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Voorwoord voorzitter
TVR vrienden,
Langzaam komen er meer en meer mogelijkheden om naast het tennis ook de sociale aspecten van
onze vereniging weer op te pakken. Het terras zal weer open gaan, samen een biertje drinken en
elkaar te zien en te spreken voor of na het tennis. Hier kijken we allemaal naar uit! We willen ook
weer als TVR activiteiten kunnen organiseren en het 50-jarig bestaan alsnog vieren. Het bestuur en
ook de commissies bereiden zich in ieder geval daarop voor. In deze nieuwsbrief staan weer een
aantal zaken waarover wij jullie graag willen informeren zoals de komende ALV, het reserveren van
banen, een Corona compensatie en over de ontwikkelingen van het Park Vreugd en Rust. Laten we
er een mooi en gezond tennisseizoen van maken!
warme groet, Jurjen Oonk

Nieuws van het bestuur
Algemene Leden Vergadering
Elk jaar houdt elke vereniging een algemene ledenvergadering. Daar worden zaken besproken en
besloten die belangrijk zijn voor het besturen van de vereniging. Dit kan alleen plaatsvinden als wij
met meer dan 30 mensen bij elkaar kunnen komen. Omdat dit nog niet kon hebben wij een paar
maanden geleden besloten om de vergadering uit te stellen naar mei, in de hoop op betere tijden.
Het ziet er naar uit dat we in mei nog niet met een grote groep
bij elkaar mogen komen en dat dit nog een tijdje op zich zal
laten wachten. Daarom willen wij gebruik maken van de
mogelijkheid om een digitale ALV te organiseren. De
Coronaspoedwet geeft hierin namelijk een handvat.
Verenigingen mogen onder bepaalde voorwaarden hun ALV
ook digitaliseren.

Hiervoor is een volgorde nodig die hier uiteen wordt gezet:
1. Vanaf eind mei zullen de vergaderstukken worden bekendgemaakt aan alle leden via de
website. Over een aantal onderwerpen zal je een stem kunnen uitbrengen. Dit zal duidelijk
vermeld staan op de vergaderstukken. In ieder geval word je stem verwacht voor het jaarverslag
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van 2020, de begroting voor 2021, de toetreding van nieuwe bestuursleden en de nieuwe
statuten en huishoudelijk reglement.
2. Je krijgt gelegenheid tot het stellen van vragen via de email tot begin juni.
3. Alle vragen en antwoorden zullen uiterlijk medio juni aan alle leden worden gepresenteerd via
de website.
4. Je krijgt tot 23 juni de tijd om je stem uit te brengen.
5. Donderdag 24 juni is de digitale vergadering via een digitale vergaderfaciliteit (MS teams,
Zoom of anders). Tijdens deze digitale vergadering wordt de uitslag van de stemming
bekendgemaakt. Daarmee wordt formeel een besluit genomen over de uitgevraagde
onderwerpen.

Corona compensatie
Vanaf vorig jaar is het geregeld niet mogelijk geweest om volledig
gebruik te kunnen maken van alle speeltijden en of vormen door de
Coronamaatregelen. Voor die periode is een financiële
tegemoetkoming ontvangen. Deze brengen wij ten gunste van de
leden die voor 1 mei 2021 senior, junior en/of jeugdlid waren én
contributie hebben betaald. Vanaf het moment dat het terras officieel is geopend krijgen deze leden
een bijdrage van 20 euro horeca tegoed automatisch op hun KNLTB pasje.

Werking van de app Play my sport (reserveren van banen)
We gebruiken deze app nu geruime tijd en zijn benieuwd naar jullie
ervaringen. Kun je gemakkelijk reserveren? Is bepaalde informatie
op de app niet duidelijk? Krijg je op tijd een bevestiging? Kun je
gemakkelijk medespelers vinden? Hebben jullie misschien nog
suggesties voor aanpassingen? Misschien kunnen we nog een
aantal verbeteringen doorvoeren. Je mag al je vragen, ervaringen
en suggesties mailen naar secretariaattvr@gmail.com.

Reserveren banen
Als gevolg van de corona maatregelen is het nodig om precies te weten welke leden zich op welk
tijdstip op het park bevinden. Daarom hebben wij, in samenwerking met Sobri en V&R, eerder
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ervoor gekozen om banen op afstand te reserveren voor 1 speeluur. Deze vorm blijkt een goede
optie, hoewel wij van oudsher gewend zijn om banen voor 45 minuten af te hangen als je ter plaatse
bent. Het voordeel daarvan is dat je spontaan naar de baan kan komen om te tennissen en hierdoor
speel je misschien ook eens met anderen dan je vaste groepje. Het komt geregeld voor dat een
aantal leden op het terras zitten maar zeker nog wel even zin hebben in een potje tennis.
Vanwege de versoepelingen die steeds verder worden doorgevoerd gaan we samen met Sobri en
de parkbeheerder bekijken hoe de situatie er de komende maanden uit zou kunnen zien. We
houden hierbij rekening met de uitkomsten van de enquête van vorig jaar.

