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Voorzitter Rolf Rozestraten
Rolf Rozestraten is niet alleen een actieve tennisser, 
maar ook een bestuurder pur sang. In 2022 breidt 
hij zijn werkveld uit naar de politiek. Wat kunnen 
we van hem en het bestuur verwachten? In het 
voorwoord lees je meer.

Groei aantal jeugdleden 
overtreft verwachtingen
In 2021 nam de jeugd een vlucht door de grens 
van 150 jeugdleden te doorbreken. Bernard 
Meens vertelt waarom plezier voor tennis en 
betrokkenheid van de jeugd op de tennisbaan 
voorop staan.

De recreatieve 
succesformule van 
TVON
Met een record aantal activiteiten 
en deelnemers is de commissie 
recreatief het kloppend hart van 
onze vereniging. Wat maakt hen zo 
succesvol?

Het tennismagazine van TV Oranje Nassau

En nog veel meer nieuws van jouw vereniging!

Vrijwilligers zijn 
onmisbaar
Lees wat hen beweegt en hoe 
de betrokkenheid met de leden 
van de vereniging groeit. Dat wil 
jij toch ook?
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VRIJWILLIGERS HEBBEN EEN GELUKKIGER LEVEN!

Sporten en bewegen is zo belangrijk. Zeker in deze 
Coronatijd waar iedereen beperkt wordt in zijn 
bewegingsruimte. De tennissport vaart er wel bij. 
Ook bij onze club zien we een mooie boost in het 
ledenaantal. Daarnaast zien we dat ons ledenaantal nog 
meer groeit dan bij andere clubs. Blijkbaar is het goed 
vertoeven op TVON, een mooie ontwikkeling. 

De volgende fase is om de nieuwe leden te binden 
aan onze vereniging. Binding door actief je handen 
uit de mouwen te steken. Dat kan intensief maar mag 
natuurlijk ook op een beperkter niveau. Onderzoek1 
wijst uit dat mensen die vrijwilligerswerk doen 
gelukkiger zijn dan mensen die dit niet doen. Van 
de mensen die vrijwilligerswerk doen zegt 91% 
gelukkig te zijn tegen 85% van de mensen die geen 
vrijwilligerswerk doen. Gemiddeld besteden vrijwilligers 
4,4 uur per week aan hun vrijwilligerswerk. Meer uren 
vrijwilligerswerk gaat niet samen met meer geluk. 
Vrijwilligers zijn meer tevreden over hun eigen leven, 
sociale contacten en psychische gezondheid en scoren 
hoger op de persoonlijke welzijnsindex. Ten slotte 
worden vrijwilligers gezien als de belangrijkste leden 
binnen een vereniging en wordt er speciaal voor hun 
nog wel eens wat extra’s gedaan (leuk feest bv).

Bij TVON hebben we het geluk dat we een redelijke 
groep vrijwilligers hebben die meestal actief zijn 
in de verschillende commissies. Echter ook bij ons 
zie je dat hier verloop in is en dat sommige leden in 
verschillende commissies actief zijn, wat eigenlijk niet 
nodig zou moeten zijn. Heel vaak wordt op dezelfde 
groep leden een beroep gedaan en ook al heel veel 
jaren achter elkaar. Een mooie ontwikkeling zou zijn als 
de nieuwe leden (vaak ook jongere leden), zich actief 

gaan inzetten voor onze vereniging. Dit zorgt ervoor dat 
onze club al haar activiteiten kan blijven doen. Als we 
de groep van vrijwilligers weer verder kunnen aanvullen 
zorgt dit ervoor dat er bij anderen ook weer minder 
werkdruk ontstaat. Een win-win situatie voor iedereen. 
De tijdsbesteding is uiteraard in overeenstemming 
met hetgeen je kunt missen aan tijd. Dit bespreek je in 
de betreffende commissie. Naast de jongere nieuwe 
leden hebben we het geluk over een grote groep (bijna) 
gepensioneerden te beschikken. Ook aan hen de 
oproep om wat tijd aan TVON te spenderen. Natuurlijk 
mogen de vakanties en de eventuele kleinkinderen niet 
vergeten worden. Bij een voldoende grote groep kan dit 
allemaal gemakkelijk geregeld worden. 

Voor ons als 3-mans/vrouws bestuur gaan we in 2022 
ons vijfde bestuursjaar in, wat vliegt de tijd toch. We 
hebben weer een aantal zaken op de planning om ons 
clubhuis en tennispark te verbeteren. Begin april zorgen 
we ervoor dat het park er weer “spik en span” uitziet 
zodat we weer een heerlijk seizoen tegemoet gaan. 
Hopelijk een jaar zonder Corona perikelen en met veel 
tennis en gezelligheid. En dit is 
alleen mogelijk met de inzet van 
voldoende vrijwilligers. Spreek 
Nanda, Peter of ondergetekende 
gerust aan om eens samen te 
brainstormen wat je kunt doen voor 
TVON. Wij kijken ernaar uit. 

Rolf Rozestraten, voorzitter

1 Vrijwilligers zijn gelukkiger! Dat is de conclusie van het onderzoek van het CBS 
‘Sociale samenhang en Welzijn’. Voor het onderzoek werd van 2013 tot en met 
2018 van ruim 45 duizend personen van 15 jaar en ouder gegevens verzameld. 
Uit het onderzoek blijkt dat van de groep vrijwilligers 91 procent zegt gelukkig te 
zijn, tegenover 85 procent van de groep die geen vrijwilligerswerk doet.

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Vakkundig en vertrouwd

Rainier Vrouenraets
 

Wilt u informatie, een uitvaart vooruit regelen of gewoon
 een vrijblijvend gesprek? Bel ons voor een afspraak.

Tel. 045-2058 509 en/of 06-2765 6206

Kijk ook eens op onze site:
www.vrouenraets-uitvaartzorg.nl
info@vrouenraets-uitvaartzorg.nl
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BESTUUR EN COMMISSIES

www.visserchocolade-ijs.nl

Weltertuijnstraat 74 Heerlen
045-5790550

BESTUUR
Voorzitter  Rolf Rozestraten 06 3807 6563
   voorzitter@tvoranjenassau.nl

Secretaris  Nanda Boers 06 2187 5956
   secretaris@tvoranjenassau.nl

Penningmeester  Peter Franssen 06 4596 1477
   penningmeester@tvoranjenassau.nl

COMMISSIES EN VRIJWILLIGERS
Parkbeheer  Peter Franssen 06 4596 1477
Sponsoring  Rolf Rozestraten 06 3807 6563

Ledenadministratie Peter Franssen 045 541 3997  
   administratie@tvoranjenassau.nl
Financiële administratie Claudia Franssen
Kascontrolecommissie Cissy-Anne Claessens
   Marian Janssen

VCL   Kees Rauh 06 4216 7872
   Verenigingscompetitieleider 
   vcl@tvoranjenassau.nl

Webredactie  Nanda Boers 06 2187 5956
Webmaster  David Marell 06 1162 4443
   webmaster@tvoranjenassau.nl

Senatoren  Harry Janssen 045 531 6828
DOT   Monette Stoffels 06 2501 8217

Toernooi   Raymond Bloemen

Fotograaf  Paul Ramaekers

COMMISSIE CLUBHUIS/BAR
Voorzitter   Gerda van Loo 045 571 9397

Leden   Ans Beckx, Frans Bosch,
   Paul dolhain, Peter Franssen,
   José Hendriks, Paul Ramaekers

JEUGDCOMMISSIE
Voorzitter  Bernard Meens 045 571 7068
   jeugdcommissie@tvoranjenassau.nl

Leden   René van de Kandelaar,
   Sietske Satijn, Ilja Teunissen,
   Audry Vongehr, Cindy Vrösch

COMMISSIE RECREATIEF
Voorzitter  Frits Vromen 045 750 6190
   recreatief@tvoranjenassau.nl

Leden   Lex Huijts, Jos Kern,
   Agnes Kragten, Paul Ramaekers,
   Sharon van de Riet, Diana Welman,
   Megan Willemsen

GROENCOMMISSIE
Voorzitter  Peter Franssen 06 4596 1477

Leden   Frans Bosch, Joep van Daelen,
   Hans Frantzen, Jeanne Goertzen,
   Ruud Hoefakker, Jos Jager,
   Harry Janssen, Fons Lafleur,
   Guus van der Meulen,
   Ad van Paridon, Paul Ramaekers,
   Frans de Rouw

op goed geluk die allerlaatste competitiewedstrijd 
spelen en guess what: die werd gewonnen. Met de 
voorzitter aan mijn zijde, die zoals gewoonlijk de 
ballen onuitputtelijk lang terugspeelde, kon ik eindelijk 
lachend van de baan stappen met een overwinning in 
mijn zak. Dan sluit je het seizoen net weer iets leuker af 
dan wanneer je de ballen om je oren krijgt. Over oren 
gesproken, van horen zeggen heb ik vernomen dat 
in de wintermaanden ons clubhuis een kleine facelift 
heeft gekregen. Ik ben heel erg benieuwd wat dat 
inhoudt dus ik ga me meteen online aanmelden voor het 
openingstoernooi.

Ook was er een primeur in 2021: de algemene 
ledenvergadering (ALV) werd voor het eerst buiten 
georganiseerd. Ja, u leest het goed, buiten. Met mijn 
laptop op een hoge tafel, het (oranje) kussentje op de 
barkruk en een dikke donsjas aan heb ik de notulen 
van de ALV gemaakt. Hopelijk was dit echt de eerste 
en laatste keer buiten, want ondanks het feit dat de 
opkomst redelijk was en dat de discussie zich beperkte 
tot zaken die u in het conceptverslag in deze OUT kunt 
nalezen, ga ik dat echt niet meer doen. Ook niet als ik 
van mijn medebestuursleden tot diep in de nacht appjes 
krijg en andere verzoeken tot flexibiliteit. Mijn werkende 
leven bestaat namelijk de laatste twee jaren uit hybride 
vormen en vrijwel complete digitalisering, door mij 
omarmd alsof ik mijn lievelingsbeertje van vroeger 
‘Kekebeertje’2 tegen mijn borst druk. Dus het wordt wat 
mij betreft in de toekomst een hybride vergadering, 
waarbij ik thuis op de bank voor de televisie en een 
zak chips kan typen alsof mijn leven er vanaf hangt. De 
heren van het bestuur weten het nog niet, maar dat ga 
ik dus echt voorstellen. En wie weet sluiten er dan ook 
meer leden aan bij de ALV die lekker vanuit thuis kunnen 
meekijken. ALV 2.0 noem ik het voor het gemak. Ik heb 
dan wel dringend een ‘chatmoderator’ nodig, daarover 
later meer.

Een andere primeur in 2021 was de vegan maaltijd die 
we tijdens het Moonlight toernooi konden nuttigen. Nu 
ben ik zelf niet zo van vegan, want steeds als ik vegan 
heb gegeten droom ik diezelfde nacht van stamppot 
met rundersaucijsjes of ajam pedis3 met boontjes, maar 
deze vegan maaltijd was verrassend lekker en licht 
verteerbaar. Oftewel, het was goed voor mijn figuur en 
had meteen een raakvlak met het woord Moonlight. 
Zouden we in het clubhuis in de toekomst ook vegan 
of light producten kunnen krijgen? Bijvoorbeeld vegan 
chocolade of paprika light chips, mijn lievelings? Als 
ik Gerda nou eens lief aankijk dan mag ik misschien 
een keer mee naar de Sligro. Ik heb me laten vertellen 
dat deze winkel een walhalla is voor grote eters. En u 

Inmiddels zijn er vier jaren van mijn bestuursperiode 
achter de rug en is het vijfde jaar gestart. Voor mij was 
2021 een jaar met allerlei tegenslagen, variërend van 
vallen met de racefiets en daardoor de voorbumper 
+ onderkant van een auto bekijken tot en met een 
heuse coronabesmetting. De bijbehorende schrik toen 
ik ‘positief’ op het beeldscherm zag staan maakte 
behoorlijk veel indruk op me. Gebeurtenissen die 
de start van mijn tennisseizoen in 2021 behoorlijk 
uitstelden. Dat was achteraf gezien niet eens zo erg, 
want in het voorafgaande winterseizoen werden alle 
binnenbanen gesloten dus getraind had ik sowieso niet. 
En u weet, als ik niet train, dan vliegen de ballen alle 
kanten op en vooral buiten de lijnen. 

Zo is het ook met besturen. Als ik niet regelmatig met 
de heren om de tafel zit, dan willen de heren allerlei 
kanten op. In de afgelopen vier jaren heb ik uiteraard 
geleerd om wilde ideeën een halt toe te roepen. 
De heren kijken dan een beetje sip, geven soms 
schoorvoetend toe of blijven me aankijken alsof ik van 
een andere planeet kom. Of stalken mij met allerlei 
appjes. Op tijdstippen waarop ieder normaal mens in 
bed ligt vlogen mij namelijk ook in 2021 de piepjes om 
mijn oren. Zouden de heren niet weten dat iedereen 
die tussen 22 en 23 uur naar bed gaat en daardoor 
makkelijk 8 uur slaap per nacht haalt, minder kans 
heeft op hartfalen en andere vervelende ziektes? Aldus 
Matthew Walker in ‘Why we sleep’1. Dit is een tip van 
een kennis die geen lid is van TVON maar die in de 
cardiowereld zeer goed thuis is en sommige leden van 
TVON weten uiteraard direct wie dat is. Een reboot van 
mijn cardiovasculaire systeem heb ik dagelijks dringend 
nodig, anders kan ik echt geen tenniswedstrijden 
spelen. Laat staat besturen.

Over tenniswedstrijden gesproken, in seizoen 2021 
heb ik een record aantal wedstrijden verloren, ondanks 
die leuke ‘nieuwe’ forehand waar ik zo trots op was. 
Het was zelfs zo erg dat ik begon te twijfelen aan mijn 
deelname aan de najaarscompetitie. Moest ik het mijn 
teamleden aandoen om weer zoveel veerkracht te tonen 
dat ze zelf het maximale eruit moesten persen om aan 
mijn zijde te staan? En wat te doen met een vraag om 
in te vallen? Als ik ja zeg, dan zullen ze de volgende 
keer beslist 2x nadenken voordat ze me nóg een keer 
vragen. Ik werd er zelfs een beetje neerslachtig van en 
ging daarom uit pure armoede toch maar weer trainen. 
Met een fanatiek damesclubje dat na afloop witte wijn 
consumeert alsof het (tennis)leven er vanaf hangt. Het 
seizoen was echter bijna ten einde en toen mijn trainer 
ook nog aangaf dat het voetenwerk te wensen over 
liet, ging mijn motivatie erg naar beneden. Dan maar 

BESTUREN IS NET ALS TENNISSEN
(MAAR DAN IETSJE ANDERS)

1 www.youtube.com/watch?v=_d583swchPA
2 Verbastering van de zin ‘Kijk het beertje Pippeloentje’. Een versje en kinderliedje van Annie M.G. Schmidt uit 1950.
3 Ajam pedis: hete kip, een Indonesisch gerecht. Lekker met sperzieboontjes.
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zult het wellicht niet achter mij zoeken, maar mijn eetlust is altijd enorm. Ik ben de vereenzelviging van langdurig 
aanhoudende coronakilo’s. Door stress val ik geen gram af en door rust denk ik alleen maar aan lekkernijen. Om nu 
al die coronakilo’s het hoofd te bieden ben ik sinds de gedwongen tenniswinterstop gaan joggen. Geen idee wat 
mensen daar nu aan vinden maar je ziet ze overal rennen, dus ik dacht, misschien komt het op een later moment 
mijn figuur en tennisconditie ten goede. En met al mijn Vinted4 koopjes kan ik tenminste 6 weken van kleding 
wisselen zonder te hoeven wassen. Dat scheelt weer tijd.

Om op dat joggen terug te komen, nadat ik eerst enkele rondjes had gelopen (in en om het huis en daarna 
steeds iets verder) moest ik plotseling 30 minuten aan een stuk rennen, want door de vrieskou konden de 
herstelmomenten niet wandelend gedaan worden. Er zat niets anders op dan door te blijven rennen. En u raadt het 
al, daardoor raakte mijn lijf overbelast en met een boosterprik eroverheen moest ik anderhalve week in bed blijven 
en weg was de opgebouwde conditie. Nee, dan is tennissen toch een stuk leuker. Als je dat een tijdje niet meer 
doet, dan kun je in ieder geval nog op een bankje uitrusten tijdens de wissel en je materiaal de schuld geven van alle 
afzwaaiers. Over afzwaaiers gesproken, dat zijn toch ook mensen die bijvoorbeeld stoppen met werken? Zouden 
zij misschien tijd hebben om iets meer vrijwilligerswerk te doen bij TVON? In kleinere teams een kleine activiteit 
organiseren met een gedeelde verantwoordelijkheid? Ik ga deze mensen toch eens polsen of ze daartoe bereid zijn, 
want dit bestuur heeft natuurlijk geen onbeperkte houdbaarheidsdatum. En dat is meteen mijn bruggetje naar de 
slotalinea.

