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Van de voorzitter
Beste leden van TVR
Na de uitermate geanimeerde Nieuwjaars receptie was het vrijdag 3
februari weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering.
Na het opsommen van de mooie zaken die we op TVR met z’n allen
in 2016 toch maar weer voor elkaar hebben gebracht, zoals: het
nieuwe sleutelbeleid, de vernieuwde bar en vergrootte keuken, en
de nieuwe verlichting, hebben we met elkaar ook een aantal
uitdagingen voor 2017 en verder geformuleerd.
Gelukkig heeft de verhuurder mij tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het Bedrijventerrein
“Westvlietweg” ervan verzekerd dat we het contract van 10 jaar kunnen uitdienen. Dit maakt het
begroten van de kosten van onze plannen iets eenvoudiger dan met de onzekerheid over een
mogelijke opzegging van het contract na 5 jaar.
Uitdagingen in 2017
Duidelijk en heel concreet is de slechte staat van de vloer, waar snel een renovatie van zal plaats
moeten vinden. De EC is hier druk mee bezig.
Net zo helder is het afgenomen ledental: met 114 leden zijn we door onze ondergrens gezakt en
zullen we alle zeilen moeten bijzetten om dit weer naar minimaal 130 te krijgen. DE KNLTB meldt
regelmatig dat vele tennisverenigingen met een dalend ledental te kampen hebben; we vissen dus
met velen in dezelfde vijver! Onze meest nabij gelegen concurrent, TV Sobri op park Vreugd en
Rust, heeft sinds kort ook licht. TVR heeft gelukkig een aantal pluspunten ten opzichte van andere
verenigingen.
U kent ze:








Prachtige nieuwe, goed verlichte, banen
Een vrij gelegen locatie
Het hele jaar tennissen
Lage contributie ( bijv. TV Sobri rekent € 345,00 voor een jaar tennissen)
Aantrekkelijke prijzen van de consumpties
Schitterend gelegen terras
Gezelligheid

U kent ze; nu is het voor ons allen de uitdaging deze uit te dragen in onze omgeving, zodat meer
mensen van deze prachtige voordelen gebruik kunnen maken!
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Brainstormen over de toekomst.
Alphons Pije, TVR-lid en ervaren bestuurder bij DUNO, een grote en
welvarende voetbalvereniging in Den Haag, heeft het initiatief genomen
om zijn ervaringen met het bestuur te delen. Alphons heeft ons duidelijk
gemaakt dat het ontdekken van zijwegen zeer verfrissend kan zijn. Het
bestuur heeft de suggesties met open armen ontvangen en zal in de
komende weken enkele ideeën uitwerken.

Gulden Klinker
De nominatie voor de Gulden Klinker, die ons werd toegekend door de gemeente Den Haag, is
ook een succes uit 2016. Naast de prijs van € 1000 valt ons ook de inklinking van de klinker ten
deel. Dit zal gebeuren op donderdag 13 april om 16:00 uur in
aanwezigheid van wethouder Tom de Bruin. Voor TVR houdt de
nominatie tevens de uitdaging in om uitvoering te blijven geven aan de
reden tot nominatie: het leefbaar houden van het park en de omgeving.
Voor de publiciteit is het wel mooi als er veel TVR leden aanwezig zijn!

Discussie
Het enige gedeelte uit het bestuursverslag dat reden was voor discussie was de toegekende
reductie op de contributie voor twee leden die het grootste gedeelte van het jaar woonachtig zijn in
het buitenland. Zij kunnen dientengevolge slechts enkele maanden gebruik maken van de
faciliteiten. Uiteraard zullen deze “buitenlandse leden” als TVR-leden tijdens hun aanwezigheid
gewoon hun bardiensten draaien.

Financiën
Het afgelopen jaar was zowel sportief als financieel een succes. Echter……….. door de gestegen
prijzen van de inkoop en het gelijk blijven van de prijs van de bonkaarten is het winstpercentage
wel gedaald tot 37,4%. De mogelijk grote uitgave voor de vloerrenovatie
en de verwachte prijsstijging bij de inkoop noopt het bestuur wellicht tot
een tussentijdse ledenvergadering om een mogelijk begrotingstekort te
voorkomen. In de tussentijd gaat het bestuur op zoek naar mogelijkheden
om de inkomsten te vergroten.
Mocht u ideeën hebben: meld het mij: hanshoogenes@xs4all.nl
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Activiteiten
Zoals u in de jaarplanner (op de website) kunt lezen staan ons dit jaar wederom voldoende tennisen andere activiteiten te wachten. Maak hier gebruik van!
Ik wens u veel sportiviteit toe bij al uw tennis- en andere activiteiten.

Groet
Hans Hoogenes
Voorzitter

Agenda
Za 11 februari

Wintercompetitie

Za 18 februari

Ex-Rhijenhofcompetitie (finale)

Za 25 februari

Wintercompetitie (finale)

Za 18 maart

Schoonmaakactie

Zo 26 maart

Introductiemiddag

Za 8 april

Start voorjaarscompetitie

Vrij 14 april

Paas-klaverjasdrive

Nieuws van de TC

Voorjaarscompetitie KNLTB 2017
Aan de oproep om aan te geven wie er aan de KNLTB-voorjaarscompetitie deel wil nemen is
ruimschoots gehoor gegeven. TVR heeft voor deze competitie dan ook weer ingeschreven met vier
herenteams op de zaterdag en twee mixed teams op de zondag. De komende periode zal de TC
zich buigen over de teamindeling. Zodra deze bekend is zal dit via de nieuwsbrief en website
worden gecommuniceerd.
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Wintercompetitie(s) 2016 / 2017
Voor zowel de TVR-Rhijenhofcompetitie en de TVR-wintercompetitie
nadert de ontknoping. Er wordt momenteel nog voor elke punt
gestreden, om een goede uitgangspositie te creëren voor de
finaleweekenden op 18 februari (TVR-Rhijenhofcompetitie) en 25
februari (TVR-wintercompetitie). We wensen alle teams veel succes,
maar onthoud vooral: “Plezier staat voorop”.