Toekomst TVR
Als bestuur van TVR zijn wij nu al aan het denken over waar we over drie jaar willen staan als TVR.
In de komende ALV zal het bestuur zijn visie en ideeën met jullie delen.

Nieuws van de Technische en de Activiteiten Commissie
Ook de commissies kijken reikhalzend uit naar de bevrijding uit de lock down. Zodra het kan gaan
we van start met tennis- en andere activiteiten. Van de KNLTB hebben we bericht ontvangen dat
besloten is de Voorjaarscompetitie niet door te laten gaan. Net als vorig jaar wordt deze verschoven
naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is
wedstrijden spelen volgens de routekaart pas mogelijk vanaf 7 juli. Dit betekent ook dat alle open
senioren toernooien t/m 7 juli worden geannuleerd. Hierdoor gaat het open toernooi van park
Vreugd en Rust niet door.
We houden contact met de KNLTB welke mogelijkheden er wel kunnen. Zo hebben we
onderstaande activiteiten weliswaar in potlood gepland staan, maar alles hangt af van de
maatregelen die het kabinet eist en of de organisatie ervan te zijner tijd nog steeds haalbaar is.
De clubdubbel is naar voren gehaald en komt in de plaats van het
Invitatietoernooi, dat niet doorgaat. De voorlopige agenda:
•

Bitterballentoernooi 11 juni van 17u – 19u

•

Clubdubbel 10 – 18 juli

•

Retrotoernooi, in de periode 28 aug - 5 sep, een precieze datum volgt

•

Teamwedstrijden, juli en augustus

•

Lustrumfeest, november
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Rackettrekken
Rackettrekken woensdagavond
Het rackettrekken op woensdagavond is een groot succes. Tussen 19.00 en 21.00 uur wordt er 1
uur dubbelspel gespeeld op 2 banen. Op veler verzoek gaat de speelduur van het rackettrekken
veranderen naar 30 minuten. Op het hele en het halve klokuur wisselen de spelers van
baan/speelgenoot. Er hoeft dan ook niet meer te worden gereserveerd via de app. Iedereen die wil
spelen komt spontaan naar de baan en elk heel of half uur wordt wederom gewisseld van baan en
speelgenoot. Het kan dus voorkomen dat er meer dan 8 mensen zijn en je een half uur moet
wachten om weer mee te kunnen doen. Niemand hoeft langer dan een half uur te wachten.
De ingangsdatum van deze nieuwe methode is woensdag 26 mei omdat dan het terras beschikbaar
is. Het kan immers voorkomen dat je even moet wachten en dat is prettiger op het terras. In het
najaar zal dit systeem worden geëvalueerd. Als blijkt dat we
het anders moeten doen kunnen de regels worden veranderd.
Het ziet er naar uit dat Sobri wel een uur blijft spelen. We
zullen bekijken hoe onze leden bij hen kunnen aansluiten.
Sobri spelers kunnen wel altijd bij ons aansluiten op het hele
of halve uur.

Rackettrekken donderdagochtend
Deze ochtend wordt gespeeld van 11–13 u. De groep van de donderdagochtend is inmiddels zo
hecht dat men onderling bespreekt welke speelduur wordt gehanteerd. Er is wel een “drempel” om
mee te doen (om de speelsterkte een beetje te reguleren), namelijk leeftijd pensionado/65+ en bij
voorkeur haarkleur grijs of gebruinde hoofdhuid!
Omdat er weer van het terras gebruik gemaakt kan worden, spelen we nu wedstrijden van 40
minuten! Bij grote toeloop kan er over geschakeld worden naar halve uren.
Voor de eerste wedstrijden melden de deelnemers zich per app aan, om wachten te voorkomen.
Een bezetting om 11 uur van 8 personen en om 11.40 uur wederom 8 personen, waarvoor Rob de
wedstrijden naar sterkte probeert in te delen!
Voor degenen die door willen spelen, geldt voor de wedstrijden om 12.20 uur het racket-trekken
systeem.
Als je mee wilt doen met deze groep kun je je aanmelden via Rob Jungschlager, 06-15887583
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Ontwikkelingen in park Vreugd en Rust
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er flink verbouwd wordt op het park. Per onderwerp kun je hier
lezen wat de plannen en gerealiseerde zaken zijn.

