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Recreatief? Ja, graag!
Jaarlijks is de commissie recreatief op zoek naar 
nieuwe impulsen voor de activiteitenkalender. Wat 
staat er in 2023 op het programma?

De groeispurt van de 
jeugdcompetitie
Met meer dan 175 jeugdleden en een record 
aantal jeugdteams in de competitie staat 
TVON hoog in de lijst van Nederland. Hoe 
krijgt onze vereniging dit voor elkaar?

Rolf Rozestraten 
aan het woord
TVON is een vereniging waar leden 
ruimte krijgen om te groeien. Sportief, 
recreatief en sociaal. Wij zijn een 
vereniging voor en door leden, met 
een rijke traditie én een glansrijke 
toekomst. 

Het tennismagazine van TV Oranje Nassau

En nog veel meer nieuws van jouw vereniging!
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Een nieuw jaar, een nieuw seizoen, voor mij als 
voorzitter alweer het 6e. Gezien de historie van de 
clubvoorzitters al een behoorlijk lange periode. Nog 
steeds met veel plezier en natuurlijk ook met de nodige 
werkdruk. Voor mij persoonlijk is er veel gewijzigd het 
afgelopen jaar. Zo ben ik raadslid geworden met het 
nodige leeswerk en natuurlijk vergaderingen. Nieuwe 
onderwerpen en nieuwe mensen ontmoeten, wat het 
werk boeiend maakt. Daarnaast ben ik eind verleden 
jaar als docent gestart op Zuyd Hogeschool in Sittard. 
Mijn werkervaring overbrengen op jonge studenten 
en dan vooral in de Sales en Marketing. Erg leuk om te 
doen.

Ook bij ONs bestuur een grote verandering aangezien 
Nanda na 5 jaar secretaris te zijn geweest het wel 
mooi vond. Dankbaarheid naar haar, welke we hebben 
uitgesproken tijdens de ALV en terecht want Nanda 
heeft heel veel zaken geprofessionaliseerd. Ik denk dan 
aan alle brieven, onze website, de OUT en dan vergeet 
ik nog heel veel. Nogmaals een oprecht dank je wel en 
we gaan je goede werk missen maar ook zeker jou als 
persoon. Gelukkig hebben we in Yvonne Dassen een 
uitstekende opvolger gevonden! Yvonne welkom en 
dank dat je deze belangrijke taak op je hebt genomen. 

Ten slotte neem ik u mee in de laatste ontwikkelingen 
bij een tweetal commissies. Bij de jeugdcommissie 
heeft voorzitter Bernard Meens en een aantal leden 

van deze commissie afscheid genomen. Dank voor 
jullie jarenlange bijdrage, de jeugd is gegroeid en 
opgebloeid, hoe mooi is dat, daar mogen jullie trots 
op zijn. We hebben gelukkig 8 ouders gevonden om 
de nieuwe jeugdcommissie te formeren. Hoe mooi 
is dat en wat ben ik hier enorm blij mee. Een nieuwe 
commissie met nieuwe ideeën en nieuwe energie.  Als 
bestuur laten we ons verrassen en ondersteunen we dit 
uiteraard ten zeerste. 
Ook de toernooicommissie is nieuw gevormd: 5 leden 
die hier de schouders onder gaan zetten. Veel succes 
alvast gewenst en we hopen op een prachtig Toernooi 
d’ Oranje Nassau in september. Zo zie je dat er toch 
weer vrijwilligers zijn die de schouders eronder willen 
zetten, groei voor onze vereniging is dan de uitkomst. 
TVON is een vereniging waar leden ruimte krijgen om 
te groeien. Sportief, recreatief en sociaal. Wij zijn een 
vereniging voor en door leden, met een rijke traditie én 
een glansrijke toekomst. Als voorzitter kijk ik met veel 
vertrouwen naar 2023 en verder.

Het tennisseizoen gaat weer beginnen, ik kijk er naar uit. 
Hopelijk is mijn tennisarm op 
tijd genezen zodat ik in april 
weer competitie kan spelen. 
Tot snel,  we maken er samen 
een mooi tennisseizoen van.

