitermate geschikt om met een bekende van buiten 

de vereniging te tennissen en deze persoon kennis te laten maken met onze vereniging. 

Schrijf je in op de lijst achter de bar! 

En daarnaast hebben we natuurlijk onze eigen MKB Accountants 

Clubkampioenschappen voor zowel jeugd als senioren! Schrijf je snel in 

om kans te maken te laten zien dat jij, eventueel samen met je 

dubbelpartner, de sterkste speler bent van de club. Hieronder de link of 

ga zelf naar Toernooi.nl 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=D00A80A8-20C7-4758-BC66-F2B75D6838B7 

 

 

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/vjc-2019-utrecht.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/vjc-2019-utrecht.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/vjc-2019-utrecht.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/vjc-2019-utrecht.pdf
mailto:TC@tvvw.nl
mailto:TC@tvvw.nl
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=D00A80A8-20C7-4758-BC66-F2B75D6838B7
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=D00A80A8-20C7-4758-BC66-F2B75D6838B7
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Van de JC 

Terugblik op Junior Senior toernooi. 

 

Op zaterdag 13 Juli heeft het jaarlijkse Junior Senior toernooi plaats gevonden. We kijken 

terug  op een succesvolle, mooie en sportieve middag. Met 29 koppels (58 deelnemers) was 

er een zeer hoge opkomst hadden en hebben we 3 uur lang getennist.  

 

Als Jeugdcommissie willen wij alle deelnemers, onze trainster Paula, de TC en de overige 

vrijwilligers die dit event mogelijk hebben gemaakt bedanken voor een hun inzet en 

toewijding.  

 

MKB Clubkampioenschappen. 

 

De MKB clubkampioenschappen voor de jeugd staan weer voor de deur en is in dezelfde 

week als voor de senioren  in de week van 7 tot en met 14 september.  

 

Via onderstaande link van toernooi.nl kunnen jeugdleden vanaf 12 jaar (oranje, groen en 

geel) zich inschrijven voor deze kampioenschappen. Voor de jeugdleden onder 12 jaar 

(rood) zal er op woensdagmiddag 11 september een speciaal event zijn. Wil je meedoen? 

Stuur een mail met je naam en leeftijd naar jc@tvvw.nl voor 7 september.  

mailto:jc@tvvw.nl
mailto:jc@tvvw.nl
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We hopen jullie allemaal te zien! Heb je een vraag? Stuur ons een mail via  jc@tvvw.nl. 

 

Link voor clubkampioenschappen: 

https://www.toernooi.nl/sport/regulations.aspx?id=9304446E-FC50-4C13-B43F-

99FFEC242A92 

 

    

 

 

 

 

 

 

Vacatures 

De Jeugdcommissie is op zoek naar nieuwe commissieleden 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 bedenken en organiseren voor onze jeugdleden? Stuur ons 
dan eens een mail via jc@tvvw.nl of zoek contact met de (huidige) voorzitter van de 
Jeugdcommissie Stephan Nieboer. 

 

Van de SC 

Wist u dat? 

Bij twee belangrijke sponsors van onze vereniging hebben wij een kortingsregeling. 

Zo krijg jij zowel bij de bowling als 

bij Tennis Store NL 10% korting 

omdat je lid bent van TVVW. 

Daarnaast is het zo dat als je bij Tennis Store NL je nieuwe kleding, racket 

of tas aanschaft, dit weer indirect ten goede komt aan de clubkas. Een 

bepaald percentage van de door onze leden aangeschafte artikelen levert 

Tennis Store NL als sponsorbijdrage aan onze vereniging. Dat zijn twee vliegen in 1 klap! 

Vraag naar de voorwaarden bij onze sponsors. 

 

 

mailto:jc@tvvw.nl
mailto:jc@tvvw.nl
https://www.toernooi.nl/sport/regulations.aspx?id=9304446E-FC50-4C13-B43F-99FFEC242A92
https://www.toernooi.nl/sport/regulations.aspx?id=9304446E-FC50-4C13-B43F-99FFEC242A92
https://www.toernooi.nl/sport/regulations.aspx?id=9304446E-FC50-4C13-B43F-99FFEC242A92
https://www.toernooi.nl/sport/regulations.aspx?id=9304446E-FC50-4C13-B43F-99FFEC242A92
mailto:jc@tvvw.nl
mailto:jc@tvvw.nl
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Van de AC 

De AC kijkt terug op een geslaagd zomeravond toernooi, wat leuk om ook andere gezichten 

te zien! De bingo was geslaagd met vele zomerse prijzen. Die waren in ieder geval goed 

bruikbaar tijdens de tropische temperaturen afgelopen weken.  

 

Ook na de zomer volgen er weer een aantal leuke events. Zo zal de AC op de slotdag van 

de clubkampioenschappen de catering 

organiseren. Lijkt het jou leuk om nog na te 

borrelen en te genieten van een lopend buffet? 

Hiervoor kun je je binnenkort opgeven voor €10,- 

per persoon. Ook niet-leden kunnen hiervan 

gebruik maken. De flyer hiervoor volgt nog.  

 

Daarnaast is er op 20 september ook weer 

ladiesnight! Met hulp van Saskia en Helga probeert de AC daar weer een gezellige avond 

van te maken, boordevol humor!  

Beste vrouwen van de vereniging, reserveren jullie 20 september vanaf 18.00 vast in de 

agenda? We kunnen niet wachten! 

 

 

 