(Baan)verlichting
Vanaf april 2021 beschikken de banen over LED smart verlichting. Hiermee wordt het
energieverbruik verduurzaamd en wordt er gebruikersvriendelijkere technologie gebruikt. Want door
de Lumosa Touch technologie verwerkt in de lichtmasten kan de aansturing van de verlichting
worden geautomatiseerd.
Op basis van zonsondergang en kill switches wordt er een gepaste aan- en uit-tijd toegekend. Dit is
geweldig nieuws want de tennisser is daarmee volledig ontzorgd, bij zonsondergang gaat de
verlichting aan, bij sluitingstijd gaat de verlichting uit. In de toekomst wil de beheerder bekijken of de
verlichting kan worden gekoppeld aan een combineerbaar afhangsysteem - dit zou ervoor zorgen
dat afgehangen banen dan automatisch verlicht worden.
Ook voor de luchtbehandelingssystemen in de kleedkamers en toiletverlichting wordt de komende
maanden bekeken of dat kan worden geautomatiseerd. Zo zou de verlichting aan kunnen gaan
zodra men het toilet betreed en automatisch uitgaan zodra er een aantal seconden geen beweging
wordt gedetecteerd.
Dit bevordert het gebruiksgemak maar ook de hygiëne omdat de gebruiker zo minder handcontact
maakt met de faciliteiten. Graag vragen wij wel van een ieder om tot die tijd zoveel mogelijk de
lichten uit te doen en de buitendeur naar de kleedkamers te sluiten na het bezoek.
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Hoofdingang terrein
De beheerder is bezig om de juiste partner te vinden om de poort volledig te vernieuwen. Met een
KNLTB aangesloten technisch bedrijf wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om bij de poort
alleen toegang te verlenen middels een KNLTB pas. Naar alle waarschijnlijkheid zal het
afhangsysteem en het prikbord worden verplaatst naar de hoofdingang van het terrein. Uiteraard
kan dat alleen als deze daar voldoende droog kunnen worden opgehangen.

Ingang bistro
De ingang met toiletten aan de rechterkant van het restaurant wordt gerenoveerd. De toiletten zijn
daarna weer bereikbaar. Dit wordt ook de ingang naar de bistro.

Groen & Uitstraling Park
Inmiddels is de beheerder actief op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en sinds
maart 2021 is in dat kader een samenwerking
aangegaan met Middin. Samen met hen wordt het
groen en de uitstraling van het park verder
ontwikkeld en onderhouden. Middin verzorgt dit door met professionele hoveniers te werken die op
hun beurt mensen met een beperking begeleiden om Tennispark Vreugd & Rust mooi groen en
goed te onderhouden. Mocht je ideeën hebben wat er verbeterd kan worden aan het park en het
groen dan horen wij dat graag.

In het zonnetje gezet
Onze parkbeheerders Carlos en Alicia zijn begin april in het
zonnetje gezet door de leden van TVR en Sobri om hen een hart
onder de riem te steken in deze lastige Corona periode.

Nieuwe menu’s
De komende weken worden er nieuwe menu’s geïntroduceerd. Ook
komt er een nieuwe wijnkaart en gaan ze eigen ijs gemaakt van
natuurlijke ingrediënten produceren.
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Gebruik faciliteiten
De beheerder vraagt ons er bewust van te zijn dat zij hun best doen en veel geld investeren in het
upgraden van het park en de faciliteiten om het de tennissers naar de zin te maken. Zodoende
stellen zij het op prijs en vinden zij (en het bestuur) het logisch dat er netjes wordt omgegaan met
de nieuwe faciliteiten. Mocht er iets kapot gaan meld dit dan gewoon bij de beheerder. Dan is er een
mogelijkheid om het te herstellen en wordt er volwassen omgegaan met de faciliteiten.

Nieuwe leden
We hebben er weer een heleboel nieuwe leden bij. Hartelijk welkom allemaal!!

Anouk Looijestein

Bianca Prins

Charlotte de Bruijn

Esther van Vondel

Frits de Groot

Huib van der Harst

Jan Blom

Mark Bressers

Michiel Bleijenbergh

Kevin Kolijn

Lucienne Janmaat

Christianne Bleijenbergh
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Michiel Goris

Muzaffer Mermer

Peter Oosterbaan

Richard Guliker

Shiva Oedjaghir

Steven Dorgelo

Ruud Oosterbaan

Tugce Guney-Mermer

Colofon
Clubblad van Tennis Vereniging Residentie
secretariaattvr@gmail.com
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