Rolf Rozestraten

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

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

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

Secretaris  Yvonne Dassen 06 1561 1961
   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 Marjo Giesen, Marian Janssen

Verenigings-  Kees Rauh 06 4216 7872
competitieleider (VCL) vcl@tvoranjenassau.nl

Webredactie  Nanda Boers 06 2187 5956
   webmaster@tvoranjenassau.nl

Redactie OUT  Nanda Boers, Ad van Paridon

Senatoren  Harry Janssen 045 531 6828

DOT   Monette Stoffels 06 2501 8217

Fotograaf  Paul Ramaekers

CONTINUÏTEITSCOMMISSIE
Leden   Hans Cremers, Rob Luijten

BARCOMMISSIE
Voorzitter   Paul Dolhain 06 3740 9667

Leden   Frans Bosch, José Hendriks, Gerda   
   van Loo

JEUGDCOMMISSIE
   jeugdcommissie@tvoranjenassau.nl

Leden   Trevor Dovermann, Claudia Graat,
   Jonas Hammecher, Simone Lenders,  
   Nadine Quindt, Henk Thiessen,   
   Cindy Vrösch, Adem Zahirovic

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

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

TOERNOOICOMMISSIE
Voorzitter  Nel Neeft
Toernooileider  Raymond Bloemen

Leden   Ruud Beumer, Peter Gielkens, Milou  
   Ros

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, Paul Ramaekers,   
   Frans de Rouw
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schema’s uit bladen als ‘Linda’, ‘Jan’ of de rubriek 
‘Tuinieren op 6 m2’ uit ‘Landleven’. Deze bladen lees 
ik gewoon in de kapsalon, dus ik ga ervan uit dat meer 
mensen een patroon hebben kunnen ontdekken. Er 
is namelijk een verband tussen rennen, tuinieren en 
tennissen. Tennissers die rennen en die daarna nog 
tijd hebben om te tuinieren, zijn minder vermoeid en 
tennissen beter. Een hele goede reden om me in de 
toekomst, als ik ooit gepensioneerd ben, op te geven 
voor de Groencommissie bij onze vereniging.

Het rennen vordert intussen gestaag, zeker met mijn 
hippe oortjes en mijn heuse smartwatch, allerlei 
kerstcadeaus die ik mezelf heb gegeven omdat mijn 
echtgenoot wars is van consumentisme. Er zijn dus 
websites als Run2day, Runnersworld, All4running, 
Sportzorg, Runinfo en zelfs Sportrusten.nl. Ja, u leest 
het goed, Sportrusten.nl. Die laatste trok natuurlijk mijn 
bijzondere aandacht. Want nu komt het: misschien 
bestaat er ook zoiets als Tennisrusten.nl? Beter gaan 
tennissen door meer te rusten? Dat lijkt me heel 
interessant en ga ik in 2023 uitgebreid onderzoeken. Ik 
houd u uiteraard op de hoogte.

Tijdens de winter heb ik ook weer een aantal keren 
mogen meedoen aan de sponsorcompetitie. Een 
competitie waarin alles kan en alles mag, want het 
levert geen enkel punt op voor de ranking bij de KNLTB. 
Dus de ene keer sta je tegenover tegenstanders die 
ooit aan de NK hebben meegedaan, de andere keer 
sta je tegenover mensen die weten dat de bal over het 
net moet, maar hoe dat precies het beste kan is niet 
duidelijk. Kortom, de wedstrijden zijn zeer gevarieerd 
en daardoor ook steeds een verrassing. Soms denk je 
tegenstanders al te kennen, want het onderling wisselen 
en invallen is de laatste jaren enorm gestegen. Ook 
dat is gewoon toegestaan. Zou dat betekenen dat de 
spoeling dunner aan het worden is? We zijn allemaal 
niet meer zo piep, alhoewel sommige mensen floreren 
tijdens het ouder worden. Ik heb dat niet zo, ik ben zelfs 
een ooglidcorrectie aan het overwegen, maar gezien 
diverse tennisverplichtingen is dat er nog niet van 
gekomen. Hoe dan ook, PHPD2 is in deze competitie 
een fenomeen dat wellicht door Tennisrusten.nl 
verminderd kan worden.

