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Nieuws van het bestuur
Algemene Leden Vergadering
Dit jaar is het door de Coronamaatregelen niet mogelijk om met een grote groep mensen bij elkaar
te komen voor een algemene ledenvergadering. Omdat er toch besluiten moeten worden genomen
door de leden, heeft het bestuur gebruik gemaakt van de voorzieningen die nu gelden in de Corona
spoedwet. Daarin is geregeld hoe verenigingen nu om kunnen gaan met hun algemene leden
vergaderingen. Het komt erop neer dat we alle zaken waarover de leden hun stem mogen laten
horen op een vergadering, nu digitaal hebben uitgevraagd in een enquête. Die enquête mag worden
gezien als een stemming van de leden alsof wij bij elkaar waren op een bijeenkomst om te
stemmen.
Wij zijn bijzonder verheugd dat er veel leden gebruik hebben gemaakt
van deze stemming. Ruim 70 leden hebben via een digitaal
stemformulier hun mening gegeven en dat is veel meer dan er de
afgelopen jaren aanwezig waren op de ALV. Kennelijk is deze manier
van stemmen aantrekkelijk(er). Daarom overweegt het bestuur om
deze manier vaker in te zetten. Dat kan ook omdat wij de statuten nu gemoderniseerd hebben en
daarin is nu standaard opgenomen hoe een digitale stemming moet verlopen. We zijn dus niet meer
afhankelijk van de Corona spoedwet om toch te kunnen profiteren van de voordelen die deze
roerige periode met zich meebrengt.

Jullie hebben allemaal op de website de uitslagen kunnen lezen van de stemming. Onder meer dat
het interim bestuur nu een definitief karakter heeft. Dat de commissie “introductie nieuwe leden” nu
officieel is en dat zich vrijwilligers hebben aangeboden voor de klankbordgroep over de toekomst
van TVR. Daarover verderop meer informatie.
De voorgestelde verhoging van de contributie voor het komend seizoen is ook aangenomen. Zoals
al eerder aangegeven is die verhoging nodig om de kosten van de baanhuur te kunnen blijven
betalen.
Mocht je alle uitslagen nog willen lezen, dan kan dat op de website:
https://www.tvronline.nl/leden/algemene-leden-vergadering-alv. Voor deze pagina is een
wachtwoord nodig.

Wij danken jullie allemaal hartelijk voor jullie mening, inzet en stemming!
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Agenda
•

1, 8, 15 en 22 augustus

teamwedstrijden

•

zondag 29 augustus

retro-jubileumtoernooi

•

13 sep t/m 21 nov

KNLTB competitie 2021

•

zaterdag 27 november

Lustrumfeest

•

woensdagavond/donderdagochtend rackettrekken

Afhangen Nieuwe stijl
Om ervoor te zorgen dat we meer “samen” en gevarieerd met elkaar kunnen spelen willen wij in het
weekend de reserveringen van de banen ter plekke regelen. Door gezellig naar het park te komen,
ontmoet je daar mensen die ook graag een balletje willen slaan. Daardoor komt er meer variatie in
het aantal tegenspelers en hoef je niet met een hele groep af te spreken.

Daarvoor is het belangrijk dat we een degelijk bord
hebben waarmee op twee banen afgeschreven kan
worden voor telkens 45 minuten. Door de
vakantieperiode zijn echter nog niet alle faciliteiten
aanwezig waardoor we nu nog niet precies weten
wanneer we kunnen starten.

Voor de nieuwere leden kan deze methode misschien in het begin verwarrend zijn. Dat is goed te
begrijpen, maar ervaren leden zullen je graag willen helpen. Wij hebben als vereniging al 50 jaar
ervaring met deze manier van afschrijven. Het is nog nooit voorgekomen dat je lang moet wachten
om te kunnen spelen. Je kunt nog steeds met mensen afspreken en naar de baan komen. Ter
plekke zet je je naam op het bord. En zodra je medespelers er zijn, kunnen zij ook hun namen op
het bord schrijven. Het moet duidelijk zijn op welke tijd je begint met tennissen. Je kunt ook in
overleg aansluiten bij een nog niet complete groep die al op het bord staat.

Mocht het onverhoopt toch niet goed werken op deze manier, dan bekijken we wat we hieraan
kunnen verbeteren. Doordeweeks moet je blijven reserveren via de Planmysport app!
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Rackettrekken woensdagavond reprise
Op de woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur is er nog steeds rackettrekken. Dit is zo
succesvol dat Sobri heeft gevraagd om met ons samen te spelen. Dat heeft als voordeel dat we
meer gevarieerde tegenstanders hebben. Om dit voor beide partijen aantrekkelijk te houden gaat de
speeltijd veranderen naar 2 x 45 minuten en 1 x 30 minuten. Je kunt aansluiten zonder aan te
melden. De starttijden zijn 19.00u, 19.45u en 20.30u. De laatste wedstrijd duurt een half uur tenzij
de baan daarna vrij is. Kom op tijd zodat de rackets op tijd kunnen worden getrokken. De spelleiding
houdt in de gaten dat de spelers zo eerlijk mogelijk een aantal keer kan spelen.