Waarom is besturen net als tennissen en toch ietsje anders? Dat komt omdat besturen dezelfde gezonde spanning 
geeft en je alert houdt op zaken die de leden en de omgeving van je vragen. Besturen doe je altijd binnen de lijnen 
die de verenigingsleden en statuten aangeven. Besturen is echter helemaal niet zo moeilijk als tennissen. Het is min 
of meer je oren en ogen goed open houden en de dialoog aangaan om te zoeken naar connecties, draagvlak en 
verbeterpunten. Daarbij is niet alles makkelijk realiseerbaar, maar je probeert het samen met andere bestuursleden, 
commissies, leden en vrijwilligers voor elkaar te krijgen. Dingen aanpakken en veranderen vergen tijd, inspanning 
en doorzettingsvermogen. Die eigenschappen hebben veel mensen in zich en denk je dat je die eigenschappen niet 
hebt, dan kunnen eenvoudige oefeningen helpen om ervoor te zorgen dat ze naar boven komen drijven. Net als bij 
tennis. Gooi die bal bij de service eens 100 keer omhoog en er komt een moment dat je de bal op het juiste moment 
raakt. Mijn tijd als secretaris zal ooit eindigen. Dus dan hoop ik dat iemand met net zo veel enthousiasme bij TVON 
(delen van) het stokje kan gaan overnemen. Stap voor stap, want sommige 2.0 zaken zijn best complex geworden. 
‘Chatmoderator’ zijn is slechts een begin. Uiteraard sta ik standby om te helpen. Dat is net ietsje anders, maar wel 
de realiteit voor de toekomst.

Nanda Boers, secretaris

4 Vinted is een app voor tweedehandskleding, schoenen en accessoires.

NIEUW: DE KNLTB CLUBAPP

De oplettende lezer van de OUT verwacht in deze editie misschien de ledenlijst. Maar 
vanwege een toenemend aantal opmerkingen over privacy en gegevensbescherming 
heeft het bestuur besloten om de ledenlijst niet meer integraal in de OUT op te nemen. 
Meer informatie over privacy, de AVG en hoe TVON met jouw gegevens omgaat lees 
je verderop in deze OUT. 

Om toch toegang te krijgen tot de ledenlijst van TVON faciliteren we dit seizoen de 
KNLTB ClubApp. We gaan regelmatig monitoren of de clubapp geschikt is voor meer 
doeleinden. Zoals vorig jaar aangegeven gaan we de app niet gebruiken om banen te 
reserveren. De no-show is de belangrijkste reden daarvoor.

In de clubapp kunnen ingelogde leden diverse zaken raadplegen, waaronder:
- informatie over speelsterkte
- ledenlijst
- spelers toevoegen aan favorieten.

Uiteraard moet je eerst je eigen account activeren. Daarna bepaal je welke gegevens 
andere ingelogde leden van jou mogen zien. 

Heb jij goede ervaringen met de KNLTB ClubApp? Laat het ons weten via info@tvoranjenassau.nl.

 
 
 
 
 
 

 

 
 

In een levenstestament geeft u volmacht aan uw partner en/of uw 

kinderen of een andere vertrouwenspersoon, om uw financiële zaken te 

regelen als u het zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld dementie, opname 

in een ziekenhuis/verpleegkliniek of fysieke beperkingen. Een 

levenstestament voorkomt het aanstellen van een bewindvoerder door 

de rechter, zodat u de touwtjes in eigen handen houdt! Met het 

levenstestament kunt u erfbelasting besparen en de bijdrage in het kader 

van de Wet langdurige zorg verminderen.  

Ook kunt u in het levenstestament persoonlijke wensen opnemen over 

een behandelverbod en een euthanasieverklaring. 

Wij informeren U graag nader tijdens een gratis gesprek! 

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045 - 571 94 30 | notarissen@wolfsknops.nl | www.wolfsknopsnotarissen.nl 

GRATIS 
 INFO AVONDEN 

 
Voor meer informatie 

en inschrijving 
zie onze website 

 

Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen | 06 1021 8303 
info@solarlimburg.nl | www.solarlimburg.nl

Kom je buiten spelen?

autosport brouns schelsberg 175 6413 ae heerlen 
+31 (0)45 572 5507 www.autosportbrouns.nl
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Terwijl ik dit stukje schrijf bevinden wij ons op een ruime afstand van Nederland in de Surinaamse zon en zullen wij 
ons over een paar uurtjes naar de Nickeriaanse tennisbaan begeven, om van onze plaatselijke tennisleraar dhr. Dan 
de fijne kneepjes in het tennisracket te leren beheersen. Leerzaam en effectief! 
Komende maand zijn we weer terug om vanaf april deze technieken op het gravel in Heerlen toe te passen. U bent 
gewaarschuwd!!

Het afgelopen seizoen heeft het tennis voortdurend in het teken gestaan van de Covid pandemie en daardoor 
konden we onze sportieve geneugten niet op de gebruikelijke wijze combineren met onze behoefte aan 
gezelligheid en ontmoetingen met onze mede/tegenspelers/sters op en rond de baan!
Het is inmiddels aan iedereen duidelijk, dat de nieuwe Covid varianten uit het Griekse alfabet enerzijds plussen in 
besmettelijkheid en tegelijkertijd afnemen in de mate waarin zij onze gezondheid beïnvloeden! Er is steeds meer 
virus aanwezig, maar de ziektebeleving en ziekenhuisopnames nemen af. Op dit moment heeft Denemarken de 
knoop doorgehakt en besloten om het virus te ignoreren. Alles mag en beperkingen zijn volledig opgeheven. 
Het is nog niet duidelijk, hoe dit in april - wanneer bij ons alles weer start - in Heerlen zal zijn. De hoop en de 
verwachting is, dat de kern van onze vereniging - het recreatief tennis in competitieverband of als gezellig sportief 
moment met elkaar - weer voor de volle 100 % mogelijk zal zijn. In hoeverre de diverse sociale ontmoetingen als 
vereniging weer op de oude wijze voortgang kunnen vinden is nog niet geheel duidelijk. Wees echter niet bang: 
zodra wij dingen weten en initiatieven gaan ontplooien, weet u het ook via onze website www.tvoranjenassau.nl.

Los van deze zaak is het van belang om u ook op sportieve wijze voor te bereiden op de belasting van uw 
spierstelsel en gewrichten, wanneer u de winter weinig aan sport heeft gedaan. De adviezen, die daar vorig jaar 
voor zijn gegeven zijn onverminderd van kracht:

1. Wanneer u de afgelopen maanden vooral de kauwspieren hebt getraind, adviseren wij van harte de beenspieren 
voor de wedstrijd even op te rekken en niet vanuit de auto de baan op te rennen! Nog beter is het, als het u lukt, 
om per fiets naar de tennisbaan te komen. U heeft de warming-up dan al achter de rug en dat maakt de kans op 
blessures aanzienlijk kleiner.
2. Wanneer u de pech heeft gehad zelf een Covid-infectie te hebben doorgemaakt, dan kan het zijn dat uw longen 
in meer of mindere mate zijn aangetast en dat u tijdens de wedstrijden sneller kort van adem bent. Dit kan leiden tot 
frustraties tijdens de eerste wedstrijdervaringen in ons tennispark. U zult dan het speltempo moeten aanpassen en 
bent nog meer afhankelijk van uw slagtechniek.
3. Onze tennisleraren helpen, indien gewenst, graag om daar wat verbetering in te brengen. Misschien denkt u: 
‘Wat moet ik met zo’n les: ik tennis al twintig jaar en mij valt niets meer te leren!’ Uit eigen ervaring kan ik u zeggen, 
dat een betere slagtechniek van groot belang is voor een bevredigend tennisspel. 
4. Natuurlijk heeft u de afgelopen periode een reanimatiecursus gedaan “voor het geval dat?” Of misschien was 
deze cursus inmiddels al een jaar of twee geleden? Het bestuur van onze tennisvereniging hecht aan een veilig 
tennisklimaat en faciliteert in een herhalingscursus. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u dit aangeven bij Agnes 
Kragten, die de herhalingscursus organiseert.
5. Onze EHBO kist is twee jaar geleden nog geïnspecteerd en aangevuld met nieuwe verbandmiddelen, mede 

GEZONDHEID EN ORANJE NASSAU

dankzij een gewaardeerde sponsoring van Marieke Mausen van de BENU apotheek in de Vergiliusstraat. 
Kleine verwondingen door ongelukjes op het veld kunnen daarmee worden verholpen. Wij verwachten 
dat deze kist ook dit jaar nog aan de verwachtingen zal voldoen, maar hopen van harte dat hij niet nodig 
zal zijn, omdat u allemaal de eerdere adviezen hebt opgevolgd!

Tot slot enkele praktische aanwijzingen:

BRAND
Houd bij brand de ramen en deuren gesloten. Gebruik de blusmiddelen. Een groot blusapparaat 
hangt in het clubhuis, een klein apparaat in de keuken.

DEFIBRILLATOR
Er hangt een AED (automatische externe defibrillator) in een afgesloten kast bij het clubhuis. 
Deze AED is - behalve voor de tennisbaan - ook te gebruiken voor reanimatie situaties in de 
buurt rondom het tennispark. Wij hopen, dat er nooit zoiets zal gebeuren, maar mocht zich 
een dergelijke situatie voordoen, dan is het zaak, dat u z.s.m. begint met basic life support 
(reanimeren), terwijl u iemand van de omstanders vraagt om 112 te bellen voor ‘hulp bij een 
reanimatie’. Zij roepen dan de burgerhulpverleners op, die meestal vlakbij wonen en die de AED 
uit het kastje kunnen halen, omdat zij in het bezit zijn van de code. Het is dus niet de bedoeling, 
dat u zelf de defibrillator uit het kastje haalt. Deze burgerhulpverleners zijn opgeleid om een 
AED te bedienen. Zij nemen de reanimatie over, in afwachting van de ambulance.

EHBO-KIST
Deze heb ik al eerder beschreven en in ons clubhuis is een professionele verbandkist aanwezig voor 
Eerste Hulp Bij Ongelukken. Deze kunt u vinden in de gang tegenover de herenkleedkamer.

INSCHAKELEN HULPDIENSTEN
In het clubhuis is een alarmtoestel met nummer 112 beschikbaar. Dit alarmtoestel bevindt zich tegenover 
de herenkleedkamer op de plank tegen de muur. In geval van nood kan dit toestel altijd gratis worden 
gebruikt. Dat geldt ook wanneer het clubhuis gesloten is, u kunt immers met uw ledenpas naar binnen. 
Neem eens een kijkje, zodat u weet waar alles zich bevindt. 

LET OP
Omdat hulpdiensten te allen tijde vrije doorgang moeten hebben mag op de parkeerplaats voor het 
clubhuis niet worden geparkeerd, uitgezonderd laden/lossen, bewoonster, barbeheer en groengroep.

Hans Kragten, cardioloog
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OPENING JEUGDSEIZOEN 27 MAART 2022

Op zaterdag 27 maart 2022 organiseren 
tennistrainers Rob en Costel, in samenwerking met 
de jeugdcommissie van TV Oranje Nassau, voor ALLE 
jeugdleden een openingsactiviteit.

Het doel van deze dag is om op je eigen niveau te 
tennissen met/tegen andere TVON jeugdleden en om 
ervaring op te doen in het spelen van wedstrijdjes. Deze 
middag staat onder leiding van de trainers, met hulp van 
diverse vrijwilligers.

Deze data kunnen jullie alvast noteren:

• 26 maart: Openingsactiviteit jeugd + uitleg

   jeugdcompetitie rood + oranje voor ouders

•   24-26 juni: Clubkampioenschappen jeugd 

• 28-30 augustus: Jeugddagen

• 17 september: Bal- en Slagvaardigheidsdag

• 24 september: Junior-Senior toernooi

• 15 oktober: Glow-in-the-dark junioren

BERNARD MEENS IS OPTIMISTISCH

EEN BIERTJE OP DE TENNISVERENIGING
“Dames en heren, het land gaat weer open” waren de eerste woorden van onze minister van volksgezondheid 
op zijn persconferentie medio februari. De coronapandemie lijkt over zijn top heen; maatregelen worden snel 
afgebouwd en iedereen kijkt uit naar een leven zonder de verregaande beperkingen van afgelopen twee jaar. 
Fascinerend is wat mensen top-of-mind zeggen op de vraag wat ze als eerste gaan doen zodra beperkingen 
vervallen. Een dame zei op die vraag in het NOS-journaal: “een biertje drinken op de tennisvereniging”. Zo zie je 
maar weer hoe belangrijk een tennisclub kan zijn! Het park gaat binnenkort open, en ik hoop naast veel beweging 
daar ook een lekker biertje te vinden en vooral dat we gevrijwaard blijven van nieuwe maatregelen en een seizoen 
met mooie activiteiten tegemoet gaan. De jeugdcommissie gaat in ieder geval weer zijn best doen om dat te 
verwezenlijken. We zijn op volle sterkte: Sietske Satijn is ons team komen versterken met frisse ideeën en is vol 
energie om er wat moois van te maken. Zij stelt zich kort voor in deze OUT.

R-WAARDE
Het is verleidelijk om terug te kijken naar afgelopen seizoen waarin we ondanks alle beperkingen toch nog veel 
voor de jeugd hebben kunnen betekenen. Die terugblik wil ik graag bewaren voor de ledenvergadering, waarvoor 
ik overigens graag ouders oproep om deze eens bij te wonen. In deze OUT wil ik het vooral hebben over de ideeën 
voor dit seizoen. Voor één onderwerp moet ik wel terug in het verleden, namelijk de groei van het aantal jeugdleden 
van onze club. Voor een gezonde toekomst van de club is het van belang dat het aantal jeugdleden constant is of 
het liefst (licht) groeit. Oftewel, het tennisvirus moet zich goed verspreiden in de jeugdpopulatie; een R-waarde 
groter dan één zogezegd. Het ledenbestand, en ook dat van de jeugd, ontwikkelde zich in de jaren tot 2016 de 
verkeerde kant op. Gelukkig is daarna weer de groei ingezet.
Een tabelletje:
2016         89
2017        102
2018        105
2019        103
2020       127
2021        136
2022       154
Met een wiskundig model dat zo door het RIVM gebruikt had kunnen worden, blijkt de gemiddelde R-waarde van 
het jeugdtennisvirus de afgelopen jaren 1,08 te zijn geweest, een prachtige groei van onze jeugd dus. Dat maakt 
dat we als club ook veel kunnen organiseren voor de jeugd, dat we evenwichtige teams kunnen samenstellen voor 
de jeugdcompetitie op alle leeftijden en daarmee het tennis aantrekkelijk kunnen houden voor hen. Wellicht speelt 
in de groei van de laatste jaren mee dat de coronacrisis nog eens heeft benadrukt hoe belangrijk sport is voor de 
gezondheid, maar we hebben vooral ook veel te danken aan de inzet van onze trainer Rob die elk jaar weer veel 
kinderen op onze basisscholen weet over te halen deel te nemen aan onze maak-kennis-met-tennis activiteiten. 
Met als mooie “spin-off” dat dit ook veel ouders aanzet om tennis te gaan spelen bij onze club. Hopelijk kunnen we 
deze trend vasthouden, want ik denk dat een “kritische massa” aan jeugdleden van groot belang is om aantrekkelijk 
te zijn als club voor nieuwe (jeugd)leden gegeven de mogelijkheden die dit biedt aan activiteiten.

