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Voorwoord voorzitter
TVR vrienden,
2021 zal hoop ik het jaar gaan worden
waarin we de pandemie onder controle
gaan krijgen. Een jaar waarin we elkaar
weer kunnen ontmoeten, een drankje
drinken op het terras zonder de 1.5 meter
afstand. Een jaar waarin TVR weer activiteiten kan organiseren en het 50-jarig bestaan alsnog
gaat vieren. Het bestuur en ook de commissies bereiden zich in ieder geval daarop voor.
Bij de start van dit jaar hebben we al een aantal zaken op de rails gezet. Er worden tijdelijke
bestuurssamenstelling voorgesteld en de organisatie van de ALV onder de Covid maatregelen.
Anneke, Ron en Vincent hebben aangegeven te stoppen als bestuurslid. Met veel inzet en loyaliteit
hebben zij zich ingezet voor onze club, waarvoor heel veel dank!
Daarover in deze nieuwsbrief meer.
Laten we er een mooi tennisseizoen van maken!
warme groet, Jurjen Oonk

Nieuws van het bestuur
ALV in 2021
We zijn gewend om aan het begin van elk jaar een
algemene ledenvergadering (ALV) te houden. Alle
leden zijn dan welkom en er vindt besluitvorming
plaats over belangrijke zaken. Maar op dit moment is
het door de Covid beperkingen niet mogelijk om bij
elkaar te komen terwijl er wel een aantal zaken doorgang moeten vinden. Voor deze situatie geeft
de Corona spoedwet mogelijkheden. Vandaar dat wij nu willen aangeven welke plannen het
bestuur heeft voor de organisatie van de ALV voor 2021.
De ALV in de originele vorm (dus fysiek bij elkaar komen) zullen we vier maanden uitstellen. In dit
geval naar mei 2021.
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Begin februari zullen wij al wel de financiële gegevens van 2020 (inclusief oordeel van de
kascommissie) en de begroting voor 2021 plaatsen op de website. Verder vindt er dit jaar een
bestuurswisseling plaats omdat er drie leden hun functie in 2021 niet zullen hervatten. Het bestuur
heeft drie mensen bereid gevonden om de opengevallen plaatsen in het bestuur tot aan de te
houden ALV in te vullen. Deze mensen stellen zich beschikbaar voor bestuurswerkzaamheden
totdat jullie hebben kunnen instemmen met een nieuw bestuur. Instemming vindt namelijk altijd
plaats door de leden tijdens een ALV. Daarom is er tot mei 2021 sprake van een interim bestuur.
Verderop in de nieuwsbrief leest u hoe de tijdelijke samenstelling is.

Alle leden hebben tot ongeveer half februari de mogelijkheid om via de mail vragen te stellen over
de financiële gegevens, de begroting en de (tijdelijke) bestuurssamenstelling. Dat kan via de
website waar een speciale pagina is aangemaakt voor de ALV. Klik op de volgende link:
https://www.tvronline.nl/leden/algemene-leden-vergadering-alv of kijk op de homepage onder het
tabblad ‘leden’.
Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden en dus is het wachtwoord voor deze pagina
“residentie”. Als dat niet lukt kan je ook mailen naar secretariaattvr@gmail.com.
Alle vragen en de antwoorden daarop zullen uiterlijk eind februari worden gepresenteerd op
dezelfde pagina.

Tijdens de originele ALV (dus wanneer we fysiek bij elkaar kunnen komen) in mei zullen wederom
de financiën en de kandidaat bestuursleden worden voorgesteld, evenals andere belangrijke
kwesties voor de leden. Tijdens de ALV kan elk lid worden gevraagd hiermee in te stemmen.
Mochten de Covid beperkingen in mei nog geen mogelijkheid geven voor een bijeenkomst, dan
zullen wij uiteraard handelen volgens de mogelijkheden die dan ter beschikking worden gesteld.