Nieuws van de Activiteitencommissie
Retro-jubileumtoernooi
Op zondag 29 augustus wordt dit toernooi gespeeld tussen 12 en 18 uur. We spelen
(mix)dubbels en de gezelligheid staat voorop, maar uiteraard is er ook een prijs(je) te
winnen. Naast en op de baan worden ook nog andere spellen georganiseerd,
waaronder het spelen met de originele houten rackets uit de vorige eeuw. Verder willen
we jullie vragen om in het wit te spelen, zoals dat nu nog steeds op Wimbledon gebeurt. Liefst met
een retrotintje, hieronder wat inspirerende voorbeelden. Binnenkort volgt de inschrijving voor dit
toernooi via de website.

Lustrumfeest met een gouden tintje
Datum en tijd staan vast: zaterdag 27 november van half 9 tot half 1 en de locatie
ook: de gezellige partyboerderij Hijdra in Leidschendam. Het feest is voor alle
TVR-leden (met partner) en donateurs. Een officiële uitnodiging krijgen jullie nog.
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Klankbordgroep
De klankbordgroep is geïnstalleerd omdat het belangrijk is dat wij van zoveel mogelijk leden weten
hoe zij zich een toekomst van TVR voorstellen. Er is voor vijf jaar een contract afgesloten met
Vreugd & Rust omdat wij de Spoorlaan moesten verlaten. Wij weten allemaal dat dit contract
duurder is dan de kosten die wij hadden op de Spoorlaan. Dat is de reden waarom de contributie
navenant omhoog moet gaan. Aan het einde van dit
contract is er wederom een keuzemoment voor de
vereniging. Gaan we door met een nieuw contract of
niet? Die keuze wordt uiteindelijk gemaakt door alle
leden via de algemene leden vergadering.

Wij willen iedereen de gelegenheid geven om zich een gedegen mening te vormen. Daarom is het
de taak van de klankbordgroep om te helpen bij de informatievoorziening en peiling onder de leden.
De groep bestaat uit: Karin Hoogenes, Sonja van Teijlingen, Jurrian Venema, Patrick van
Beusekom, Erik Frank en Hans Hoogenes. Zij hebben een eerste bijeenkomst gehad waarin zij
uitgebreid zijn geïnformeerd over de contractsituatie en hun opdracht. Iedereen die vragen heeft
kan deze uiteraard aan hen of aan het bestuur stellen. Maak gebruik van deze mogelijkheden want
jouw mening telt.

Herinnering
Bij iedereen die voor 1 mei 2021 lid was van TVR,
is 20 euro extra op de KNLTB pas gestort voor de horeca.
Vergeet dit niet te gebruiken!

Club dubbel
De club dubbel was het eerste echte TVR toernooi dat weer gespeeld kon worden na
lange tijd van aanpassingen in het spel. Het was ouderwets gezellig en zoals gewoonlijk
kwamen er veel kijkers op alle dagen, zelfs de regenachtige dagen werden druk bezocht
door enthousiast publiek. Er waren verrassende duo’s en traditioneel getrouw ook duo’s
waarvan het niveauverschil tussen beide groot was. Maar dat is TVR...het gaat niet om
het winnen, het gaat erom dat je een leuke en verrassende pot kan spelen!
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De winnaars

DD Sonja van Teijlingen en Madelon vd Vet

GD Madelon vd Vet en Bernd de Wit

HD Berend Bakker en Ryan Lie Kwie Sjoe

HD verliezersronde Joop van Teijlingen en Jan vd Waals

GD verliezersronde Irene Dongelmans en Rick van der Knaap (helaas geen foto)

Teamwedstrijden
Gelukkig kunnen we dit jaar weer een andere gezellige traditie hervatten: de teamwedstrijden.
Deze onderlinge competitie (waarbij plezier voorop staat) zal in de zomervakantie op zondagen
worden gespeeld. Evenals voorgaande jaren kunnen leden (zowel dames als heren) van alle
niveaus aan de wedstrijden deelnemen, ongeacht het aantal verhinderingen dat men heeft.

Er zal gespeeld worden van 12:00 tot 18:00 uur (2 blokken van 3 uur), de wedstrijden gaan op tijd
met een duur van 45 minuten per wedstrijd. De teamcaptains maken elke week een indeling.
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De speeldata voor de teamwedstrijden 2021 zijn: 1, 8, 15 en 22 augustus. Je kunt nog t/m vrijdag
23 juli inschrijven, ook als reserve, via technischecommissieTVR@gmail.com.

Nieuwe leden

Alistair King

Roy van der Kroft

Jackie Gog

Joey van Maanen

Mirjam Bastian-de Ridder

Simone van Beusekom

Colofon
Clubblad van Tennis Vereniging Residentie

Secretariaat en redactieadres secretariaattvr@gmail.com
Website:
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070 737 12 75
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