NIEUW ROLLEND MATERIEEL
Als optimist ben ik niet snel geneigd om te beweren dat vroeger alles beter was, maar op één aspect maak ik een 
uitzondering. Daar waar ik in mijn jeugd nog vaak, buiten tennislessen om, op de tennisbaan te vinden was en 
met regelmaat afsprak met vrienden om een balletje te slaan, zien we dit nu vrijwel niet meer gebeuren. Ondanks 
pogingen hiertoe lukt het ons niet om de kinderen, buiten de trainingen om, op de baan te krijgen. Nieuwe vormen 
van vermaak, games, tablets etc, lijken dit in de weg te staan. Wie goede ideeën heeft om dit te doorbreken is 
welkom!
Gelukkig zien we wel dat steeds meer kinderen deelnemen aan de competitie: liefst dik 70% van onze 
jeugdleden doet dit voorjaar mee. Met liefst 100 kinderen in 18 teams zijn wij als TVON in de jeugdcompetitie 
vertegenwoordigd, en dat is ongekend. We vinden het als commissie en bestuur belangrijk dat zoveel mogelijk 
kinderen deelnemen; mede daarom worden ook dit jaar de oudere kinderen die deelnemen weer extra competitie-
trainingen aangeboden. De competitie betekent ook veel drukte op ons park op de zondagen en het vergt enige 
organisatie om alles in goede banen te leiden. Zo zullen er meer vrijwilligers dan voorheen de ochtenden helpen bij 
de allerkleinsten, en hebben we voor alle oudere teams ouders nodig die als coach voor het team willen optreden. 
René van de Kandelaar zal daar in deze OUT nog op ingaan. Een punt van kritiek van vorig jaar van met name 
andere clubs was de matige kwaliteit van de ballen, gebruikt op niveau groen. Ook daar is aan gedacht: er komen 
gloednieuwe ballen voor de competitie :-) . We zijn voor veel clubs de referentie als het gaat om de invulling van de 
jeugdcompetitie en dat willen we graag zo houden.
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“SHINEN” IN HET DONKER
Een groot succes was afgelopen najaar de “glow tennis” avond voor de oudere jeugd. In het donker stonden zij op 
de baan, enkel verlicht door blacklights. Ballen, versieringen en gelegde lijnen lichtten daarbij kleurrijk op. Cindy 
Vrösch neemt u mee in een sfeerimpressie van deze avond verderop in de OUT. Ook dit jaar staat deze weer op de 
kalender, en met de ervaringen van vorig jaar proberen we het nog meer aan te kleden. Daarnaast willen we ook 
kijken of we een dergelijk event voor de jongere jeugd kunnen organiseren.
Niet ontbreken mag de Junior-Senior dag: altijd geslaagd evenement waarbij kind met ouder(e) het opneemt tegen 
andere duo’s, onder het genot van een hapje en drankje. Zowel in voor- als najaar is een dag hiervoor gepland.
En, - met zoveel jeugdleden - is het hoogste tijd dat er ook weer Jeugd Club Kampioenschappen gaan plaatsvinden. 
Hiervoor zijn drie dagen gereserveerd in juni. De vorm is afhankelijk van het aantal aanmeldingen maar de prijzen 
zullen begerenswaardig zijn, zo heeft het bestuur mij verzekerd. Wie wordt de eerste Clubkampioen sinds vele 
jaren?
Voor de clubkampioenen en zeker voor hen die het niet zijn geworden, vindt in de laatste week van de 
zomervakantie weer de Jeugddriedaagse plaats: dé mogelijkheid om in korte tijd de tennisskills op een hoger 
niveau te krijgen.
Ik ga hier niet alle overige activiteiten nog benoemen, maar het moge duidelijkheid dat, deo volente, het een goed 
gevuld tennisjaar gaat worden en wij als commissie hebben er zin in om het tot een succes te maken.

TOT SLOT
Na de Griekse letter Omikron komt Pi. Ik hoop dat we allemaal deze Griekse letter kunnen blijven associëren met 
het getal 3,1415 in plaats van met een virus, en drink graag snel een biertje met u op de club!

Bernard Meens, voorzitter jeugdcommissie

LICHT UIT, SPOT UIT: GLOW TENNIS KON 
DOOR!!!!
Wat was het fijn dat er eindelijk iets wel door mocht 
gaan. Ook wij baalden van alle annuleringen en 
verschuivingen door de corona maatregelen. Daarom 
was het extra tof dat we zoveel enthousiasme 
zagen bij de sportieve tennisjeugd. Ondanks kou en 
verkleedpartijen toch hun beste balletje weten te 
slaan! Dat viel niet mee, het is veel moeilijker dan het 
lijkt. Glow tennis bleek een spel van timing en uiterste 
concentratie. Helaas zonder aanmoedigingen van 
publiek. Maar het zag er zeker spectaculair uit.

Het strak opgestelde speelschema hadden we niet 
lang nodig. Deze glow tennis avond stond vooral in het 
teken van lol maken. Plezier hebben met het schminken 
en tenue opleuken. Door “glow in the dark” spelletjes 
te doen en natuurlijk ook door fanatiek te tennissen en 
niet meer te willen stoppen met het spel. Het was een 
topavond die smaakt naar meer. 

Achter de schermen kijken we vooruit naar 
mogelijkheden voor een volgend glow festijn.
Weer een beetje anders, hopelijk weer verrassend en 
sportief!

Audry Vongehr, jeugdcommissie

HEY HALLO! SIETSKE SATIJN

Graag stel ik me even aan jullie voor:

Mijn naam is Sietske Satijn en sinds afgelopen najaar ben ik lid van de jeugdcommissie van TVON. Met 3 kinderen 
(dochter Benthe en bonusdochters Sanne en Lotte) en mijzelf als actieve leden van de club, vond ik het tijd worden 
om zelf ook een steentje te gaan bijdragen. De eerste activiteit waarbij ik heb mogen helpen, was de allereerste 
editie van ‘glow tennis’; wat een leuk event!

In het dagelijks leven werk ik bij de Universiteit Maastricht, waar ik er (samen met veel 
collega’s) voor moet zorgen dat alles wat onze nationale en internationale studenten nodig 
hebben om bij ons te komen studeren, goed voor hen geregeld wordt. Iets met service dus, 
maar dan op een andere manier dan de service die we bij tennis kennen.

Ik kijk ernaar uit om samen met de rest van de commissie veel leuks voor al onze kids te 
gaan organiseren. Wij proberen steeds onze eigen creativiteit aan te boren, maar schroom 
niet om het te laten weten als je zelf een leuke ingeving hebt!

Hopelijk zien en spreken we elkaar snel!

Groetjes, Sietske 
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SERVE & VOLLEY

Donkere, korte en koude dagen maken langzaam plaats 
voor licht, zon en hogere temperaturen. Dit roept om 
schaatsen in het vet zetten, de deuren van de tennishal 
achter ons te sluiten en om het oppoetsen van de gravel 
schoenen. We zien dat we de coronamaatregelen 
grotendeels achter ons hebben gelaten en dat betekent 
dat we weer vooruit mogen en kunnen kijken.

Na een prachtige afsluiting van het buiten seizoen met 
“Glow in the Dark Tennis” hebben we slechts kort indoor 
mogen trainen. Dank aan Rob en Costel die wederom 
hun flexibiliteit hebben getoond en het maximale uit de 
beschikbare tijd hebben gehaald.

Zoals gezegd kunnen en mogen we weer vooruit 
kijken naar een hopelijk prachtig buiten seizoen. Dit 
betekent ook dat we naast de buiten training weer de 
voorjaarscompetitie voor de jeugd gaan oppakken. 
Afgelopen najaar hebben we op een bijzondere wijze 
de competitie kunnen invullen. Bijzonder, want ja dat 
is het eigenlijk toch wel. Bijzonder omdat er binnen 
TVON er steeds weer kan worden gerekend op de 
vrijwillige ondersteuning van onze team captains. Het is 
van groot belang dat de coördinatie van de teams in de 
competitie plaats vindt. Afgelopen jaar hebben we weer 
mogen genieten van een bijzonder enthousiast team 
van captains. Een heel groot woord van dank voor de 
getoonde inzet!

Zoals wellicht bekend is de groep competitie-spelende 
jeugd voor de najaars competitie wederom gegroeid 
– we mogen dit met z’n allen een regelrecht succes 
noemen. Het is goed om te zien dat de jeugd de 
trainingsinzet wil omzetten in resultaten in competitie 
verband.

Dit gaat niet van zelf, ook hiervoor hebben we wederom 
vrijwillige team captains nodig om de wedstrijden, uit 
en thuis, te coördineren. Zie het als de Serve in het spel 
welke gegeven wordt door de team captains. Na een 
goede Serve kan de jeugd het punt in het spel maken 
met de Volley.

Laten we ook deze competitie ronde weer optreden 
als een hecht en trots TVON team en samen tot scoren 
komen via Serve & Volley. Wil jij de prachtige Serve 
geven binnen het team van je kind, schroom dan niet 
om contact met me op te nemen.

Groet en veel tennis plezier.

René van de Kandelaar
rvdkandelaar@gmail.com of via 06-51839302

JEUGDTRAINING: ONLINE AANMELDEN!

Tennisvereniging Oranje Nassau organiseert in 2022 
weer training voor alle jeugdleden. De tennistrainers 
Rob van Oppen en Costel Sistermans, geven gedurende 
het seizoen in totaal 16 lessen van 50 minuten elk. Het 
seizoen loopt van april tot oktober.
 
KOSTEN
TVON hanteert een all-in tarief van € 248,- per leerling. 
Dit tarief omvat:
– de lidmaatschapscontributie
– de trainingskosten
– de deelname aan de competitie
– de deelname aan alle jeugdactiviteiten (behalve de 
jeugddagen in augustus waarvoor een eigen bijdrage 
wordt gevraagd)
– en onbeperkt vrij tennissen op de beschikbare banen.
Voor een tweede, derde of vierde kind uit eenzelfde 
gezin geldt een korting van € 20,- per kind. Twee keer 
per week trainen kost € 160,- extra.

GROEPSINDELING
Er zal worden getraind in groepen van 4 of 5 leerlingen. 
Incidenteel kan de groepsgrootte hiervan afwijken. Het 
trainingstarief is niet afhankelijk van de groepsgrootte. 
De trainers bepalen samen met het bestuur de 
groepsindeling. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de voorkeuren en de wensen van de 
jeugdleden. De lessenindeling wordt eind maart 2022 
bekendgemaakt. Daarover ontvangt iedereen per e-mail 
bericht van de trainers.
In een enkel geval kan worden afgeweken van 
de opgegeven trainingstijd. Er wordt dan contact 
opgenomen met de desbetreffende ouders en naar 
een passende oplossing gezocht. Wanneer door 

weersomstandigheden de training geen doorgang kan 
vinden, zal indien mogelijk een theorieles gegeven 
worden of komt de training te vervallen.

TIJDIG AANMELDEN
Ouders van juniorleden hebben via e-mail het verzoek 
ontvangen om via de website aan te melden voor de 
jeugdtraining. Nadat de aanmelding voor de training 
(en het lidmaatschap indien je nog geen lid bent) door 
TVON is ontvangen ontvang je de factuur of wordt 
het verschuldigde bedrag automatisch van je rekening 
afgeschreven.

Voorwaarde voor het volgen van jeugdtraining is het 
jeugdlidmaatschap van TVON en een geldig KNLTB-
ledenpasje dat bij het lidmaatschap verstrekt wordt.

Bij vragen of opmerkingen over de jeugdtraining kun je 
bellen met 
Rob van Oppen  (06-21858087) of
Costel Sistermans (06-25337562)

De trainingen starten in april.
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GEMENGD 13 T/M 17 
JAAR ZONDAG
2E KLASSE - ORANJE 
NASSAU 1
Fabienne van Krevel
Furayah Chrami
Ummi Bloemen
Niels van de Kandelaar
Roderick Meens
Indy Wilbrink

2E KLASSE - ORANJE 
NASSAU 2
Fabiënne Paulussen
Maud Franssen
Rebecca Gielkens
Bas Otten
Joris Kleinen
Finn Coumans

JONGENS 13 T/M 17 
JAAR ZONDAG
3E KLASSE - ORANJE 
NASSAU 1
Miel Scholle
Bob Debie
Stan Thomas
Kasper Vongehr
Mats Wetzels
Raf Ruipers

JUNIOREN 11 T/M 14 
JAAR ZONDAG

3E KLASSE - ORANJE 
NASSAU 1
Anne van de Kandelaar
Féh Sangen
Lotte Scheepers
Yindee Wassen
Sanne Houtepen

 

4E KLASSE - ORANJE 
NASSAU 2
Justin Kaiser
Rens Lenders
Aukje Franssen
Yente de Boer
Jiri van Geest
Stijn Wilbrink
Lotte Houtepen
Isa Poell

GROEN 10 T/M 12 JAAR 
ZONDAG
GROEN 1 - ORANJE 
NASSAU 1
Liam Steins
Reinier Meens
Jesse Hamers
Yonas Chrami
Sara Zahirovic
Anes Zahirovic
Caitlynn Dovermann

GROEN 2 - ORANJE 
NASSAU 2
Benthe Leijten
Aukje Vorage
Isabella Kolenburg
Isa Wetzels
Floor Bouman
Sten Bertrand
Joris Lunenborg

GROEN 2 - ORANJE 
NASSAU 3
Sofie Batens
Liv Grouls
Sarah Keijzer
Floor Lebens
Inaya Kabziz
Alesia Malaj
Hailey Lück

ORANJE 1 - TENNISKIDS
ORANJE 1 - TEAM 1
Renée Harings
Floortje de Ruijter
Liam Goossens
Livia Broeksmit
Linn Kleintjens
Lukas Krämer

ORANJE 1 - TEAM 2
Fiene Vorage
Siebe Offermans
Sem Butink
Janna Franssen
Inez Babic

ORANJE 1 - TEAM 3
Moos Storcken
Feis Rompen
Fenne Bouman
Raf Vroomen
Alvin Schmets

ORANJE 2 - TENNISKIDS
ORANJE 2 - TEAM 1
Joep van der Geest
Susan van der Geest
Pepijn Gulpen
Niels Reijnders
Floris Schleijper

ORANJE 2 - TEAM 2
Lexi Mookhram
Esmée Bulles
Julia Kolenburg
Jalila Beijer

ROOD 1 - TENNISKIDS
ROOD 1 - TEAM 1
Cathelijne Meens
Valerie Meens
Jip Sistermans
Thomas Paech
Coda Wilbrink

ROOD 1 - TEAM 2
Jip Quaedvlieg
Xavi Boon
Yuxi Mok
Pieter van der Geest
Milan Goossens

ROOD 1 - TEAM 3
Theodora Diamantopoulou
Mila Rook
Evi Prevoo
Julia Wetzels
Anne Graat

ROOD 2 - TENNISKIDS
ROOD 2 - TEAM 1
Pim van Meulenbrouck
Coen Lunenborg
Cem Jongen
Yves Harings

ROOD 2 - TEAM 2
Kobe Vrancken
Merlijn van der Heijden
Joris Hammecher
Miles Wilbrink
Hugo Berendsen

COMPETITIETEAMS JUNIOREN/TENNISKIDS JEUGDDAGEN 2021 DRUK BEZOCHT

Zoals gewoonlijk organiseren we in de laatste week van de zomervakantie de jeugddagen. Waren dit 
oorspronkelijk twee dagen, in 2021 werd voor het eerst een extra dag toegevoegd voor de oudere jeugd. De 
‘Jeugdtweedaagse’ gaat daarom verder onder de nieuwe naam ‘Jeugddagen’. Onder leiding van onze twee 
tennistrainers Rob en Costel en met ondersteuning van de jeugdcommissie en diverse vrijwilligers werden de 
dagen wederom druk bezocht. Niet alleen tennis, maar ook allerlei andere activiteiten kwamen aan bod. 

Ook het junior-seniortoernooi is een gouden greep. Want hoe leuk is het om met je kind samen actief op de baan 
te staan? Er komt een tijd dat winnen van je kind niet meer vanzelfsprekend is, dus doe mee en blijf oefenen!

Speeldata staan op pagina 33.

045 574 32 33
boek-offermans.nl

BOEK & OFFERMANS 
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TEAMSESSIE VOOR VIJF KEER SPELEN

De competitie-indeling is bekend. Tot onze grote verbazing hoeven we dit seizoen maar vijf keer te spelen. Ergens 
was het te verwachten. In de twee voorgaande – door corona afgebroken – competities waren we ongeslagen 
als we kwamen opdagen, en dat heeft waarschijnlijk een paar teams doen besluiten de rackets aan de wilgen te 
hangen. U leest het goed, eigenlijk zijn we dus twee keer kampioen geworden, maar tot op de dag van vandaag 
hebben ons de bloemen nog niet bereikt. Met name captain Van Eenennaam baalt hiervan, hij vertelde ons dat hij al 
twee jaar op rij zelf de bloemen voor zijn grote liefde op Moederdag heeft moeten halen én betalen. 

We spelen dus slechts vijf keer. En bijkomend feit: we spelen om de week. Alsof de KNLTB naar de leeftijd van 
een aantal teamleden heeft gekeken en gedacht: ‘ze zijn ook de jongsten niet meer, ze hebben een weekje 
rust nodig tussendoor’. Dat klopt ook ergens wel, maar dat hadden we René Vaessen en Raymond Bloemen 
liever iets tactvoller gebracht. Het is al heel wat dat ze zich de moeite nemen, ondanks liesblessures en andere 
ouderdomsverschijnselen, samen met ons het racket ter hand te nemen. 

