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Van het bestuur 

Beste leden, 

Wat een pittige periode hebben we achter de rug. Gelukkig worden een hoop van de 
maatregelen die betrekking hebben op het tennis en onze club wel steeds verder versoepeld. 

We zijn in de afgelopen periode langzaam opgestart, eerst alleen de jeugd, vervolgens voor 
volwassenen alleen enkelpartijtjes, maar al vrij snel daarna mochten we ook weer dubbelen. 
Ook de lessen werden weer opgestart. Belangrijk voor Paula en onze tennisschool FiT, maar 
ook voor de mensen die zich vol enthousiasme hadden ingeschreven voor de zomer  
lescyclus. 

We hebben kennis gemaakt met de KNLTB ClubApp, die ons toen dat nodig werd erg heeft 
geholpen met het vooraf reserveren van een baan. Het is goed om te zien dat het park weer 
goed bezet is met tennissers en we zijn klaar voor de volgende stap. 

Met ingang van 1 juli mogen we weer het clubhuis openstellen voor onze leden voor een 
drankje voor of na de tennis. Ook dit heeft wel wat voeten in de aarde. In de afgelopen weken 
hebben onze vrijwilligers van clubhuisbeheer goed nagedacht hoe we dit weer aan de praat 
gaan krijgen. Hoe maak je dit werkbaar en veilig voor de trouwe groep van barvrijwilligers? 

De commissie clubhuisbeheer heeft een plan ingediend bij de gemeente om ons clubhuis en 
terras weer open te stellen voor de leden. Let wel: de gemeente beslist of dat wel of niet kan 
en er is dus een gedegen plan voor nodig geweest om dit voor elkaar te krijgen. We wachten 
nog op formele toestemming, maar naar verwachting zullen er hooguit op details nog 
wijzigingen gedaan moeten worden. Dank aan CCB voor hun grondige werk! 

Maar eigenlijk begint het nu pas en moeten we met alle leden laten zien dat we deze 
verantwoordelijkheid ook aan kunnen. 

We kiezen ervoor om eerst alleen het terras open te stellen voor een drankje en een hapje 
voor of na het tennissen. Om dit te laten slagen, doen we een beroep op ieders 
verantwoordelijkheid en onze saamhorigheid als leden van de vereniging. 

Laat ik het wat duidelijker stellen: Als we ons niet aan de regels houden verpesten we het voor 
iedereen. Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar alles valt of staat met de hygiëne en de 1,5 
meter afstand houden. We kunnen en willen de schoonmaak en reinheid niet alleen 
neerleggen bij de barvrijwilliger of de vrijwilligers die regelmatig ons clubhuis weer “spic en 
span” maken. Dat is een te grote belasting op een te kleine groep vrijwilligers! 

Helaas hebben we in de afgelopen weken gezien dat bijvoorbeeld de urinoirs echt werden 
achtergelaten als *@#$%^ {vul zelf maar in}. Geloof me, af en toe was het een bende! En dat 
terwijl deze eigenlijk alleen maar opengesteld waren voor noodgevallen en er duidelijke 
schoonmaakinstructies aanwezig waren. 

Dat moet dus anders. Als je gebruik hebt gemaakt van de kleedruimte/douche/toilet/ 
urinoir/tafel en stoel op het terras, zorg er dan voor dat je het schoon achterlaat. Het is dus 
niets meer of minder dan je eigen “gebruik” op te ruimen. Dat is toch niet teveel gevraagd? Als 
we dit met z’n allen doen dan is de kans op een succes verzekerd. Zo niet... nee, daar wil ik 
niet over nadenken. Dit kunnen we met z’n allen! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.libelle-lekker.be%2Fartikelen%2F81998%2Fzo-zet-jij-het-perfecte-kopje-koffie&psig=AOvVaw2PQ_ETHw027ADK2sEMeH45&ust=1593367356982000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODhyqLKouoCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.nl%2Fklimaatverandering-bier-duurder%2F&psig=AOvVaw16Ri940mqnEMcgeeE5PxbP&ust=1593367689040000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDOh87LouoCFQAAAAAdAAAAABAD
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ALV 

Onze ALV hebben we helaas in maart moeten annuleren. Maar uiteraard komen we als 
bestuur onze verplichting nu alsnog na. 

Op vrijdag 17 juli 2020 om 20.00 uur bent u uitgenodigd voor de (voorjaars) ALV van onze 
vereniging. 