Wintertoernooi 2017
Zoals onderhand gebruikelijk is wordt er dit jaar ook weer gestreden om de felbegeerde titel van
Winterkoning en Winterkoningin. Wij hebben ons aangepast aan de
klimaatverandering en dit toernooi gepland op zondag 12 maart 2017.
Ook nu willen we zoveel mogelijk spelers laten meedoen en zullen
waarschijnlijk weer kiezen voor het beproefde concept van afgelopen jaar.
We gaan twee groepen maken waarbij de eerste groep van 12:00 tot 15:00
uur speelt en de tweede groep van 15:00 tot 18:00 uur. In totaal kunnen er
32 spelers deelnemen die door de wedstrijdleiding in twee groepen wordt
verdeeld. Heb je een voorkeur of kan je alleen op een bepaald tijdstip, laat
dat dan even weten bij je inschrijving. Dit biedt geen garantie, maar er zal
zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
Het inschrijfgeld bedraagt (ondanks de stijgende prijzen) weer 5 euro (per pin te voldoen). Hiervoor
krijg je behalve leuke tennispartijen ook een broodje en een heerlijke kop soep.
Schrijf je snel in maar in ieder geval voor 1 maart 2017 via frankjes@ziggo.nl

Komende activiteiten
De jaarplanning is uiteraard op onze website (www.TVRonline.nl) te raadplegen. Toch wil ik
iedereen wijzen op de komende sportieve activiteiten.


Zaterdag 8 april begint de voorjaarscompetitie met deelname van een zestal TVR-teams;



Vanaf 10 mei staat de woensdagavond weer in het teken van het rackettrekken;



Donderdag 8 juni start het invitatietoernooi;



Donderdag 29 juni vangt ons club-enkeltoernooi aan.

Houd deze data dus vrij in jullie agenda!
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Volle bak
Vrijdag 16 december was er weer eens een traditionele klaverjasavond georganiseerd en dit was
een groot succes. We hadden liefst 25 deelnemers en moesten bij gebrek aan tafels/stoelen zelfs
enkele mensen teleurstellen.
Het was een gezellige avond met veel leuke en spannende wedstrijden. De eerste drie spelers
kregen een prijsje. De eerste prijs ging naar Ankie (5549 punten), tweede werd Eric (5470 punten)
en derde Bas (introducé van Madelon) met 5352 punten.

Alle deelnemers mochten na afloop een prijsje uitzoeken van de prijzentafel.
Simon, bedankt voor de hulp in de keuken en achter de bar.
En misschien ………….. tot volgend jaar.
Martin.

Klaverjassers … opgelet …
Met ingang van dit seizoen zullen
Liesbeth en Bernd de Wit de
maandelijkse klaverjasdrives in het
winterseizoen gaan organiseren. Zij
nemen hiermee het stokje over van
Martin van der Rijt.

Deze maandelijkse drives zullen altijd plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand. De drives
zijn ook toegankelijk voor introducés en het inschrijfgeld bedraagt per avond € 2,50 per persoon.
Als try-out zal worden begonnen met een Paasdrive op vrijdag 14 april 2017.

De overige speeldagen voor het komend seizoen zijn:

Vrijdag 10 november 2017

Vrijdag 8 december 2017

Vrijdag 12 januari 2018

Vrijdag 9 februari 2018

Vrijdag 9 maart 2018
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28 Joan van der Waal
29 Lennie Schwirtz
30 Fleur van der Loos

Verjaardagen
Februari
1 Koos Baptiste
2 Anke Martens
11 Ruby Matthijssen
24 Hannie Graaf
28 Wil van der Geest
28 Ellen Hoogenes

April
2 Jan de Bruin
2 Joan Juffermans
3 Arthur Besseling
9 Jan Brugman
14 Bob Roozenburg
16 Jan van der Waals
18 Bernd de Wit
23 Jan de Vries
26 Danielle Koppe
27 Marjan Koeman
30 Claartje Prijkel

Maart
4 Desiree Hijzelendoorn
6 Martin van der Rijt
12 Els Roozenburg
14 Monique Hoogenhuizen
16 Paul Beijersbergen v. H.
16 Guido Paap
20 Jet Frank
26 Bert de Gier

Colofon
Clubblad van Tennis Vereniging Residentie

Wijzigen en opzeggen lidmaatschap:

Spoorlaan 5

Het verenigingsjaar loopt van 1 jan t/m 31 dec

2495 AL Den Haag

Dit betekent dat het opzeggen van het lidmaatschap

Tel. clubhuis 070-7855276

voor het volgende jaar uiterlijk, schriftelijk of per

Gironummer:

e-mail, op 30 november van het betreffende jaar

NL84INGB0001942388 t.n.v. penningmeester TVR

aan het secretariaat moet zijn gemeld.

Secretariaat:

Website:

Irene Dongelmans

Redactieadres: tvrredactie@gmail.com

Vondelstraat 20, 2271 RM Voorburg

Bernadette Luijendijk , tel. 06 55166758

irenedongelmans@outlook.com

www.tvronline.nl

06 18471680
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