Toch gaan we er weer een mooi seizoen van maken. Een seizoen waarin de coronamaatregelen hopelijk wegblijven, 
we elkaar na een overwinning weer innig mogen knuffelen én – niet geheel onbelangrijk – de muziek van Marco 
Borsato en Lil’ Kleine niet meer uit de speakers zal klinken. Als Oranje Nassau dragen we de oer-Hollandse kleur 
een warm hart toe en dan kan dat dus écht niet meer. Zonder de liedjes van de twee heren zullen de gevoelens van 
grensoverschrijdend gedrag ook minder snel opspelen vermoed ik. En bij grensoverschrijdend gedrag heb ik het 
niet over de tik op de billen die Dick Schuurhof en ondergetekende elkaar geregeld geven bij een mooi punt, maar 
de ballen die aan de verkeerde kant van de lijn vallen. David Marell weet wel wat ik bedoel. 

Dat we dit seizoen maar weer lekker kunnen blijven naborrelen. Dat we niet gelijk naar huis 
hoeven. Het bier, de rode wijn, de Aperol en speciaal bieren zullen weer rijkelijk op onze 
teamtafel worden bezorgd, en met een beetje geluk drinkt Heino niet alles zelf op. Binnenkort 
gaan we nog een keer op trainingskamp, even alle tactieken doornemen, een plan de campagne 
maken, vernemen welke opstellingen de captain voor ons in petto heeft en wie wanneer rijdt. 
Interesse om zo’n inspirerende teamsessie mee te maken? U bent van harte welkom bij Café Pelt.

Paul Dolhain

SENATOREN MAANDAGMORGEN

Sinds jaar en dag is de maandagmorgen de vaste tennisochtend voor 
onze Senatoren. Komend seizoen gaan we van start op maandag 
4 april om 9.45 uur. Op deze eerste tennisochtend van het nieuwe 
seizoen is er zoals gebruikelijk koffie en vlaai.

Er wordt het hele tennisseizoen geen maandag overgeslagen, koud 
of warm, dat deert de Senatoren niet. We starten om 9.45 uur met 
een warming up. Om 10.00 uur is de eerste partij en rond 11.00 uur is 
het tijd voor een kopje koffie. Aansluitend de tweede partij. Gestopt 
wordt uiterlijk 12.00 uur. Voor de indeling en de tennisballen wordt 
gezorgd.

Ondanks coronaperikelen de afgelopen jaren hebben we toch een 
toename van deelnemers gezien. Dus gaan we vooralsnog verder op 
de ingeslagen weg. Je beslist zelf of je één of twee partijen speelt.
Dat bewegen op onze leeftijd belangrijk is hoef ik niemand meer te 
uit te leggen. Maar wat dacht u van het sociale aspect. Een mopje, 
een roddel, klagen over het kabinet, het kan allemaal.

Ik weet dat er nu al wordt uitgekeken naar de afsluitende lunch in 
oktober. Dan wordt immers steevast onze “Senator van het Jaar” 
verkozen. Hij ontvangt voor zijn inzet een geweldige beker. Tevens 
wordt zijn naam gegraveerd op een daarvoor bestemde grote 
wisselbeker. En het is inderdaad zo dat er op dat soort momenten 
wel eens een traantje wil vloeien. Afgelopen jaar viel ons aller Fons Lafleur de eer te beurt.

Dus “KERELS 60+, ik zie jullie graag op maandagochtend 4 april om 9.45 uur.” Aanmelden is niet nodig!
Mocht een of ander virus nog roet in het eten gooien, dan informeer ik jullie via onze groepsapp.

Harry Janssen, coördinator TVON Senatoren
tel.nr. 045-5316828 of e-mailadres janssen.hjc@gmail.com

 Accountancy – Administratie – Belastingadvies 

 www.accountancyzuyd.nl 

Spekhouwerstraat 2, 6367 TV Voerendaal
Tel. 06-13484840

www.bs-administratie.nl
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TVON MILIEUBEWUST

Natuurlijk willen we niet achterblijven en nemen we 
onze verantwoordelijkheid op milieugebied. Onder 
andere door meer en beter het afval te gaan scheiden. 
De grote grijze container die wekelijks boordevol 
is met allerlei soorten afval krijgt gezelschap. De 
uitbreiding zal bestaan uit een viertal containers 
te weten: een glascontainer, een papiercontainer, 
een tennisballencontainer en een container voor 
statiegeldflesjes. Natuurlijk blijven de kleine groene 
bakken bij de banen hangen, evenzo de afvaltonnen 
op het terras voor lege blikjes, kauwgompapiertjes, 
bananenschillen, theezakjes, peuken etc.

De PAPIER en GLAS containers behoeven geen 
toelichting, deze zijn immers thuis ook al jaren in 
gebruik.

De TENNISBALLEN container is nieuw. Waarom ? 
Wist u dat jaarlijks in Nederland 3 miljoen tennisballen 
worden verbruikt?
Aan het einde van het seizoen verdwijnen al deze 
ballen doorgaans richting grof vuil.Door de afgedankte 
ballen te verzamelen kan er voor gerichte recycling 

worden gezorgd. Een nauwelijks voor te stellen berg 
tennisballen krijgt zodoende met uw medewerking een 
nieuw leven. Toch echt de moeite waard, nietwaar.

PLASTIC FLESJES, waar tegenwoordig 15 cent 
statiegeld op zit, dienen niet meer in de kleine groene 
bakken naast de banen gedeponeerd te worden maar 
in de daarvoor bestemde container op het terras. 
De statiegeld opbrengst zal een bestemming bij 
een jeugdactiviteit krijgen. Toch mooi meegenomen 
nietwaar.

Als we met ons allen de verantwoordelijkheid nemen 
om de diverse bakken goed te gebruiken komt dat zeker 
het milieu ten goede. Bovendien bespaart de vereniging 
afvalverwijderingskosten omdat de bestaande grote 
grijze container niet meer wekelijks hoeft te worden 
geledigd. De penningmeester zal dat zeer weten te 
waarderen.

Harry Janssen

De voorbereiding liep stroef. Door corona konden we niet bij elkaar komen en al het overleg moest via de digitale 
weg. Dat was niet leuk en een aantal van ons was op die weg al snel het spoor bijster. 

De 1e keer Los-Vast was op 31 maart. Er werden 10 nieuwe leden verwelkomd. Het was prachtig weer met een 
goede opkomst. De 1e ronde meteen 7 banen bezet. Fijn dat we sinds dit seizoen konden beschikken over 7 banen 
voor Los-Vast. Iedereen stond te trappelen na een winter zonder binnentennis. Nog geen week later werden de 
banen gesloten … vanwege sneeuw! Witte donderdag deed zijn naam eer aan. Kerst viel vroeg! 

Het openingstoernooi op 3 april ging gelukkig gewoon door. Om alle problemen met de KNLTB en Boa’s te 
vermijden werd het omgedoopt tot ‘Opening Warming-Up’. Het is ook eigenlijk geen toernooi. Er valt niks te 
winnen, al wordt er gespeeld om te winnen. Het gaat natuurlijk vooral om de fun. Maar ja, het heet nu eenmaal 
sinds jaar en dag Openingstoernooi. Het was zelfs de vraag of het wel door kon gaan vanwege Corona. Maar met 
de juiste maatregelen, een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en een duwtje in de rug van het bestuur is het 
gelukt. We hebben het tennissen gefaciliteerd en in goede (tennis)banen geleid. De gezelligheid hebben we niet 
gefaciliteerd. Het terras en het clubhuis bleven gesloten, maar toch was iedereen tevreden. In Corona tijd is een 
tennishand snel gevuld. 

Intussen had de KNLTB besloten om de uitgestelde voorjaarscompetitie uit te stellen naar juni om het later uit te 
stellen naar het najaar. Lekker dan. Weer allerlei geplande activiteiten omplannen. Maar, zoals een bekende filosoof 
ooit zei: ‘elk nadeel hep zijn voordeel.’ Door het uitstellen kwam er ruimte vrij, die wij mooi konden invullen met Los-
Vast op de zondagen. 

En toen kwam mei. Was april al niet best qua temperatuur … mei zette de mineur gewoon voort. Met 13 graden 
en weinig wind was het desondanks aangenaam om deel te nemen aan de ‘tennisclinic-voor-en-door-leden’. 
Toch gek … ben je in mei gewend aan 20 graden, dan vind je het koud met 13 graden. Vriest het ’s nachts net 
niet, dan is 13 graden best lekker. Met dank aan onze leraren Raymond, Ruud, Helmy, Paul, Arjan en Marcel werd 
er actief geoefend door jong en iets minder oud. Paul, Ron en Frank hadden de organisatie puik voor elkaar. We 
werden ontvangen met een rol Koning (in goed Nederlands), een koffie-to-go en een wafel. Er was zelfs een 
ballenmachine gehuurd. Door het grote aantal deelnemers, maar liefs 40! werd er getraind in 2 rondes. Om ons niet 
te ontmoedigen kregen we veel complimentjes. Niemand hing na afloop zijn racket aan de wilgen. 

In juni hadden we de BijzONderlinge. Verzorgd door Diana, Agnes, Ron 
en Frits met voorbereidende hulp van Frank. Voor iedereen was er een 
oranje zweetbandje met toepasselijke tekst: ‘tijd om de coronabandjes 
er af te zweten en je kracht tijdens de BijzONderlinge met elkaar te 
meten’. Meer dan 80 deelnemers, waaronder veel nieuwe leden, die zo 
moedig waren om het op te nemen tegen elkaar en wat meer ervaren 
spelers. Ongeveer 300 meter oranje slingers. Oranje lampionnen. 
Oranje jurkjes. Oranje shirtjes. Het was oranje wat de klok sloeg. Nel, 
de hele week in oranje dressing kreeg er terecht een prijs voor. De 
foodtruck zorgde voor de inwendige mens. Het weer was ons goed 
gezind met temperaturen boven de 30 graden. ‘Hey Angie’ met Paul 
Logister en Ralf Winkler was weer ouderwets op dreef … er werd op 
het eind zelfs illegaal gedanst en een heus ‘we want more’ bracht ons 
in festivalstemming en leidde tot een sublieme act van Mick Jagger 
met een karikaturale en magistrale imitatie van Ralf. 

Afgesloten werd het seizoen met het Moonlighttoernooi. Jos zorgde voor een verrassing met led-lamp verlichte 
vuurpijlen. Samen met de oranje tafellampjes zorgde het voor een sfeervolle avond. ‘Natuurlijk Charlotte’ zorgde 
voor vegetarische hapjes en toetjes. Het ging erin als groente. Er werd nog lekker lang na gekletst … we konden 
maar geen afscheid nemen van de laatste activiteit van de CR dit seizoen. Maar aan alles komt een eind. Met een 
tevreden en voldaan gevoel toog iedereen naar huis, de herfst in. 

Frits Vromen, voorzitter recreatief

DE SUCCESFORMULE VAN DE COMMISSIE 
RECREATIEF
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OPENINGSTOERNOOI SENIOREN 2 APRIL 2022

De commissie recreatief start de activiteiten van 2022 met het Openingstoernooi op zaterdag 2 april. De 
deelnemers zijn vanaf 10.00 uur welkom onder het genot van koffie en vlaai. De wedstrijden beginnen om 10.30 uur. 
Voor een lunch wordt gezorgd.

Na de lunch zijn er nog wedstrijden tot rond 15.00 uur. Om alles goed te regelen vragen we jullie om je aan te 
melden via de website van TVON. Inschrijven kan t/m maandag 28 maart aanstaande.

De organisatie gaat er van uit dat de banen bespeeld mogen worden en de weersomstandigheden goed zijn. Mocht 
dat niet zo zijn, dan gaat het niet door. Houd de website in de gaten voor updates. Wij zouden het leuk vinden om 
veel leden/deelnemers welkom te heten.

Vriendelijk uitnodigend namens de commissie recreatief,

Sharon van de Riet, Paul Ramaekers en Lex Huijts
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Net als het klimaat, de energie en de huizenmarkt 
bevindt de Commissie Recreatief (CR) zich in een 
transitiefase. Ja, ook de CR is bij de tijd en blaast 
zijn partijtje mee. Niet dat we nou zo’n enorme CO2 
voetprint achterlaten, maar er wordt getransitioneerd … 
(dat voltooid deelwoord bestaat niet echt, maar let op, 
transitioneren kan zomaar woord van het jaar worden … 
er wordt immers wat af getransitioneerd in dit land). 

Afijn, waar het op neer komt is dat wij ons realiseerden 
dat we nodig moeten vernieuwen en verjongen. Die 
ruimte ontstond toen Ron Hendriks en Frank Beurskens 
aangaven te willen stoppen met werkzaamheden voor 
de CR. 

Eerst was er ongeloof … Wie wil er nu stoppen bij de 
CR-vriendenclub? Toen boosheid … Hoe haal je het 
in je hoofd om te stoppen bij de CR-van-clubbelang? 
Vervolgens teleurstelling … Wat een aderlating voor de 
ontzielde CR! Om te eindigen in een juichstemming … 
hè hè, daar zijn we vanaf! 

Wie zijn er dan bij gekomen? Dat zijn Sharon van de 
Riet en Megan Willemsen. We zijn erg blij dat zij onze 
gelederen komen verjongen. Versterken moet nog 
blijken. Sharon blonk de 1e vergadering uit door zich 
af te melden. Ze vond het wel jammer en dat snappen 
wij. Megan zorgde voor een gevoel van opluchting 
bij de oude garde vanwege haar digitaal-technische 
datavaardigheden, die we goed kunnen gebruiken in 
de communicatie. Na een paar technische vragen/
opmerkingen waren de ouderen onder ons haar al 
snel kwijt, waarmee ze ons als no-no’s wegzette en 
overtuigde. Zij wordt de Grote Communicator van de 

VERNIEUWEN EN VERJONGEN

CR. Nanda zal ook blij met haar zijn. Ik hoor haar al 
denken: hè, hè, eindelijk iemand met niveau! 

Nieuw vers bloed, nieuw elan en een opmaat voor 
de toekomst. De ingezette verjonging gaat door. Een 
nieuwe vacature is aanstaande. Ook Lex Huijts, die altijd 
zorgde voor gelikte verslagen van onze opwindende 
aangenaam-chaotisch vergaderingen, heeft aangegeven 
aan het eind van dit seizoen te willen stoppen. 

Wie blijven er dan over? Agnes Kragten (zij zorgt 
voor de penningen), Diana Welman (let ook op de 
kleintjes), Paul Ramaekers (onze paparazzo), Jos 
Kern (flexibiliteit-alert) en Frits Vromen (a-technisch 
voorzitter). En Lex, maar die gaat dus stoppen. Dat 
betekent dat er eind van dit seizoen een vacature is. 
Je hebt dus een heel jaar de tijd om na te denken en 
de huidige leden aan te schieten over de CR. Waarbij 
je je het volgende kunt afvragen: als je mag kiezen 
tussen romantisch met je partner op de bank voor de 
buis of een avondje vergaderen met je vrienden van 
de commissie recreatief, waar kies je dan voor? A: Het 
openingstoernooi? B: Los-Vast? C: De Clinic? D: De 
BijzONonderlinge of E: Het Moonlighttoernooi? 

Wil je meer weten over de gezellige, laagdrempelige, 
succes gegarandeerde recreatieve activiteiten van de 
Commissie kijk dan verder in de Out en houd vooral ook 
de site in de gaten. Uiteraard kun je ook altijd terecht bij 
de leden van de CR. Hun namen en telefoonnummers 
staan niet meer in de Out, maar wellicht in de KNLTB 
ClubApp.

Frits Vromen, voorzitter Recreatief
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WOENSDAGAVOND ZONDAGDOCHTEND
We spelen 2 rondes.

De 1e ronde begint om 19.30 uur.
Maar zorg dat je je vóór 19.15 uur hebt aangemeld, want 

dan begint de indeling.
De 2e ronde begint rond 20.30 uur en duurt zolang men 

wil.
Tussen beide rondes is een korte pauze om opnieuw in 

te delen en om wat te drinken.
De eerste keer is op woensdag 6 april.

De laatste keer is op woensdag 28 september. 

Er is geen Los-Vast tijdens de BijzONderlinge en het 
toernooi d’Oranje Nassau.

We spelen 2 rondes.
De 1e ronde begint om 10.00 uur.

Maar zorg dat je je vóór 09.45 uur hebt aangemeld, 
want dan begint de indeling.

De 2e ronde begint rond 11.00 uur en duurt tot 12.00 of 
zolang men wil.

Tussen beide rondes is een korte pauze om opnieuw 
in te delen en om wat te drinken. De eerste keer is op 

zondag 20 juni.
De laatste keer is op zondag 29 augustus.

Er is geen Los-Vast tijdens het toernooi d’Oranje Nassau 
en de clubkampioenschappen.