Wij zullen dan met u de financiële zaken van het jaar 2019 doornemen en het bestuur zal Theo 
Willemsz voordragen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Dit laatste hadden we al eerder 
aangekondigd maar hebben we door de Corona perikelen nog niet kunnen effectueren. 

Tot slot 

Beste leden van TVVW, laten we met z’n allen de schouders eronder zetten en we gaan voor 
een hernieuwde opbouw van de gezelligste tennisvereniging van Veenendaal. 

--- 

Namens het bestuur, 

Edwin Sistermans 

Voorzitter 

 

Commissie Clubhuis- en Barbeheer 

Vanuit de Commissie Clubhuis Beheer (CCB) willen wij graag aangeven dat in het kader van 
de huidige verruiming het clubhuis en terras weer open mag met ingang van 1 juli. 

Aangezien wij de belasting op de bardienstvrijwilligers willen beperken en onszelf de kans 
willen geven om geleidelijk te wennen aan de nieuwe situatie, hebben we besloten om te 
beginnen met het openen van het terras. 

Het clubhuis zal op een nader te bepalen datum eveneens worden geopend. Per 1 juli mogen 
ook de kleedkamers en douches weer in gebruik worden genomen; ook hier geldt de 1,5 meter 
regel. 

Maatregelen 

Om e.e.a. goed te laten verlopen en om te voorkomen dat we als vereniging in de problemen 
komen, verzoeken we alle leden vriendelijk doch dringend om de huidige overheidsrichtlijnen 
te respecteren. Voor ons als tennisvereniging betekent dit concreet het volgende: 

• Bij aankomst uw handen ontsmetten. 

• U mag geen tafels of stoelen verplaatsen buiten de gemarkeerde vakken. 

• Maximaal 2 personen naast elkaar. 

• U mag alleen zitten, niet staan. 

• Per tafel één vast persoon die de bestelling(en) plaatst. 
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• Max. verblijftijd is 1 uur na het aflopen van uw baanreservering, tenzij er nog 
voldoende plaatsen vrij zijn. 

• Graag zelf uw tafel en stoel grondig schoon te maken bij het verlaten van het terras. 

• Bij gebruik van de toiletten dient iedereen na gebruik de toiletbril en eventueel de vloer 
zelf te ontsmetten en schoon te maken. Desinfecterend middel is hiervoor 
aanwezig. Volg a.u.b. de aangegeven instructies bij de toiletten! 

 
Gezondheidscheck 

• Heeft u een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 
• Hoesten of neusverkoudheid. 
• Koorts vanaf 38 °C. 
• Benauwdheidsklachten. 

• Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
• Heeft u het COVID-19 virus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld in een 

laboratorium? 
• Heeft u een huisgenoot met het COVID-19 virus en heeft u in de afgelopen 14 dagen 

contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
• Bent u in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand met het COVID-

19 virus? 
Indien één van de vragen met “Ja” wordt beantwoord, dan heeft u geen toegang tot 
het tennispark! 

Uiteraard zullen ontsmettingsmiddelen beschikbaar zijn op het terras. We zullen een centraal 
bestel- en uitgiftepunt inrichten en de consumpties zullen uitgeleverd worden in karton en 
plastic; dit om het aantal contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Bovenstaande 
voorschriften zullen eveneens door middel van borden op het terras worden gecommuniceerd. 
Tevens zal er een looproute worden aangebracht. 

Tenslotte verzoeken we nogmaals iedereen vriendelijk maar ook dringend de 
betreffende regels te respecteren; uiteindelijk gaat het om ieders gezondheid! 

 

Technische Commissie 

Comeback toernooi 

Zoals jullie misschien al hebben meegekregen mogen er 
weer interne toernooien worden georganiseerd op ons park! 

Om dit te vieren willen wij jullie graag uitnodigen om deel te 
nemen aan het 'Comeback Toernooi' dat zich zal afspelen 
op zaterdag 18 juli. Het toernooi zal om 13:00 uur van start 
gaan en je speelt deze middag 2 dubbel- en/of mixpartijen 
van 1 uur. 

De indeling en de baan waarop je komt te spelen vind je 
vanaf 15 juli terug in de 'KNLTB ClubApp'. Inschrijven kan 
vanaf 1 juli t/m 12 juli op de mail via tc@tvvw.nl. 