Nieuwe bestuurssamenstelling
Al jaren zijn Ron de Vos, Anneke Overvoorde en
Vincent de Groot leden van het TVR bestuur als
respectievelijk penningmeester, secretaris en vicevoorzitter.
Met groot enthousiasme hebben zij hun inbreng en
loyaliteit gegeven voor de vereniging. Zeker tijdens de
wisseling van de Spoorlaan naar park Vreugd & Rust
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heeft dit vele uren van hun tijd gevergd. Hun inzet was groot en wij zijn hen daar uiteraard zeer
dankbaar voor.
Zij hebben er echter voor gekozen om het stokje over te geven aan anderen. Nieuwe
bestuursleden worden gekozen tijdens de ALV uit mensen die zich kandidaat willen stellen voor de
functie.
Wij stellen dat besluit uit naar de ALV in mei 2021. Tot die tijd zijn Bert, Ingrid en Yvonne bereid
gevonden om bestuurswerkzaamheden uit te voeren. Daarom heeft TVR tot aan de ALV een
interim bestuur en deze bestaat uit:

Jurjen Oonk

Voorzitter

Bert de Gier

Penningmeester (interim)

Yvonne Mulder

Secretaris (interim)

Ingrid de Leijser

Ledenadministrateur/ activiteitencommissie (interim)

Gerard Pellikaan

Technische commissie

Vernieuwde website
Onze website TVRonline.nl is sterk vernieuwd. Een fris design en actuele gegevens. Vincent de
Groot en Kim Denie hebben zich de afgelopen weken sterk gemaakt om dat voor elkaar te krijgen.
Op de startpagina kun je gelijk naar het afhangen via Plan my sport, ook zie je de banenrader
(hoeveel banen zijn er nog vrij?) en het laatste nieuws dat elk lid eigenlijk gelijk moet weten.
Neem eens een kijkje en laat weten wat je er van vindt.

Tennis tijdens de Covid-19 periode
Telkens als er beperkingen worden
gepresenteerd door het kabinet, volgen wij als
vereniging de uitvoerende maatregelen daarvan
die worden gesteld door de KNLTB. Daar
bovenop gelden de maatregelen die in de
algemene plaatselijke verordening worden
gesteld van de gemeente Voorburg.

De beperkingen die wij als vereniging ervaren worden dus niet vastgesteld door het TVR bestuur
en evenmin door Park Vreugd & Rust.
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Helaas worden de maatregelen vanaf 19 januari gecontinueerd. Dat betekent dat we het volgende
mogen doen:
●

Anderhalve meter van elkaar blijven

●

Koffie/thee “to go” halen in het restaurant en deze buiten het park opdrinken

●

Singlespel

Wat nog niet mag is dubbelspel, toernooien en competitie, gebruik van de horeca binnen en op het
terras, het omkleden op de vereniging.

Tennisles
Tennisschool Reuland start weer nieuwe lessen per april.
Er zijn verschillende mogelijkheden die je kan bekijken op zijn
website
Opgeven kan via info@tennisschoolreuland.nl of 06-50233239.

Nieuws van de Technische Commissie
De commissie is klaar voor 2021 maar wacht op de maatregelen van het kabinet. Zodra er meer
informatie voorhanden is zullen wij jullie dat laten weten.

Nieuws van de Activiteiten
Commissie
We hopen dit jaar alsnog ons 50-jarig bestaan te vieren
met verschillende festiviteiten. Als het vaccineren
voorspoedig verloopt moet dat toch lukken. De commissie
is al bezig met de voorbereidingen.
Zodra er wat meer bekend is horen jullie uiteraard van ons.
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Nieuwe leden
Sinds het einde van vorig jaar zijn de volgende nieuwe leden bij onze club gekomen. Welkom
allemaal!

Babette Boerkamp -

Jolanda van Dorp

Leontien Manenschijn

Marius Veerkamp

de Waard

Paul de Jager

Rocciano Horstman

Marcel Henrique

Colofon
Clubblad van Tennis Vereniging Residentie

Secretariaat:

secretariaattvr@gmail.com
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Website:

www.tvronline.nl
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