LET OP
Voor eventuele wijzigingen … houd de berichten op de site van TVON in de gaten. Ook met betrekking tot wel of 
niet doorgaan van activiteiten vanwege Corona of het weer.

De Commissie recreatief

VASTE PRIK: LOS-VAST

Los-Vast is voor alle senior leden vanaf 18 jaar. Je hebt geen tennispartner nodig. Je komt gewoon naar de baan en 
je wordt ingedeeld door een van de leden van de commissie recreatief. 
Je tennisniveau doet er niet toe. Wel je plezier in het spelletje. Dat staat voorop. Dus ook als je nog niet zo lang les 
hebt kun je mee doen. 
Indeling vindt plaats naar het inzicht van de indeler. Dit kan variëren van volledig ‘ad random’ tot zo evenwichtig 
mogelijk, waarbij de eerste ronde iedereen met iedereen kan spelen en de tweede ronde meer rekening wordt 
gehouden met ieders sterkte. 

TERUGBLIK JUBILEUMFEEST TVON 90+1

Na een jaar uitstel was het 4 september 2021 eindelijk 
zover. Die dag vierden wij ons 90 +1 jarig jubileum!
Na weken van voorbereiding door de 
jubileumcommissie mocht de jeugd mocht deze 
feestelijke dag aftrappen met een junior/senior ochtend. 
De weergoden waren ons goedgezinds want het was 
die dag heerlijk weer! Maar liefst 63 koppels hadden 
zich ingeschreven om mee te doen. Wat was het leuk 
om te zien hoe enthousiast iedereen was en dat de 
ouders nog fanatieker waren dan de kinderen. Deze 
ochtend werd afgesloten met een heerlijk ijsje voor 
iedereen.

Vanaf 17.30 uur was het de beurt voor de senioren en 
oud leden. Dankzij het grote archief van Rob van Oppen 
waren er heel wat oud leden uitgenodigd voor deze 
avond. Er werden veel herinneringen opgehaald en 
gedeeld. 
Na ontvangst met een bubbeltje en een woordje van 
de voorzitter werd de bbq aangestoken. Om 19.30 uur 
werd de dansvloer geopend door Dj Pim Umenzi. De 
voetjes gingen goed van de vloer en het bleef nog lang 
erg gezellig!

Wij als jubileumcommissie kijken terug op een zeer 
geslaagde dag! Bedankt aan iedereen die heeft 
meegeholpen. Dankzij jullie kunnen we terug kijken op 
een mooi jubileumfeest!

Op naar het 100-jarig bestaan!

De Jubileumcommissie
Lonneke Leenen, Rob van den Berg en Rob van Oppen
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DAMES OCHTEND TENNIS - DOT

Als een nieuwe jaarkalender weer in gebruik is, voel ik de vraag al aankomen van de redactie van de OUT om een 
stukje over de DOT te schrijven. Dat heb ik voorgaande jaren ook braaf gedaan, maar dit jaar kost het me wel wat 
moeite. Ik ben namelijk geen schrijf-ster die zo’n stukje even uit haar mouw schudt. En wat nog te schrijven na twee 
eerdere edities, in twee Coronaseizoenen?

Daarom kijken we vooruit met alle vertrouwen dat er dit seizoen weer alles mag (….nou ja bijna alles) en met heel 
veel zin in een heerlijk zonnige, aangenaam warme en vooral sportieve zomer met op woensdagochtend onze DOT.

Iedereen die al een keer heeft mee gedaan weet natuurlijk dat:
- er vanaf 6 april elke woensdagochtend gespeeld wordt, tenzij het regent
- we om 9.00 uur starten, maar het heel fijn is als je uiterlijk 8.50 uur aanwezig bent voor het maken van de indeling
- er 2x 45 minuten gespeeld wordt
- je ook ook alleen de eerste ronde (09.00-9.45 uur) of 2e ronde (9.45-10.30 uur) kunt spelen
- de derde ronde …koffie, thee & blablablablabla, heeeel gezellig is
- als het snikheet is, we eerder aan de derde ronde beginnen.

Dus bovenstaand stukje is vooral voor de dames die van onze DOT gehoord hebben en staan te popelen om dit jaar 
mee te doen.

Op 13 of 20 april (afhankelijk van het weer) is de officiële opening waarin Agnes Kragten vanuit de commissie 
recreatief gezellig aansluit én er een lekker stukje Limburgse Vlaoi bij de koffie klaar staat.

Ook dit jaar hoop ik dat we weer een aantal nieuwe gezichten mogen verwelkomen en natuurlijk samen met de 
vaste ‘harde kern’ een aantal sportieve en gezellige tennisuurtjes op ons mooie ON tennispark kunnen doorbrengen.

Monette Stoffels

WELTEN

BARDIENSTEN DRAAIEN? NATUURLIJK!

Vind jij het leuk om af en toe te helpen achter de bar en op het 
terras? Mensen te leren kennen op een andere manier? Wie drinkt 
welk drankje en wie brengt zijn glas netjes terug naar binnen? Te 
manouvreren met dienbladen en iedereen van een drankje te voorzien? 
Dat leer je allemaal spelenderwijs als je regelmatig een bardienst 
draait. TV Oranje Nassau zoekt altijd nieuwe mensen om het team 
barmedewerkers te versterken. De voorzitter heeft via een recente 
mailing een dringend beroep op jullie gedaan om per seizoen enkele 
bardiensten te draaien. Alleen met meer vrijwilligers is het mogelijk om 
het clubhuis open te houden op de beoogde openingstijden. Maar, hoe 
weet je of je aan iemand alcohol kunt schenken en hoe voorkom je dat 
iemand te veel alcohol drinkt? Tijdens de online IVA cursus leer je een 
aantal regels die nodig zijn om mensen op een bewuste manier van 
alcohol te voorzien.

ONLINE IVA CERTIFICAAT IN MAXIMAAL 30 MINUTEN
TV Oranje Nassau is van overheidswege verplicht om tijdens bardiensten personen in te zetten die in het bezit zijn 
van een IVA certificaat. IVA staat voor ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken’. Op de website www.nocnsf.nl/
IVA lees je wat je moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Ook worden er korte videofragmenten 
getoond. Als je alles hebt gelezen en bekeken, kun je je kennis toetsen aan de hand van twintig vragen.

De toets is gelukkig niet moeilijk. Het is meer een bewustwordingstoets. Een fout beantwoorde vraag kun je 
alsnog herhalen. Je doet er in totaal niet meer dan 30 minuten over, inclusief het doornemen van de website en de 
videofragmenten.

Slaag je voor de toets, dan krijgt de barbeheerder van TV Oranje Nassau automatisch een e-mail van NOC*NSF 
met het certificaat van de geslaagde. In het clubhuis ligt een map waarin alle certificaten bewaard worden, zodat 
TV Oranje Nassau bij controle door de gemeente Heerlen over de juiste papieren beschikt en geen boete riskeert.

Wij hopen op veel nieuwe barvrijwilligers en ieders medewerking.

Bestuur TVON
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TERUGBLIK EN VOORUITBLIK VAN DE VCL

TERUGBLIK OP 2021
Ook afgelopen jaar heeft het Coronavirus veel 
invloed gehad op onze tenniswereld. De geplande 
voorjaarscompetitie werd in eerste instantie een maand 
verschoven, maar moest uiteindelijk toch naar het najaar 
verschoven worden.
Omdat de versoepelingen in mei wel wedstrijden 
binnen de vereniging toelieten, ontstond er ruimte 
om toch iets te organiseren. Het was bemoedigend te 
merken dat daar vanuit de competitieteams veel animo 
voor was!
Nadat het bestuur hiervoor een (tennis) bal opwierp, 
was er in korte tijd een serie wedstrijden georganiseerd 
op de vrijgekomen vrijdagavonden. De competitieteams 
reageerden razend snel en enthousiast; het rooster 
was snel gemaakt en in de periode van 21 mei - 16 juli 
konden er op vrijdagavond toch wedstrijden gespeeld 
worden. Ik heb veel positieve reacties gekregen.

De najaarscompetitie kon gelukkig wel volgens schema 
afgewerkt worden. Soms was het weer een spelbreker, 
maar dat bleef gelukkig beperkt tot een enkele keer. Van 
de geplande inhaaldagen in november is daardoor maar 
weinig gebruik gemaakt.
Bij de jeugdcompetitie op zondag was de ontvangst van 
de bezoekende teams niet altijd optimaal. Daar moet 
in de voorbereiding van de volgende competities wat 
nadrukkelijker aandacht aan gegeven worden.

VOORUITBLIK OP 2022
Het heeft er alle schijn van dat de voorjaarscompetitie 
volgens de planning van start kan gaan. Daar kunnen we 
dus naar uitkijken!
Er hebben zich 21 teams ingeschreven: 11 senioren 
teams en 8 juniorenteams. Ook zijn er 10 tenniskids 
teams. De betreffende teamcaptains hebben een 
afschrift van hun inschrijving ontvangen. In een 
enkel geval was het aantal regionale inschrijvingen 

zodanig dat de KNLTB sommige competities moest 
samenvoegen om een speelbare competitie te 
verkrijgen.
Op de website en in deze OUT is de samenstelling 
van de verschillende teams en een overzicht van de 
speeldagen te zien. Een opvallende verandering betreft 
de vrijdagavond: deze avond wordt steeds populairder. 
Dat is mooi, maar levert ook in toenemende mate 
bezettingsproblemen op bij diverse verenigingen. 
De KNLTB heeft daarom besloten de vrijdagavond te 
splitsen in avonden voor gemengde teams en avonden 
voor damesdubbel/herendubbel. Deze splitsing is in het 
overzicht met speeldata terug te vinden.

Spelers die benaderd kunnen worden om als invaller 
met een team mee te doen, verzoek ik met mij contact 
op te nemen. Ik word nogal eens gevraagd om invallers. 
Het is dan handig als ik een paar spelers kan (laten) 
benaderen.

Op maandagavond 28 maart 2022 staat de 
informatieavond voor de captains van de senioren- 
en juniorenteams gepland. Een goed moment voor 
de laatste voorbereidingen op de competitie. De 
betreffende captains krijgen t.z.t. nog per e-mail een 
uitnodiging van mij.

In juni start al weer de voorbereiding 
op de najaarscompetitie. Dat lijkt 
nu nog erg ver weg. Tegen die tijd 
worden de teamcaptains weer 
benaderd om informatie. Mochten er 
spelers zijn die met een nieuw team 
mee willen doen, die kunnen dan het 
beste met mij contact opnemen.

Kees Rauh, VCL

TOCH NOG EEN NAJAARSKAMPIOEN!

In de najaarscompetitie van 2021 is het damesteam 
van captain Judith Haagmans kampioen geworden in 
de 17+ damescategorie. Vanwege de aangescherpte 
coronaregels in de winter is dit aan onze aandacht 
ontsnapt. Uiteraard kan dit team nog een passende 
attentie van TVON verwachten!

TOERNOOI D’ORANJE NASSAU VERHUIST 
NAAR BEGIN SEPTEMBER
De afgelopen jaren werd het Toernooi d’Oranje Nassau steeds eind juli – begin augustus gehouden. Omdat veel 
toernooispelers dan volop vakantie vieren zagen we de laatste jaren de deelname gestaag teruglopen. Los van de 
corona-perikelen van de afgelopen twee seizoenen moesten we ook constateren dat het steeds moeilijker werd om 
een volwaardige toernooicommissie samen te stellen. 

Daarom hebben het bestuur en de commissie al enkele jaren geprobeerd om het toernooi naar een gunstiger 
tijdstip te verplaatsen. En eindelijk heeft de KNLTB groen licht gegeven. Nog steeds niet onze droomweek, maar we 
gaan in 2022 ons toernooi houden in week 36. Dat is van maandag 5 september tot en met zondag 11 september.

Dat is zo’n beetje aan het einde van het toernooi-seizoen en ruim voor aanvang van de najaarscompetitie.

Dus noteer het alvast in uw agenda! De eerste wedstrijden starten we op die maandag rond de klok van 17.00 uur. 
Alle betrokkenen zijn er klaar voor om er weer een fraai toernooi van te maken!

Namens de toernooicommissie,

Raymond Bloemen 
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MEDEDELINGEN COMPETITIESPELERS

De districtscompetitie en landelijke KNLTB-voorjaarscom petitie begint in 2022 in april en eindigt in juni. Er wordt 
gespeeld op dinsdagochtend, vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagochtend. Zie schema speeldata.

COMPETITIEBIJDRAGE
Ieder team dat deelneemt aan de voorjaars- of najaars competitie is een competitiebijdrage verschuldigd van € 
120,- per team. Dit bedrag is inclusief bondsbijdrage, tennisballen en koffie/thee bij aankomst. De captain van 
ieder team ontvangt een factuur, het factuurbedrag kan door de teamleden onderling worden verrekend. De 
competitiebijdrage moet zijn betaald voor het begin van de competitie. Deelname aan de competitie is slechts 
mogelijk als ieder teamlid in het bezit is van een geldig KNLTB-pasje van TVON. Koffie en thee bij ontvangst van de 
teams is voor rekening van TVON, alle overige drankjes zijn voor rekening van de teams. Meegebrachte dranken, 
zoals fris, wijn of bier, zijn niet toe gestaan, dit in verband met de Horecawet.

INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR DE TEAMCAPTAINS COMPETITIE
Op maandagavond 28 maart wordt in het clubhuis informatie verstrekt en worden de laatste instructies gegeven 
Ook worden dan de tennisballen en alle competitiebescheiden aan de teamcaptains overhandigd. De captain van 
elk team (of namens deze een teamgenoot) dient hierbij aanwezig te zijn. Zij zijn welkom tussen 19.00 en 20.00 uur.

BARDIENSTEN
Op dagen dat er competitie wordt gespeeld zorgen vrijwilligers, die geen competitie spelen, voor de bardienst. In 
ruil daarvoor wordt van de competitieteams verwacht dat er per team tenminste vier bardiensten worden gedraaid. 
Iedere teamcaptain ontvangt daarom tijdens de informatiebijeenkomst vier consumptiekaarten, die naar eigen 
inzicht binnen het team kunnen worden verdeeld.

Kees Rauh, VCL

SPEELDATA VOORJAAR 2022

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2022 

Rode en Oranje competitie

WEEK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 17 19 23
SPEELDAG a 1 2 3 4 5 6 7 8

ZONDAG 27-mrt 3-apr 10-apr 18-apr* 24-apr 22-mei 29-mei 6-jun* 12-jun 1-mei 15-mei 19-jun
=  Extra speeldatum voor regio's met een hoge baandruk, afstemming met betreffende verenigingen al voor de publicatie

Groene competitie

WEEK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 21 22
ZONDAG 10-apr 18-apr* 24-apr 1-mei 15-mei 22-mei 29-mei 8-mei 26-mei 6-jun*

Junioren (11 t/m 14 jaar & 13 t/m 17 jaar) 

WEEK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 21 22
VRIJDAG 8-apr 15-apr 22-apr 29-apr 13-mei 20-mei 27-mei 6-mei 26-mei 3-jun

ZATERDAG 9-apr 16-apr 23-apr 30-apr 14-mei 21-mei 28-mei 7-mei 26-mei 4-jun
ZONDAG 10-apr 18-apr* 24-apr 1-mei 15-mei 22-mei 29-mei 8-mei 26-mei 6-jun*

Regulier

WEEK 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 21 22 23 24
MAANDAG 4-apr 11-apr 25-apr 9-mei 16-mei 23-mei 30-mei 2-mei 26-mei 6-jun
DINSDAG 5-apr 12-apr 19-apr 26-apr 10-mei 17-mei 24-mei 3-mei 26-mei 31-mei

WOENSDAG 6-apr 13-apr 20-apr 11-mei 18-mei 25-mei 1-jun 4-mei 26-mei 8-jun
DONDERDAG 7-apr 14-apr 21-apr 28-apr 12-mei 19-mei 2-jun 5-mei 26-mei 9-jun

VRIJDAG (overdag) 8-apr 15-apr 22-apr 29-apr 13-mei 20-mei 27-mei 6-mei 26-mei 3-jun
Vrijdagavond HD+DD 8-apr 22-apr 13-mei 27-mei 10-jun 6-mei 26-mei 17-jun
Vrijdagavond GD+8&9 1-apr 15-apr 29-apr 20-mei 3-jun 6-mei 26-mei 17-jun

ZATERDAG 9-apr 16-apr 23-apr 30-apr 14-mei 21-mei 28-mei 7-mei 26-mei 4-jun
ZONDAG 10-apr 18-apr* 24-apr 1-mei 15-mei 22-mei 29-mei 8-mei 26-mei 6-jun*

* 18 april en 6 juni vallen op een maandag (= 2e Paasdag/2e Pinksterdag)