Schrijf je snel in en laten we het weer eens als vanouds 
gezellig maken op onze club! 
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MKB Accountants Clubkampioenschappen TVVW 2020 

Als tweede op de kalender staan onze Clubkampioenschappen. Om ruimbaan te geven aan 
de najaarscompetitie hebben we hem ten opzichte van eerdere jaren een weekje naar voren 
gehaald, namelijk van 29 augustus t/m 5 september.  

Voor alle informatie en inschrijven, zie toernooi.nl. 

Toss 

Door de coronamaatregelen en de noodzaak om vooraf een baan te reserveren hebben de 
verschillende tossen helaas stil gelegen. Gelukkig zien we dat een aantal van de vaste 
deelnemers contact met elkaar hebben gevonden en zo toch mét een reservering aan de slag 
zijn gegaan.  

Naar het er nu uitziet hebben we zeker de komende maand nog reserveringen nodig om te 
kunnen tennissen. Dit maakt het lastig om een toss te organiseren. 

Mocht je nu niet aan spelen toekomen en dit wel graag willen, laat dit dan weten aan 
tc@tvvw.nl. Hopelijk kunnen we zo leden met elkaar in contact brengen om op afspraak te 
tennissen. 

Zodra de tossen weer mogelijk zijn laten we dit uiteraard weten middels een bericht op de site 
en in de eerstvolgende nieuwsbrief. 

Actie “balletje slaan” 

Deze zomer tijdens de corona lock-down heeft het collectief WijZijnTennis.nl, met onder 
andere een aantal prominente tennisspelers, de campagne “Balletje slaan” opgestart. Ook wij 
als TVVW hebben ons bij deze actie aangesloten, omdat we vinden dat dit een uitgelezen 
promotiekans is voor de tennissport in zijn algemeen, maar zeker ook voor onze club. 

Tijdens de campagne, die van 6 t/m 27 juni liep, hebben zich 11 mensen aangemeld om een 
keer een tenniservaring op te doen en uiteindelijk wellicht lid te worden. Aan ons nu de schone 
taak deze mensen een hartelijk welkom te heten en TVVW te laten zien zoals zij is: gastvrij, 
toegankelijk en sociaal betrokken. Hiervoor zoeken wij nog enkele vrijwilligers die een keer 1,5 
uur tijd als gastheer/gastvrouw willen fungeren en een balletje gaan slaan met deze nieuwe 
tennissers. 

Claudia Göbel en Marit Silfhout gingen jullie al voor en kunnen eventueel hun ervaring al delen. 
Wil jij ook een steentje bijdragen meld je dan aan via een mail naar tc@tvvw.nl. 

Verdere vooruitblik 

Naast eerder genoemde toernooien volgen in de komende maanden nog een aantal 
activiteiten: 

• KNLTB Najaarscompetitie (vrijdagen en zaterdagen van 11-9 t/m 24-10), waaraan we 
met 6 teams deelnemen 

• Wintercompetitie (vanaf oktober) 

• Invitatietoernooi (o.v. 4 oktober)  

• Veense Kampioenschappen (november; in aanvraag bij KNLTB) 

Houd tvvw.nl, onze sociale media en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie hierover. 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=9BA46D03-17BE-47C9-8B2C-B7D9B91595B0
mailto:tc@tvvw.nl
https://tvvw.nl/
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Jeugdcommissie 

Terugblik eerste jeugdevent na corona 

De jeugd mocht al wat eerder tennissen in de corona tijd en op zaterdag 9 mei hebben we hier 
dan ook een mooi evenement aan gekoppeld. Het was alweer een tijdje geleden dat er 
getennist was op ons mooie tennispark en dus heeft de JC een tennis-ochtend georganiseerd 
voor iedereen die wilde tennissen. Een springkussen van Sport Totaal en de benodigde 
emmers met water zorgden voor veel plezier tijdens deze ochtend. Na twee uur lekker bezig 
te zijn geweest gingen de 20 deelnemers weer lekker naar huis en konden zij verder gaan 
genieten van het mooie weer. 

 

Vooruitblik 

De JC komt binnenkort samen om de kalender voor de rest van het jaar te bespreken. Nieuws 
daarover volgt. 

 

Activiteitencommissie 

Korte update 

De Activiteitencommissie komt binnenkort bij elkaar om af te stemmen hoe de geplande 
activiteiten georganiseerd kunnen worden met de nodige maatregelen. De AC staat weer te 
springen om wat leuks te organiseren voor de leden! Hierover horen jullie binnenkort meer.  