Er was in 2022 ook een hoogtepunt in mijn 
secretarisbestaan. Yvonne Dassen is bereid gevonden 
om mijn taak in 2023 over te nemen dus er is een 
verandering in het bestuur. Ik vind het heel dapper 
van Yvonne, maar gelukkig komt ze in een min of 
meer gespreid bedje terecht met twee zeer ervaren 
bestuurders in haar midden. Ik ben in ieder geval heel 
erg blij dat Yvonne er zin in heeft en dat de heren al 

Inmiddels zijn er vijf jaren van mijn bestuursperiode 
achter de rug en heb ik het bestuur sinds 1 februari 
2023 verlaten nadat er vanuit een verrassende hoek 
een waardige opvolger is gevonden. Daarover later 
meer. Eerst ga ik mijn ervaringen van het afgelopen 
jaar met u delen. Het jaar 2022 was wederom een 
jaar om nooit te vergeten. In rap tempo volgden de 
activiteiten, de vergaderingen en de bestuursappjes 
elkaar op. En u weet, die appjes zijn niet alleen een 
verstoring van mijn nachtrust, maar ook een verstoring 
van mijn ontbijtritueel, mijn normale werkdag, mijn 
sportactiviteiten en mijn schaarse vrije tijd die ik 
doorbreng op de racefiets of met bankhangen 
en zappen. Probeer maar eens te wielrennen en 
tegelijkertijd te appen, dat is net zoiets als tennissen 
en tegelijkertijd telefoneren. Iets wat ik overigens nog 
niet op TVON heb waargenomen, maar je weet nooit 
wat de toekomst ons gaat brengen. De oortjes heb ik 
al, speciaal aangeschaft voor een andere hobby, maar 
daarover straks ook meer. De eerste V, Vernieuwing, dat  
is iets wat elke vereniging nodig heeft. Niet alleen qua 
faciliteiten, maar ook qua mensen.

Mijn Vinted1 verslaving is gelukkig afgelopen, althans, 
ik heb mezelf op rantsoen gezet omdat de tennissetjes 
niet meer in mijn kast pasten. Daar is in 2022 iets 
nieuws voor in de plaats gekomen: hardloopschema’s 
downloaden. Een mannelijke teamgenoot had bedacht 
om in 2022 de marathon van Berlijn te gaan rennen en 
‘Maastrichts Mooiste’ kwam weer in mijn gedachten. 
Dat is geen modellenwedstrijd of zo, dat is een heuse 
wedstrijd waarin ik in een grijs verleden heel ambitieus 
achter een groepje mannen had gerend met van die 
hoog opgesneden broekjes en strakke hemdjes. Niet 
dat ik getraind had, maar ik had door die heren wel 
ineens de smaak te pakken. Na het startschot zat ik 
dicht op hun hielen. Ik zat zoals ze dat noemen ‘in de 
flow’ totdat ik een waterpost miste, ik de heren uit het 
oog verloor, bij de tweede waterpost van vermoeidheid 
niet meer in staat was om uit een bekertje te drinken en 
uiteindelijk de finish haalde, niet wetende dat je daar je 
gelopen tijd kunt zien. Het zag sowieso zwart voor mijn 
ogen. Mijn tijd bleek echter voor ongetrainde mensen 
een toptijd, dus toen mijn teamgenoot heel relaxed die 
marathon had uitgelopen, spookten de renschema’s 
door mijn hoofd. Ik maak echter altijd de klassieke 
fout om te hard van stapel te lopen en blessures op 
te lopen. Knie, enkel, heup, lies, dat soort zaken. Een 
schema moest daarin uitkomst brengen, langzaam 
opbouwen is het devies. Dus in 2022 heb ik uren op 
het internet doorgebracht en heb ik inmiddels zoveel 
schema’s gedownload dat ik daarin een patroon heb 
ontdekt. Geen ruitjespatroon of een bloemetjespatroon. 
Nee, een wetenschappelijk patroon. . Zelfs al komen 