Data landskampioenschappen zondag Feestdagen in 2022
11 en 12 juni Pasen: 17 en 18 april

Koningsdag: 27 april
Data landskampioenschappen zaterdag Hemelvaart: 26 mei
Voorronde: 11 juni Pinksteren: 5 en 6 juni
Finale: 18 en 19 juni

SPEELDAGEN

INHAALDAGENSPEELDAGEN

Vakantie

INHAALDAGEN

INHAALDAGEN

INHAALDAGEN

SPEELDAGEN

SPEELDAGEN
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COMPETITIETEAMS SENIOREN VOORJAAR

Dames Dubbel Dinsdag Ochtend 
2e klasse – ORANJE NASSAU 1
Marian Duijsens
Ellen Jeeninga
Agnes Kragten
Maureen Vincent
Wilma Meex
Muis Vaessen
Marjo Giesen

Heren Dubbel 35+ Vrijdag Avond
1e klasse – ORANJE NASSAU 1
Martijn van Eenennaam
Dick Schuurhof
René Vaessen
Paul Dolhain
Raymond Bloemen
Heino Finke

2e klasse – ORANJE NASSAU 2
Ruud Beumer
Jan Hodselmans
Albert Vandenbergh
John Berrie

4e klasse – ORANJE NASSAU 3
Guy Willems
Arend Lunenborg
Arjan Gulpen
Dennis Bertrand
John Jeeninga
Bart Grouls

Dames Dubbel 17+ Vrijdag Avond 
4e klasse – ORANJE NASSAU 1
Cleo Beckers
Lisanne Terlingen
Susanne Poelgeest-van Santen
Sharon van de Riet
Megan Willemsen

Dames Dubbel 35+ Vrijdag Avond 
2e klasse – ORANJE NASSAU 1
Marianne Hoeppermans
Tanya Lony
Diana Welman
Ellen Jeeninga
Milou Ros

Gemengd Dubbel 35+ Vrijdag Avond 
2e klasse – ORANJE NASSAU 1
Rolf Rozestraten
Cara van der Bolt
Nanda Boers
Helmy Koolen
Jok Brouns
Hans Cremers

Heren Dubbel 50+ Zaterdag 
1e klasse – ORANJE NASSAU 1
Peter Jacobs
Ton Huijbers
Winie Vogels
Peter Gielkens

3e klasse – ORANJE NASSAU 2
Kees Rauh
John Jeeninga
Ron Waumans
Lex Huijts
Leo v/d Pas

Dames Dubbel 17+ Zaterdag
3e klasse – ORANJE NASSAU 1
Judith Haagmans
Angelien van Dok
Marjo Hendriks
Marian Janssen
Janneke Vlaming
Cissy-Anne Claessens
Erna Spijkers

Gemengd Dubbel 17+ Zaterdag
2e klasse – ORANJE NASSAU 1
Noel Welman
Robbert Willemsen
Christine Veldhuis
Gina Thijssen
Douwe Vonk

Reservespelers
Heb je een extra speler nodig omdat je team niet 
compleet is? Wil je graag competitie spelen maar 
heb je nog geen team? Meld je dan bij Kees Rauh, de 
verenigingscompetitieleider. 

Iedereen kan leren tennissen en/of het tennisspel verbeteren, ongeacht het aantal jaren dat je al tennist. In het 
tennisspel zijn vier facetten van belang: techniek, tactiek, conditie en wedstrijdmentaliteit.

Ook dit seizoen kunnen seniorleden van TVON weer een cursus van 15 lessen volgen, waarin de vier facetten van 
de tennissport aan bod zullen komen. Ideaal om je techniek te verbeteren of om tactisch beter te leren tennissen. 
Zo’n cursus is ook zeer geschikt voor competitiespelers die met hun team willen trainen. De lessen worden gegeven 
door Rob van Oppen en Costel Sistermans, clubtrainers van TVON.

Seniortraining is mogelijk van maandag t/m vrijdag de gehele dag.

MOGELIJKHEDEN EN KOSTEN
Groep van 2 personen 15 lessen van 50 minuten:     € 300,- per persoon
Groep van 3 personen 15 lessen van 50 minuten:     € 200,- per persoon
Groep van 4 personen 15 lessen van 50 minuten:     €  150,- per persoon
Groep van 5 personen 15 lessen van 50 minuten:     €  120,- per persoon

Privé training van 45 minuten: € 32,50 per les.

Mocht je een andere voorkeur hebben of heb je nog vragen, neem dan contact op met één van de trainers.

Rob van Oppen T 06 21 85 80 87 robvanoppen@home.nl

Costel Sistermans T 06 25 33 75 62 csistermans@hotmail.com

INSCHRIJVEN
Voorwaarde voor het volgen van deze tennislessen is dat je lid bent van TVON en dat je beschikt over een geldige 
KNLTB-ledenpas. Aanmelden kan alleen via de website.

Download het inschrijfformulier van de website. E-mail dit vervolgens naar trainers@tvoranjenassau.nl.

ZOMERTRAINING 2022 SENIORLEDEN

046  439  77  76
info@boersenroosenboom.nl
www.boersenroosenboom.nl
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VRIJWILLIGERS ONMISBAAR VOOR TVON

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Sommigen hebben een aantal vragen beantwoord en daar kwamen 
verrassende antwoorden uit. Lees mee met de ervaringen en wellicht raak je enthousiast om iets te betekenen voor 
TVON. Vele (vrijwilligers)handen maken licht werk.

Waarom hebben jullie gekozen om vrijwilligerswerk te doen?
‘Heb ik wel gekozen? Ik had meer het gevoel dat ik niet langer kon weigeren. Er werd al langer aan me getrokken 
om lid te worden van de commissie recreatief. Op het moment dat ik instapte had ik het gevoel dat ik er een 
vriendengroep bij had.’

‘Ik ben graag actief binnen een vereniging, omdat ik weet dat een vereniging daar behoefte aan heeft. Voor mijzelf 
was het ook een manier om meer betrokken te raken en meer mensen te leren kennen.’

‘Ik kreeg door mijn pensionering tijd en begreep van Henk dat hij wilde stoppen met zijn taak als VCL. Omdat ik als 
conrector veel met roosterzaken en planning te maken had, vond ik het juist wel leuk om dat soort werkzaamheden 
voor TVON uit te voeren. Het bevalt mij gelukkig prima. Het is een uitdaging om de juiste gegevens op het juiste 
moment verzameld te hebben, maar dat heeft voor mij ook zijn charme.’

‘Door een soort van ‘alle dagen heel druk’ en kinderen die uit huis gingen voelde ik ineens een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om me nuttig te maken. Niet wetende dat je best veel tijd moet investeren om veranderingen 
te kunnen bewerkstelligen. Maar ik doe het met een prachtig team met korte lijnen. Dat werkt heel efficiënt.’

‘Een club floreert bij de gratie van de inzet van haar leden. Met 4 kinderen die tennissen vond ik dat ik ook een 
bijdrage moest leveren aan het reilen en zeilen op de club. Daarbij lagen er ook concrete punten bij de jeugd die 
meer aandacht nodig hadden.’

Valt het mee/tegen en hoeveel tijd ben je er mee kwijt?
‘Dat hangt ervan af hoeveel tijd je er in wilt steken. Ik ben een beetje het 
type van ‘als ik iets doe, doe ik het goed’. Ik ben een beetje een perfectionist 
(ook volgens Monique, en die kan het weten … “hoe vaak heb je die tekst 
nou al aangepast?”), waarmee ik niet wil zeggen dat ik goed ben of het 
goed doe. Het voordeel van de commissie recreatief is dat we met 8 
leden zijn, waardoor we veel taken kunnen verdelen. Vergaderen doen 
we 2 à 3 keer per jaar en afsluiten doen we met een gezellig etentje. De 
subcommissies organiseren de activiteiten.’

‘Ik doe het heel graag. Omdat onze commissie op sterkte is, hebben we de 
mogelijkheid om de activiteiten goed te verdelen.’

‘De hoeveelheid werk is soms even intensief, maar gemiddeld prima in een dagdeel per week te doen.’

‘Het is een kwestie van plannen. Eigenlijk reserveer ik blokjes in mijn agenda zoals ik dat ook doe op mijn werk. Dat 
zorgt voor een goede verdeling over de week of de maand. Voor mij is het belangrijk om zonder zorgen op vakantie 
te kunnen of gewoon te lummelen op de bank. En dat kan, dus de tijdsbesteding valt reuze mee.’

‘Ik werk altijd met plezier met de trainers, commissie en bestuur. In termen van tijd: de inzet is met pieken en dalen 
door het jaar heen. Er zijn activiteiten, zoals de voorbereiding van de competitie, die op enig moment veel tijd 
vergen, maar overall valt het reuze mee. Als het orde grootte een/twee uur per week gemiddeld is, zit ik al riant 
vermoed ik.’

Welke ontwikkelingen heb je waargenomen gedurende jouw rol als vrijwilliger?
‘De afgelopen jaren kenmerkten zich door stabiliteit. De activiteiten hadden zich bewezen, hoefden vaak alleen 
nog gepland te worden en georganiseerd. Een gevoel van herhaling van het kunstje dreigde de motivatie aan te 
tasten. Het is lastig om steeds weer origineel en creatief te zijn. (Misschien hoeft dat ook niet … we willen tenslotte 
gewoon graag tennissen). We zijn al geruime tijd in dezelfde samenstelling. Om die reden is het goed dat we na 
het vertrek van Ron en Frank, Sharon en Megan bereid hebben gevonden om lid van de CR te worden. Daarmee 
hebben we, jong en vers bloed in de commissie gekregen. Dat proces willen we doorzetten. Corona was niet 

leuk: online vergaderen, planningen die aangepast moesten worden, 
activiteiten die wel of niet door konden gaan en Coronaproof 
gemaakt moesten worden, vroegen nogal wat van onze motivatie en 
flexibiliteit. We gaan ervan uit dat we het ergste gehad hebben en we 
weer met hernieuwde energie aan de slag kunnen met recreatieve 
activiteiten.’

‘Het opnieuw beginnen met Los-Vast heeft heel positief uitgepakt. En 
de recreatieve toernooien zijn populair onder een groep actieve leden. 
We ervaren als commissie veel waardering voor onze activiteiten.’

‘Het is goed te merken dat de automatisering en digitalisering van de maatschappij langzaam, maar onverbiddelijk 
oprukt. Het programma van de KNLTB is de afgelopen 3 jaar sterk verbeterd. Ook de competitiespelers zijn de 
afgelopen 3 jaar veel vaardiger geworden in het hanteren van het digitale verwerkingssysteem.’

‘TVON is heel erg geprofessionaliseerd. In tijden van (digitale) verandering, duurzaamheidsvraagstukken en een 
samenleving waarin bewegen of actief bezig zijn dé manier is om allerlei gezondheidsrisico’s te verminderen kan 
dat ook niet anders. Naast een stijging van het ledenaantal zowel bij jeugd als senioren en zien we een toename in 
sponsoren die lokaal iets willen betekenen. Ze ‘gunnen’ ons dat we hen naamsbekendheid kunnen geven. Ik moet 
wel zeggen dat de complexiteit van sommige zaken best toegenomen is. Daarom is het aantrekken van nieuwe 
vrijwilligers best lastig. Maar er zit enorm veel potentieel onder onze leden. Dus wat dat betreft zie ik de toekomst 
heel positief.’

‘Natuurlijk een flinke groei van het aantal jeugdleden en daarbij ook een stijgend aandeel jeugdleden dat deelneemt 
aan de competitie. Daar mogen we trots op zijn als club. We zien dat dik 70% van de jeugdleden ook competitie 
speelt en dat is ongekend hoog. Wat erg helpt in dit verband is, dat we duidelijk hebben met het bestuur hoe de 
verantwoordelijkheden verdeeld zijn, dat er vanuit het bestuur ook aandacht is voor alles wat de jeugd aangaat en 
dat hierover regelmatig contact is. Ook het enthousiasme van vele leden en trainers om iets neer te zetten voor de 
jeugd is toegenomen. Denk ook aan de energie die onze trainer Rob stopt in het werven van nieuwe leden.’

Zou je anderen aanraden om ook vrijwilligerswerk bij TVON te doen?
‘Wat belangrijk is, is dat je het leuk vindt om iets voor anderen te doen en te organiseren. Vooral die dingen die 
je zelf ook leuk vindt en dan met name met mensen waar je een klik mee hebt, zodat je het gevoel hebt dat je 
deel uitmaakt van een vriendengroep. Als vrijwilliger is tennissen bij TVON meer dan een recreatief-sportieve 
aangelegenheid. Je leert nog meer mensen kennen, het geeft je het gevoel er nog meer bij te horen, bij die sociale 
familie die TVON ook is. Zo ontstaan er ook buiten het tennis vriendschappen. Mensen gaan samen het ON-park 
onderhouden, bridgen, wandelen, fietsen, zingen, bij elkaar koffie drinken, op ziekenbezoek etc.’

‘Zeer zeker. Je raakt meer betrokken bij de club en hebt hierdoor gezellige contacten. Én het is een lifeline voor elke 
vereniging.’

‘Het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor de vereniging geeft ook de gelegenheid om meer mensen in de vereniging 
te leren kennen. Ik kan anderen daarom zeker aanraden om ook vrijwilligerswerk bij TVON te doen. Ik vind het een 
leuke vereniging.’

‘Jazeker! Toen ik net lid was geworden kende ik bijna niemand. Toen heb ik steeds Los-Vast avonden en recreatieve 
toernooien bezocht en langzaam aan krijg je toch een soort TVON band met elkaar. Ook ging ik competitie spelen 
en hoor je bij uitwedstrijden hoe andere verenigingen met vrijwilligers werken. Stap voor stap kun je dan bepalen 
of dat voor TVON ook zin heeft. Wij focussen nu op kleinere activiteiten met meer vrijwilligers, zodat iedere 
betrokkene slechts een kleine (tijds)inspanning hoeft te doen. In gezamenlijkheid kun je dan iets groters realiseren. 
Ik raad dus iedereen aan om met een klein stapje te beginnen. Als vrijwilliger in het bestuur sta ik daar open in, dus 
kom gerust een keer praten over de mogelijkheden’.

‘Absoluut, want het succes en daarmee het plezier van een lidmaatschap van een sportclub van je favoriete sport 
wordt gemaakt door de inzet van de leden.’
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Meer en meer raakt digitaal aanmelden ingeburgerd bij TV Oranje Nassau. Niet alleen voor recreatieve en 
prestatieve activiteiten, maar ook voor het opgeven van een lidmaatschap, het aanmelden voor jeugdtraining 
en de proeflessen voor de basisschooljeugd van ‘Maak kennis met tennis’. Vanwege de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en de privacywetgeving bewaren wij uw gegevens maximaal 6 maanden tot 1 jaar en 
wij gebruiken uw gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Het bestuur heeft recent besloten om de ledenlijst niet meer in de OUT op te nemen. Leden die persoonsgegevens 
willen delen, kunnen dat doen via de KNLTB app. Een aantal opties in deze app gebruikt TVON niet, zoals online 
banen reserveren (risico van te veel no-show) en de interne competitie. We houden jullie op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

Bestuur TVON

AVG EN DE OPSLAG VAN JOUW GEGEVENS

NIEUWE HONING D’ORANJE NASSAU

Van onze huisleverancier Jan van Binsbergen krijgen 
we ook in 2022 weer een nieuwe voorraad honing. 
Dit is al het derde jaar dat we mogen rekenen op een 
natuurlijk product uit de omgeving van ons tennispark. 
Reserveren van een pot is helaas niet mogelijk. Ze zijn 
binnenkort weer te koop in het clubhuis. En zoals altijd 
geldt OP=OP!

CONCEPTVERSLAG ALV 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 
1 JULI 2021 – 20.00 UUR – TERRAS CLUBHUIS TV 
ORANJE NASSAU

Notulist: Nanda Boers

Aanwezig: Ans Beckx, Frank Beurskens, Frans Bosch, 
Cissy-Anne Claessens, Gerda van Loo, Jeanne 
Goertzen, José Hendriks, Marja de Rouw, Henk 
Hendriks, Marian Janssen, Frits Vromen, Annemie 
Jacobs, Claudia Franssen, Frans de Rouw, Ron 
Hendriks, Robbert Willemsen, Bernard Meens, Monique 
Vromen, Yvonne Houben, Luuk Mattaar, Guus van 
der Meulen, Rob van de Berg, Marianne Belfi, Marita 
Claasens, Laurence Timmers-Hendriks, Rob Luijten, 
Nadine Luijten, Rolf Rozestraten, Peter Franssen, Nanda 
Boers.