DE DRIE V’S BIJ TVON

1 Vinted is een app voor tweedehandskleding, schoenen en accessoires. 2 PHPD: Pijntje Hier, Pijntje Daar.
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aan haar hebben kunnen wennen. Rolf kende haar 
blijkbaar al van de middelbare school, dus helemaal 
nieuw is Yvonne niet. Mijn idiote veto’s voor allerlei 
oranje attributen en de zwaar op de maag liggende 
versnaperingen tijdens de vergaderingen zullen de 
heren uiteraard gaan missen, maar ik weet zeker dat 
Yvonne haar eigen draai aan het secretarisschap 
gaat geven. Ze heeft al een aantal keren mee kunnen 
vergaderen en ik moet zeggen: haar vakkundigheid is 
enorm en haar rust is een verademing. Niet dat onze 
vergaderingen in hoogoplopende discussies uitmonden, 
maar de heren zijn soms nogal lang van stof en soms 
ook een tikkeltje eigenwijs en ik ben natuurlijk heel 
erg ongeduldig. Probeer dan maar eens kort en bondig 
te notuleren, dat lukte mij niet. Maar Yvonne heeft 
de bijzondere gave om te luisteren en goed samen 
te vatten. Heerlijk. En nu komt ook het verrassende 
element waar ik in de eerste alinea over sprak. Want 
wat nog niemand weet is dat Yvonne kan zingen. 
Sterker nog, ik heb haar blijkbaar horen zingen in een 
kerstnachtmis toen ik een jaar of 15 was. Gedwongen 
door mijn ouders moest ik mee naar een kerstmis 
terwijl de maagkrampen van het kerstdiner zich van mij 
meester maakten. Maar ja, mijn oudere broer speelde 
in het combo, dus dat was belangrijker dan de buikpijn 
van het kleine zusje. Misschien heeft Yvonne me ziek 
en verveeld zien hangen in de kerkbank, zou zomaar 
kunnen. Maar goed. Als de commissie Recreatief ooit 
een Karaoke feest organiseert, dan zal Yvonne beslist de 
microfoon kunnen pakken om de spits af te bijten. De 
rest van de leden volgt dan vanzelf.

In het voorjaar van 2023 ga ik Yvonne voor zover 
nodig de kneepjes van het secretarisvak bijbrengen 
en hopelijk klimt ze ook graag in de pen om iets te 
schrijven in deze OUT, vast wel. Want schrijfangst, daar 
hebben best veel mensen last van. Ik niet, ik schrijf 
graag en veel. Als kind schreef ik al overal mijn naam op. 
Mijn moeder verstopte zelfs nieuwe blocnotes, post-its 
en enveloppen, want anders schreef ik daar ook mijn 
naam op. Én mijn adres én mijn toekomstige beroep. 
Ik had namelijk een levendige fantasie. Eerst wilde ik 
pianiste worden (want pianoles), daarna dirigent (want 
met een koortje opgetreden met het LSO3), daarna 
toptennisser (toen ik als jeugdlid wel eens een wedstrijd 
won), daarna zangeres (omdat mijn broer in een band 
speelde mocht ik daar af en toe meezingen, helaas geen 
talent), daarna architect (dat wil ik eigenlijk nog steeds 
wel worden, helaas geen geschikte vooropleiding), 
daarna scheikundige (omdat ik niets van scheikunde 
begreep maar ik wilde het wel begrijpen maar ik 

was afgeleid door een knappe medeleerling), daarna 
bruggenbouwer (toen wist ik nog niet dat dat een van 
de kernkwaliteiten van een bestuurder moet zijn) en 
nu hoop ik ooit restaurantrecensent te worden. Want 
eten, dat is mijn lust en mijn leven. Helaas kan ik niet 
dagelijks gaan uit eten. Met de stijgende prijzen kost 
een menu voor 2 personen in een eetcafé inmiddels 
evenveel als een 5-gangendiner voor 6 personen vóór 
corona, dus dat uit eten gaan staat op een laag pitje. 
Minpuntje is ook dat ik een kook-burnout heb. Al jaren. 
Ooit ontstaan in de tijd dat ik heel gemakzuchtig een 
wortelstamppotpakket in een pan kwakte bovenop een 
laagje aardappelen en terwijl dat lekker pruttelde in de 
pan genoot ik van een glaasje wijn en sushi met een 
35% kortingssticker. Tijdens het eten hoorde ik niets 
anders dan: ‘Hè bah, móet ik dat eten?’ en ‘Waarom 
krijg ik maar 1 chipolata worstje erbij?’ tot aan ‘Als ik 
dit moet opeten dan eet ik nooit meer mee’. Daarna zat 
de kook-klad er bij mij helemaal in en kreeg ik het al 
benauwd als ik een boodschappenlijstje in een keukenla 
zag liggen, of erger nog, met dat lijstje naar een 
supermarkt moest gaan. Dus sinds die tijd doe ik geen 
boodschappen meer en kook ik ook niet meer. Heerlijk 
hoeveel tijd je dan overhoudt. En die tijd besteed ik dan 
graag aan het schrijven van recensies over restaurants. 
Zodra dat een betaalde baan wordt stop ik onmiddellijk 
met mijn ambtenarenbestaan. Want dat laatste beroep 
stond natuurlijk nooit op mijn lijstje van toekomstige 
beroepen.

Tennisangst, daar heb ik natuurlijk nog steeds last van. 
Hoe zijn de tegenstanders? Zien ze er sportief uit? Gaan 
ze rondjes rennen op de baan voordat de ballen uit 
het blik komen? Hebben ze naast gewoon water ook 
een felgekleurd isotoon drankje bij zich zodat herstel 
tijdens de wedstrijd mogelijk is? Zit er een banaan in 
hun tennistas? Hebben ze een oude kloffie4 aan (heel 
gevaarlijk) of juist een tot in perfectie gehuld setje (ook 
heel gevaarlijk)? Hoeveel tennisrackets zitten er in 
hun tas? En dan de ergste: gaan ze springoefeningen 
doen tijdens de toss? De moed zakt me meteen in de 
schoenen. En dan moet het inspelen nog beginnen. Ik 
kan dat gewoon niet goed. Daardoor denken de mensen 
dat ik niet kan tennissen en sta ik mentaal meteen al 3-0 
achter. Gelukkig verdwijnt mijn tennisangst naarmate de 
wedstrijd vordert en soms blijkt dat er toch een kansje 
is om games te winnen. Dat maakt tennis ook zo leuk, 
je krijgt ontzettend veel kansen om iets recht te zetten. 
Er is geen enkele werkgever waarbij je zoveel fouten 
kunt maken. Dus daar houd ik me altijd aan vast: kansen 
pakken en vooral doorpakken. Zodat ik als winnaar van 

4 Kloffie: (volkstaal) kleding, pak, kostuum. Van Dale.3 LSO: Limburgs Symphonie Orkest. André Rieu senior werd in 1949 de vaste 
dirigent van het Maastrichts Stedelijk Orkest, het oudste symfonieorkest van 
Nederland. Onder zijn leiding werd dit in 1955 omgevormd naar een provinciaal 
symfonieorkest, het Limburgs Symphonie Orkest (LSO), dat hij leidde tot 1980.
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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 

 

de baan stap, samen met mijn dubbel of mixpartner. 
In de zomer van 2022 heb ik zelfs een damesdubbel 
toernooi gewonnen. Gewoon omdat mijn partner zei: 
‘Nanda, ik wil NIET verliezen van deze dames!’. That’s 
the spirit Nanda, ga ervoor! Laat dat stemmetje tussen 
de oren weg en praat niet hardop over gemaakte 
fouten. Stay positive!