Afwezig (met kennisgeving): Angelien van Dok, Harrie 
van Dok, Paul Dolhain, Joep van Dalen, Michel van 
Bergen Henegouwen, Lien Goldbach, José van Aubel, 
Peter Gielkens, Marcel Paulussen, Lieke Vorage, Agnes 
en Hans Kragten, Wiel Regtop, John Jeeninga, Carla 
Riksen, James Verdonck, Winie Vogels, Job Quaedvlieg, 
Ina Quaedvlieg, Janneke Vlaming, Imke Roumen, Ellen 
de Wever, Loek Consten, Pascale Cox, Ad van Paridon, 
Paul Vijgen, Els van Hooren, Paul Ramaekers, Elly 
Verheggen, Mariska en Richard de Bruijn.

1. OPENING
Rolf heet de aanwezigen welkom. Ondanks dat we 
buiten zitten vanwege corona is de opkomst goed. Een 
minuut stilte wordt gevraagd voor twee leden die ons 
zijn ontvallen, Frans de Leij en Ward Schoon. 

Voorstel bestuur: voordracht om Claudia Franssen 
te benoemen als erelid. Zij heeft in het verleden 
de rol van penningmeester gehad en is actief in de 
ledenadministratie. ALV wordt gevraagd of dit wordt 
ondersteund. De ALV stemt in met de voordracht.
Bestuur wil ook een tweede erelid voordragen: Peter 
Franssen. Peter is interim penningmeester geweest, 
is nu penningmeester maar ook aanvoerder van park 
en clubhuisbeheer. De ALV stemt eveneens in met 
deze voordracht. Na de fotoshoot en een heel dik en 
welverdiend applaus wordt de ALV vervolgd.

2. VASTSTELLING NOTULEN ALV 2020 (ZIE 
OUT 2020 OF DIGITAAL OP TE VRAGEN BIJ DE 
SECRETARIS)
Opmerkingen over de notulen:
Punt 6 blz. 16 OUT: Rob van de Berg heeft een vraag 
over de cameraplaatsing op het park met uitzicht over 
de tennisbanen. Bestuur geeft aan dat op aanraden van 
de webbeheerder de camera niet wordt aangeschaft. Er 
kunnen beveiligingslekken ontstaan en dan is de privacy 
niet gewaarborgd.

3. VERKIEZING BESTUURSLEDEN*
Het huidige bestuur treedt af maar is volledig 
herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor 
bestuursleden bij het bestuur binnengekomen. De ALV 
wordt gevraagd om een nieuwe periode aan te gaan 
met het huidige bestuur. De ALV is akkoord met de 
voortzetting van het huidige bestuur.

Hoe wil dit bestuur verdergaan de komende periode?
Binnen het bestuur is daar veel over gepraat en er is 
veel bereikt de afgelopen periode. Wel is er momenteel 
sprake van dubbelfuncties binnen het bestuur; 
invulling van die functies neemt te veel tijd in beslag. 
De komende periode (tot 1-1-2024) kijkt het bestuur 
of er versterking mogelijk is. TVON is kwetsbaar als 
vereniging als we de komende 3 jaar geen nieuwe 
mensen kunnen vinden voor een bestuursfunctie. 
Laat horen aan het bestuur of er een steentje 
bijgedragen kan worden. Kijk daartoe ook rond in je 
naaste omgeving. Het bestuur zal ook actief mensen 
benaderen.

Vraag Frans de Rouw:
Zitten leden van de commissies in het bestuur? 
Nee, commissieleden zitten niet in het bestuur. Wel 
spreekt het bestuur veelvuldig met commissieleden en 
voorzitters van de commissies.

4. MEDEDELINGEN EN TERUGBLIK BESTUUR 
SEIZOEN 2020
Door Covid-19 was het een bijzonder jaar met veel 
beperkingen. De helft van de activiteiten is desondanks 
doorgegaan en die activiteiten waren zeer succesvol. 
Complimenten aan de organisatoren daarvan. 
Financieel is TVON het jaar 2020 goed doorgekomen. 
Sponsoren hebben vrijwel allemaal betaald. Er waren 
veel KNLTB coronamaatregelen die het bestuur moest 
uitvoeren. Maar die hebben we in goede harmonie 
binnen de club kunnen uitvoeren.

5. VERSLAG VAN DE COMMISSIES OVER 2020

Toernooicommissie

Was niet actief (vanwege corona was er geen toernooi 
in 2020) dus is er geen verslag.

Commissie recreatief (Frits Vromen)

De leden van de commissie recreatief worden 
genoemd. In de huidige samenstelling gaat het 
binnen de commissie recreatief goed. Los-Vast op 
de woensdagavond en de zondagmorgen zijn vaste 
onderdelen. Zeven banen op de woensdagavond 
waren noodzakelijk om iedereen te kunnen laten 
spelen. Daarin heeft het bestuur voorzien. Het 
Openingstoernooi was een twijfelgeval vanwege de 
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coronamaatregelen, maar men heeft kunnen tennissen. 
De naam werd aangepast: opwarmingstoernooi.

De BijzONnderlinge zijn doorgegaan. Met hapjes 
verzorgd door leden en een feestavond als afsluiting.

In 2021 is de clinic voor en door leden weer 
georganiseerd. Moonlight toernooi zal ook in 2021 
worden georganiseerd. 

Ton Starmans wordt door Frits bedankt vanwege 
zijn sponsorbijdrage voor de commissie recreatief. 
Ook dank aan het bestuur. Er zijn korte lijnen, 
regelmatig overleg om te evalueren en het bieden van 
mogelijkheden. Ook is er dank aan de barcommissie 
voor de inzet achter de bar.

De commissie recreatief staat open voor ideeën van 
leden en is tevens op zoek naar nieuwe leden ter 
aanvulling van de commissie. 

Jeugdcommissie (Bernard Meens)
De commissie bestaat naast Bernard uit 5 leden. 
De activiteiten in 2020 werden flink geraakt door 
corona. Competities werden gestopt, er waren geen 
junior-seniordagen. Wel zijn in 2020 de jeugddagen 
doorgegaan. In 2021 wordt het weer een jeugd-
driedaagse. De oudere jeugd kan de derde dag 
meer competitief aan de slag. In het najaar van 
2020 was corona weer aan de orde dus werden de 
jeugdactiviteiten on hold gezet.

In 2021 heeft de competitiejeugd (85 kinderen) een 
TVON T-shirt ontvangen tegen een kleine bijdrage, 
maar ook gesponsord door een bedrijf en het bestuur. 
Dit heeft een mooie uitstraling.

Door de grote hoeveelheid teams in 2021 was er 
veel werk voor de jeugdcommissie. En ook de 
najaarscompetitie in 2021 kan van start gaan met 90 
jeugdspelers. De jaarlijkse actie: Maak kennis met tennis 
(het benaderen van basisscholen door trainer Rob van 
Oppen) is zeer succesvol. Nieuwe kinderen en ook 
steeds meer ouders worden lid.

De najaarscompetitie in 2021 is in plaats van 5 weken 8 
weken geworden. Dat betekent dat enkele activiteiten 
niet kunnen doorgaan maar de jeugdcompetitie is bij 
TVON goed geregeld, met dank aan Gerda van Loo van 
de barcommissie.

Overigens zijn er in coronatijd ook onderlinge 
jeugdwedstrijden georganiseerd. Bernard hoopt dat het 
een mooi najaar in 2021 gaat worden.
Het bestuur geeft aan dat er regelmatig gesprekken met 
trainers en Bernard hebben plaatsgevonden.

Competitie – Kees Rauh, verenigingscompetitieleider 
VCL
In 2020 waren er nauwelijks competitiewedstrijden, 
alleen in het najaar van 2020 zijn enkele wedstrijden 
gespeeld.
In 2021 was er geen voorjaarscompetitie, deze 
is verschoven naar het najaar van 2021, vanaf 3 
september 2021. De vrijdagavond is dit voorjaar benut 
om competitiespelers onderling tegen elkaar te laten 
spelen. Onderlinge verschillen worden opgelost door 
teams qua sterkte te mixen. Dit was een groot succes 
en biedt mogelijkheden om dit ook andere jaren door te 
zetten na afloop van de voorjaarscompetitie. 

Hopelijk start in het najaar 2021 weer een goede 
competitie.

Commissie park-clubhuis (Peter Franssen)
Peter dankt de grasmaaiers en noemt de overige 
activiteiten die gedaan worden, zoals snoeiwerk, 
onkruid wieden, heggen snoeien. De afgelopen jaren is 
er diverse beplanting aangebracht. Het is de bedoeling 
om het park in segmenten te gaan opdelen waarbij 
elk segment wordt onderhouden door een persoon/
personen.
Ron Hendriks vraagt of jeugd er ook iets in kan 
betekenen tegen kleine vergoeding. Dat zal onderzocht 
moeten worden.

Clubblad OUT en website
Nanda dankt Ad van Paridon voor het verzamelen 
van kopij en de eindredactie van de OUT, alsmede 
het regelen van de advertenties met Marja de Rouw. 
Nanda bedankt ook Frits Vromen en Bernard Meens 
vanwege hun deelname aan de webredactie waardoor 
er zelfstandig nieuws van de commissie recreatief en de 
jeugdcommissie op de website geplaatst kan worden. 
Dat ontlast de secretaris enorm.

Het bestuur bedankt vervolgens de barcommissie: alle 
lof voor deze commissie. Frans Bosch en Gerda van 
Loo regelen de barbezetting. Ook een dankwoord aan 
de trainers, die veel jonge leden geënthousiasmeerd 
hebben. Het valt op dat we te vaak een beroep moeten 
doen op dezelfde mensen. Dit aandachtspunt wordt 
nogmaals bij de ALV onder de aandacht gebracht. 

6. FINANCIEEL JAARVERSLAG EN 
VERANTWOORDING
Vanwege corona is de baromzet flink gedaald, maar 
de inkoop was ook minder dus er is wel een positief 
resultaat. De jeugdtraining levert inkomsten op, 
daarvan worden de trainers betaald. Door corona is 
de jeugdtraining later begonnen en zijn er minder 
trainingsinkomsten geweest. Toch zijn we goed door 
de coronacrisis gekomen. We hebben bespaard op 
de uitgaven omdat activiteiten niet zijn doorgegaan. 

Meevaller was de subsidie TOG. Ook is de contributie 
in zijn geheel binnengekomen en is het aantal leden 
gegroeid.

Vanaf januari 2020 tot nu (1 juli 2021) hebben zich 50 
mensen afgemeld, maar er zijn 135 actieve tennissers 
bijgekomen. Er zijn ook niet-tennissende leden, 
ongeveer 30.

Vraag Monique Vromen:
hoe is de verhouding junioren en senioren?
De verhouding is 134 junioren, 361 senioren en 14 
studentleden.

Vraag Rob van de Berg:
is het energieverbruik gedaald in 2020?
Dat was inderdaad 15% lager, vanwege minder 
verlichting, minder verwarming, minder waterverbruik 
etc.

Peter geeft nog een aantal andere redenen waarom 
er voldoende geld was in 2020. Er is veel sponsorgeld 
en subsidiegeld binnengekomen. De ALV wordt 
geïnformeerd waar dat geld naartoe is gegaan: nieuwe 
grindvloer, nieuwe zithoek, nieuwe muziekinstallatie, 
nieuwe boxen, nieuwe tv, nieuwe kassahoek inrichting, 
nieuwe kassa, pinautomaat (meer dan 50% van 
de mensen doet nu pinbetalingen), keuken deels 
vernieuwd, nieuwe glazen zijwand buitenterras, 
bediening lampen. Groot onderhoud banen 5 en 6, 
egaliseren pad achter banen 5 en 6. Strook achter baan 
8 is schoongemaakt en nieuw beplant.

Vraag Rob Luijten:
waar zijn de verwarmingselementen van het 
buitenterras? Die zijn tijdens het vorige bestuur 
vanwege het energieverbruik weggehaald. Bestuur 
gaat dit weer op de agenda plaatsen maar houdt ook 
rekening met duurzaamheid. 

7. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Cissy-Anne Amkreutz neemt het woord namens de 
kascontrolecommissie. Zij heeft samen met Angelien 
van Dok de kascontrole ter hand genomen. Cissy-Anne 
wil haar dank uitspreken aan de penningmeester en 
stelt voor om de stukken goed te keuren en décharge te 
verlenen aan de penningmeester.

8. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2021
Angelien van Dok treedt af vanwege het bereiken van 
de maximale termijn. Cissy-Anne Amkreutz en Marjan 
Janssen gaan deze taak uitvoeren. De ALV bedankt de 
dames voor deze input.

9. VOORUITBLIK BESTUUR 2021
Door corona kon het clubhuis eind maart 2021 niet 

meteen open. Dat is nu gelukkig weer mogelijk. De 
BijzONderlinge zijn georganiseerd en dat was een 
succesvolle week. Het bestuur geeft haar complimenten 
aan de organisatie. Raymond Bloemen gaat met 
zijn competitieteam het toernooi d’Oranje Nassau 
organiseren. Het bestuur is blij dat dit kan doorgaan en 
heeft het volle vertrouwen in de organisatie. Ook de 
clubkampioenschappen senioren gaan in 2021 door.

Op zaterdag 4 september staat het feest TVON 90 + 
1 jaar op de agenda. Lonneke Leenen, Rob van Oppen 
en Rob van de Berg zitten in de organisatie. Op 4 
september gaan we er een mooie dag van maken. Met 
hapje, drankje en muziek.

De najaarscompetitie voor de jeugd en senioren 
zal doorgaan, mits de coronamaatregelen niet 
aangescherpt worden. Misschien kan er in 2022 weer 
een onderlinge competitie starten na de competitie op 
de vrijdagavond. De behoefte aan doorspelen op de 
vrijdagavonden zal gepeild worden.

Investeringen:
Op de agenda staan: klok aan de gevel van clubhuis, 
nieuw plafond clubhuis (ook voor demping geluid) en 
nieuwe scoreborden.

Vraag Rob Luijten:
misschien denken aan warmtelampen met gastoevoer?
Alle opties moeten onderzocht worden.

Vraag Robert Willemsen:
kunnen de sleepnetten vervangen worden?
Dit is al in behandeling.

10. BEGROTING 2021
Het bestuur had de begroting 2021 klaar in januari 
2021 maar inmiddels is het juli 2021. De oorspronkelijk 
opgemaakte begroting klopte daardoor niet meer. 
Er is daarom een nieuwe begroting 2021 door de 
penningmeester opgesteld: een korter seizoen en 
een groter ledenaantal is de basis. Subsidies en 
sponsorgelden zijn de extra’s die we weer in de club 
investeren.

Vraag Bernard Meens:
er staat een groot bedrag voor pr en communicatie.
Dit houdt verband met de website-migratie naar een 
andere omgeving, begeleiding van de omzetting, de 
nazorg en de wijzigingen in e-mailadressen. Dit is 
eenmalig hoger. De jaarlijkse onderhoudskosten voor de 
website zijn redelijk laag. Tevens wordt er elk jaar een 
folder gemaakt voor ‘Maak kennis met tennis’ en zijn er 
diverse mailingen en aankondigingen voor training en 
activiteiten (soms nog op papier).
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De voorzitter geeft een compliment aan de 
penningmeester voor de inzet van subsidieaanvragen. 
De penningmeester heeft alle mogelijkheden voor 
TVON benut. TVON heeft recht op bepaalde corona 
gerelateerde subsidies als er minimaal 20% of 30% 
omzetverlies is geleden. Er is overleg geweest met het 
ministerie over de wijze waarop de omzet moet worden 
berekend. De subsidies zijn voorlopig toegekend, maar 
worden pas definitief na officiële vaststelling. Die 
wachten we af. 

11. WAT VERDER TER TAFEL KOMT
Er wordt door leden vaker gevraagd naar padelbanen. 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur daarover in 
gesprek gaat met de gemeente. We staan er als bestuur 
neutraal in. De factoren die van invloed zijn: het is duur 
om padelbanen aan te leggen. Rond de
€ 120.000,- tot € 130.000,- voor 2 banen. Een subsidie 
van de gemeente is daarom noodzakelijk. Dan is er 
de omgevingsvergunning van TVON: we moeten 50 
meter afstand houden van bestaande bebouwing. Padel 
geeft omgevingsgeluid, geheel anders dan tennis. 
We moeten rekening houden met de omwonenden. 
Er zijn maar een paar plekken op het park waar we 
padelbanen zouden kunnen aanleggen. Simpelveld en 
Dassenburcht liggen verder van bewoonde wereld af en 
zijn gemeenteparken. 

Opmerking Claudia Franssen:
de kosten zijn exclusief BTW en verlichting. Die komen 
er nog bij. 

Vraag Frans de Rouw:
hoeveel belangstelling is er voor padel? Er komen 
regelmatig vragen binnen bij het bestuur waarom 
er geen padelbanen worden aangelegd. Dus er is 
belangstelling maar niet enorm veel.

Vraag Rob van de Berg:
misschien kan het ook een aparte padelvereniging 
worden? Dat vindt het bestuur een goed idee en de 
moeite waard om te onderzoeken.

Opmerking Marjo Hendriks:
je moet eerst kijken of er een vergunning voor 
padelbanen mogelijk is. De rest komt daarna pas. Steek 
niet te veel energie in de dingen die afhankelijk zijn van 
een verleende vergunning.

12. RONDVRAAG EN SLUITING
Vraag Rob van de Berg:
verwarmingslampen kosten energie, maar de douches 
zijn te heet, als dat minder heet kan, dan kunnen die 
kosten naar de verwarmingslampen. Het bestuur laat dit 
onderzoeken en neemt de suggestie in overweging.

Vraag Henk Hendriks:
de LED-verlichting hoe staat het ermee? Het 
bestuur had toestemming van de ALV in 2020. De 
terugverdientijd was 2 jaar geleden 18 jaar. De huidige 
lampen zijn nog 5 jaar goed. De BOZA subsidie voor 
groot onderhoud loopt nog tot en met 2023. Voor het 
einde van de huidige bestuursperiode zou de LED 
verlichting aangebracht kunnen worden. Bestuur gaat 
dit nogmaals onderzoeken. De verlichting in en om het 
clubhuis wordt in ieder geval LED.

Vraag Bernard Meens:
is er wel eens nagedacht over zonnepanelen? Daar 
heeft het bestuur in 2019 al onderzoek naar laten doen. 
Er zijn echter te veel bomen om een goede opbrengst 
te kunnen effectueren. De KNLTB komt binnenkort een 
energiescan doen, want het bestuur vindt duurzaamheid 
een belangrijk punt.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de 
vergadering om 21.58 uur.

De eerstvolgende ALV is gepland op dinsdag 17 mei 
2022 in het clubhuis van TVON. Houd je e-mail in de 
gaten voor meer info.

Niet vergeten:

Meld je online aan voor het senior 
openingstoernooi op zaterdag 2 
april aanstaande. Voor beginners 
en gevorderden én met koffie en 

openingsvlaai.
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De contributie is op voorstel van het bestuur vastgesteld 
door de ALV. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
leeftijdscategorieën. Bepalend hierbij is de leeftijd die 
men gedurende het lopende verenigingsjaar bereikt.

Jeugd
t/m 17 jaar

Senioren1
18 t/m 21 jaar

Senioren2
vanaf 22 jaar

Contributie 1) €    68,00 €  105,00 €  148,00

Vrijwilligersbijdrage 3) €    20,00

Totaal €    68,00 2) €  105,00 2) €  168,00

1) Inclusief de bondscontributie van ca. € 18,00.
2) Voor junioren geldt een all-in tarief van € 248,00 
voor lidmaatschap, jeugdtraining, deelname aan de 
competitie en deelname aan diverse jeugdactiviteiten, 
behalve de jeugddagen in de laatste week van de 
zomervakantie.
Het jeugdlidmaatschap houdt in dat er dagelijks van april tot en 
met oktober (doordeweeks en in het weekend) vrij getennist mag 
worden op de beschikbare banen tenzij er georganiseerde activiteiten 
plaatsvinden waarbij alle banen in gebruik zijn. De jeugdtraining is een 
training in een groep van 4 tot 5 kinderen en er zijn 16 lessen van 50 
minuten in de periode april tot oktober. 
3) Senioren worden in staat gesteld de 
vrijwilligersbijdrage terug te verdienen in de vorm van 
consumptiekaarten door bardiensten te draaien of door 
ander vrijwilligerswerk te doen.

T-LIDMAATSCHAP
Het T-lidmaatschap geldt voor hen, die niet (meer) 
actief tennissen, maar wel lid van de vereniging willen 
blijven. Het T-lidmaatschap is ook bedoeld voor 
personen, die de tennissport niet beoefenen, maar 
wel vrijwilligerswerk voor TVON doen. Vanwege de 
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering worden 
deze T-leden aangemeld bij de KNLTB.

Het T-lidmaatschap kost € 35,00 per jaar en kan 
worden aangevraagd bij de penningmeester. Het kan op 
elk moment in het jaar worden omgezet in een gewoon 
lidmaatschap.

GEZINSKORTING
Per gezin is de contributie maximaal € 404,00. Deze 
gezinskorting geldt niet voor de trainingsbijdrage. 
Personen, die op hetzelfde adres wonen, worden 
geacht tot één gezin te behoren.

SEIZOENSKORTING
Personen, die na 1 juni lid worden betalen een evenredig 
deel van de contributie. In het seizoen volgend op het 
seizoen, waarin seizoenkorting is verleend, is uitsluitend 

een regulier lidmaatschap mogelijk. De seizoenkorting 
geldt niet voor de bondscontributie.

OUDERINTRODUCTIETARIEF
Voor ouders van junioren geldt in het seizoen 
van hun aanmelding als lid de zogenaamde 
ouderintroductiekorting. Dit houdt in dat zij ca. 40% 
korting krijgen op de contributie. Deze korting is 
eenmalig. In de seizoenen volgend op het seizoen, 
waarin deze korting is verleend, is uitsluitend een 
regulier lidmaatschap mogelijk. Deze korting kan niet 
gecombineerd worden met de seizoenkorting.

AUTOMATISCHE INCASSO
TVON int de contributie en trainingsbijdrage bij 
voorkeur via automatische incasso. De leden worden 
verzocht, voor zover dat nog niet is gebeurd, eenmalig 
een machtigingsformulier in te vullen en in te leveren bij 
of op te sturen/te mailen naar de penningmeester. Het 
machtigingsformulier kan worden gedownload via de 
website.

Voor nieuwe leden is bij aanmelding het invullen van het 
machtigingsformulier verplicht.

AANMELDING
Lid worden van TVON kan snel en eenvoudig via de 
website. Heeft u nog vragen, dan kunt u een e-mail 
sturen naar administratie@tvoranjenassau.nl of bellen 
met de ledenadministratie (045 5413997). Nieuwe 
leden worden aangemeld bij de KNLTB en krijgen een 
bondsnummer. Voor de aanvraag van een KNLTB-
ledenpas is een pasfoto verplicht.

OPZEGGING
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of 
per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 
31 december. Zonder opzegging vóór 31 december 
wordt het lidmaatschap in beginsel automatisch met 
een jaar verlengd. Dat betekent dat het desbetreffende 
lid bij de KNLTB blijft aangemeld voor het komende 
seizoen. Omdat de bondscontributie en de bijkomende 
administratiekosten door TVON moeten worden 
betaald, wordt aan leden die te laat opzeggen in ieder 
geval een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht.

COULANCEREGELING
Leden, die als gevolg van ziekte of een ernstige 
blessure het gehele seizoen of een groot deel van het 
seizoen niet kunnen tennissen, kunnen in overleg met 
de penningmeester de status van T-lid krijgen. Deze 
coulanceregeling kan niet achteraf worden toegepast.

BETALINGSREGELING
Leden, die door omstandigheden niet aan hun 
betalingsverplichting kunnen voldoen, kunnen met 

CONTRIBUTIEREGLEMENT 2022

de penningmeester een betalingsregeling te treffen. 
Voorwaarde voor een betalingsregeling is dat deze 
wordt getroffen vóór het begin van het seizoen.

COLLECTIEVE VERZEKERING
TVON heeft voor al haar actieve leden via 
de KNLTB een collectieve ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd zijn 
slechts de leden die zijn aangemeld bij de KNLTB en 
geen betalingsachterstand hebben.

BETALINGSTERMIJN EN INCASSOBUREAU
Voor de verschuldigde contributie ontvangen de leden 
een factuur. De door de KNLTB verstrekte ledenpas 
geeft toegang tot de tennisbanen. Ook de kleedruimtes, 
douches en toiletten zijn met deze ledenpas 
toegankelijk.

Van de leden wordt verwacht dat zij tijdig aan hun 
betalingsverplichtingen voldoen. Wanneer leden hun 
betalingsverplichtingen, ook na herinnering en/of 
afspraken over een betalingsregeling, niet nakomen, kan 
het bestuur besluiten het betreffende lid uit te sluiten 
van alle verenigingsactiviteiten en het lidmaatschap per 
direct te beëindigen. Het betreffende lid kan pas een 
nieuw lidmaatschap verkrijgen na goedkeuring door 
het bestuur en nadat alle achterstallige bedragen zijn 
betaald. Voorts kan het bestuur besluiten de vordering 
over te dragen aan een incassobureau. De kosten, die 
verbonden zijn aan het incassotraject, komen voor 
rekening van het lid.
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EVENEMENTENKALENDER 2022

Maart
Za 26 maart Openingsevent jeugd

Uitleg jeugdcompetitie rood + oranje voor ouders?
14.00 - 18.00 uur
18.00 - 18.45 uur

Zo 27 maart Start jeugdcompetitie voorjaar rood + oranje
(of zondag 3 april)

09.00 uur
Let op: kan ook eerder beginnen

Ma 28 maart Informatieavond teamcaptains seniorencompetitie 19.00 - 20.00 uur
April
Vrij 1 april Start senioren vrijdagavondcompetitie

gemengd
19.00 uur

Za 2 april Openingstoernooi senioren 10.00 uur
Ma 4 april Start senatoren maandagmorgen (indeling 9.45 uur) 10.00 uur
Wo 6 april Start DOT woensdagmorgen (indeling 08.50 uur)

Welkom/intro nieuwe seniorleden
Start Los-Vast woensdagavond (indeling 19.15 uur)

09.00 uur
19.00 uur
19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur

Vrij 8 april Start senioren vrijdagavondcompetitie
heren + dames

19.00 uur

Za 9 april Start senioren zaterdagmiddagcompetitie 13.00 uur
Zo 10 april Start jeugdcompetitie groen

Start junioren (11 t/m 14 jaar & 13 t/m 17 jaar)
09.00 uur
Let op: kan ook eerder beginnen

Mei
Za 7 mei Tennisclinic voor en door seniorleden 10.00 uur
Juni
Ma 13 – vrij 17 jun BijzONderlinge Vanaf 18.00 uur
Zo 19 jun Start Los-Vast zondagochtend (indeling 09.45 uur) 10.00 - 11.00 uur

11.00 - 12.00 uur (of langer)
Vrij 24 – zo 26 jun Clubkampioenschappen jeugd Vrij vanaf 16.00 uur

Za + zo vanaf 09.00 uur
Juli
Za 9 juli Jeugdavond (groen + junioren) 20.00 - 23.00 uur
Augustus
Do 18 – zo 21 aug Clubkampioenschappen senioren volgt
Ma 28 – di 29 aug Jeugddagen dag 1 + 2 voor groep 7 en lager Hele dag
Wo 30 aug Jeugddagen dag 3 voor groep 8* en junioren Hele dag
September
Zo 4 sep Laatste keer Los-Vast zondagochtend

met spek en ei
Indeling 09.45 uur

Ma 5 – zo 11 sep Toernooi d’Oranje Nassau volgt
Za 17 sep Bal- en Slagvaardigheidsdag jeugd 14.00 - 16.00 uur
Za 24 sep Junior-Senior dag 14.00 - 19.00 uur
Wo 28 sep Laatste keer Los-Vast woensdagavond Indeling 19.15 uur
Oktober
Za 1 okt Moonlight toernooi ‘s avonds
Za 15 okt Glow in the dark jeugd (oranje) + junioren 18.00 - 22.00 uur
Nader te bepalen Vrijwilligersdag volgt

* Groep 8 (t/m 12 jaar) mag kiezen voor de tweedaagse of de woensdag, maar mag ook drie dagen meedoen.

Data en tijden zijn onder voorbehoud – check altijd de website voor actuele data en tijden

INTRODUCEES

Zoals staat omschreven in artikel 5 van het 
baanreglement (zie website TVON) is het TVON-
leden toegestaan familie, vrienden en kennissen te 
introduceren om te tennissen of om kennis te laten 
maken met onze vereniging.
Daarbij dienen onderstaande regels in acht te worden 
genomen:

• Introductie is bedoeld als kennismaking, niet als 
verkapt lidmaatschap. Eenzelfde persoon kan 
maximaal drie keer per seizoen geïntroduceerd 
worden.

• Bij introductie is het afhangsysteem van toepassing.
• Er kan alleen geïntroduceerd worden als het niet 

druk is. 
• Een introductie, graag van te voren, melden bij de 

parkbeheerder (06 45961477).

BAANVERHUUR

Zoals staat omschreven in artikel 6 van het 
Baanreglement (zie website TVON) is het voor derden 
mogelijk om banen te huren bij TVON.

ALGEMEEN
Huur van banen door niet-leden is slechts mogelijk 
na toestemming van het bestuur. Een aanvraag tot 
baanhuur kan worden ingediend door te bellen met de 
parkbeheerder (06 45961477). De huur bedraagt
€ 10,00 per uur per baan. 
De baanhuur dient vooraf te worden voldaan. 

GROEPEN TVON-LEDEN
Leden kunnen bovendien met een groep, waaronder 
niet-leden, gedurende een dagdeel banen huren. Iedere 
aanvraag moet vooraf worden goedgekeurd door het 
bestuur. De huurprijs wordt bepaald in overleg met het 
bestuur. 
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AAB van Eeden, Heerlen
Accountancy Zuyd, Heerlen
Ace Tennisservice, Landgraaf
Alarmhuis, Heerlen
Anamaria en Jules van Binsbergen, Philadelphia USA
Autosport Brouns BV, Heerlen
B&S Advies en Administratie, Voerendaal
BENU Apotheek Aarveld, Heerlen
Boek & Offermans Makelaars, Heerlen
Boers en Roosenboom BV, Schinnen
Bosten Seafood, Heerlen
Brasserie Mijn-Streek, Heerlen
Café Bracke, Heerlen
Café Pelt, Heerlen
Café Teerling, Heerlen
Caregood BV, Heerlen
CARMA indoorsports exploitatie BV, Hoensbroek
Cleandeal, Deurne/Heerlen
Consten Vastgoed, Heerlen
DA drogisterij/parfumerie Welten, Heerlen
De Hypotheker, Heerlen
Emonts keukens BV, Heerlen
Esterella Lingerie Ondermode, Heerlen
Etil Research Group, Heerlen
Facility Care, Heerlen
Friture Happy Frites, Heerlen
Fysio Regtop, Heerlen
Logister Fysiotherapie & Manuele therapie, Heerlen 
Fysiotherapie Welten, Heerlen
G&N assurantiën, Heerlen
Gezondheidscentrum Terwinselen, Kerkrade
Grand Café Schuttershof, Heerlen
Grieks restaurant Nisos, Heerlen
Gulpener Bierbrouwerij, Gulpen
Harry de warme bakker, Heerlen
HESI Limburg
IBC Change & Development, Sittard
Ingenieursbureau Palte BV, Valkenburg
Installatiebedrijf Lemmens-Meessen BV, Heerlen

Intrak, Voerendaal
Ivo’s Sportshop, Simpelveld
J.J. Darboven Koffie BV, Amersfoort
Jongen Opticiëns, Heerlen
Kapsalon Leon Theunissen, Heerlen
Kreutz Electro World, Landgraaf
KUSzzz, Eygelshoven.
Kwaliteit Dak vof, Heerlen
Lagarde & You loopbaanontwikkeling, Heerlen 
Leenen Vastgoed, Heerlen
Liram Webmarketing & Design, Heerlen
Luijten Advocaten, Heerlen
Mabs 4.0, Heerlen
Notaris Kantoor Joep Eijck, Landgraaf
NijssenWeb, Eygelshoven
Pasgoed BV, Heerlen
Pizzeria Da Nando. Heerlen
Prevoo Vastgoed, Heerlen
Punt personeelsdiensten, Heerlen
Q-Roof, Heerlen
Roland Oostwegel goudsmid, Heerlen
Ruijters Makelaardij, Heerlen
Schildersbedrijf Meulenberg, Heerlen
Solar Limburg BV, Heerlen
Sterk Ummelen Advocaten, Heerlen
Sync, Kerkrade
Tandzorg Sajovec, Heerlen
Thuiskok Rob van Oppen, Heerlen
RDL Timmerbedrijf, Heerlen
Van der Bijl Optiek Welten, Heerlen
Van Dooren BV, Heerlen
Visser Chocolade en IJs, Heerlen
Vrouenraets Uitvaartzorg, Heerlen
Waterval Elektro, Welten
Wijnproever van Welten, Heerlen
Wilko Gazu Technische Handelsonderneming, Heerlen
Wolfs Knops Notarissen, Heerlen
Woonplein Limburg

LIJST SPONSOREN 
TV ORANJE NASSAU

Valkenburgerweg 68a
6419 AV Heerlen