Wat heeft dit allemaal met besturen te maken? Eigenlijk 
vrij weinig. Het zijn mijn persoonlijke ervaringen bij 
een tennisvereniging waar ik een groot deel van mijn 
leven aan verbonden ben. Met in de laatste jaren een 
bestuur om mij heen waarin ik me prettig en gehoord 
voelde. Ook heb ik al die jaren het bestuur van TVON 
als een geoliede machine ervaren, met af en toe groot 
onderhoud, maar ook routine, ervaring en herhaling. 
Mijn drukke baan maakte de combinatie met besturen 
soms lastig. Goede redenen om het stokje over te 
dragen. Nu krijg ik weer meer tijd voor mijn andere 

hobby: wielrennen en onderweg koeien fotograferen. 
En wellicht ooit die restaurantrecensies publiceren.

Nieuwe inzichten, nieuwe ideeën en een frisse 
kijk op veranderingen. Dat is wat een vereniging 
nodig heeft. De drie V’s: vernieuwing, verandering 
en verfrissing. Meegroeien met de tijdgeest, de 
veranderende behoefte in de samenleving, het besef 
van duurzaamheid en vooral, het met elkaar delen van 
nieuwe ervaringen, inzichten en best practices. Daar is 
TVON uitstekend geschikt voor. Zowel op als naast de 
baan. Ik hoop dat u allen een steentje bijdraagt aan onze 
fantastische vereniging op onze fantastische locatie in 
Heerlen. Mij zult u er zeker blijven aantreffen, niet in de 
rol van bestuurder, maar al tennissend en genietend van 
de mensen om mij heen. Dank voor uw vertrouwen in de 
afgelopen periode.

Nanda Boers, secretaris (feb 2018- feb 2023)
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Niet iedereen is bekend met het gebruik van de KNLTB clubapp. 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 en TV Oranje Nassau als 
vereniging kiezen. Daarna bepaal je welke gegevens andere ingelogde leden van 
jou mogen zien, denk aan e-mail adres en telefoonnummer. Handig als je iemand 
zoekt om mee te tennissen of in te vallen bij jouw team. Op onze website is een 
uitgebreide handleiding te raadplegen.

Vaak wordt gevraagd waarom we geen banen kunnen reserveren via de app. Daar 
heeft het bestuur bewust niet voor gekozen. Er is nog steeds een prima werkend 
afhangbord bij ons overdekte terras. De wachttijd is nooit langer dan 45 minuten en 
meestal kun je in de avond meteen de baan op, zeker na 20.30 uur. Probeer gewoon 
eens een ander tijdstip uit, je zult zien dat er altijd gelegenheid is om te tennissen.

DE KNLTB CLUBAPP EN JOUW PRIVACY
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EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE SECRETARIS

Hoi allemaal,

Met ingang van 1 februari 2023 ben ik tijdens de ALV door de leden gekozen en ben ik Nanda Boers 
opgevolgd als secretaris van TVON. In mijn dankwoord sprak ik uit dat ik door het meemaken van een aantal 
bestuursvergaderingen meer zicht had gekregen op al het werk achter de schermen. Eerder was het voor mij 
komen tennissen op het park en nu kreeg ik al ietwat meer zicht op het vele werk dat het bestuur en de commissies 
doen voor de vereniging.

De komende tijd wil ik mij verdiepen in wat de vereniging allemaal doet en ben ik dankbaar voor de warme 
overdracht van taken van Nanda en dat Nanda nog een tijd op de achtergrond beschikbaar is om mij verder 
wegwijs te maken.

Geboren en getogen als Heëlesj Maedsje woon ik sinds 2016, na een aantal 
omzwervingen, weer in Heerlen. Na de boeren nuchterheid en het heerlijke leven 
op het platteland in Overijssel was het weer even wennen aan het stadsleven 
in Heerlen. Maar ben gelukkig ook weer dichter bij mijn familie. Heerlen is ten 
goede veranderd; van drugsstad naar een soort van Berlijn in het Zuiden. Sinds 6 
jaar werk ik voor de gemeente Heerlen en ben ik blij dat het weer de goede kant 
op gaat met de stad.

Privé ben ik getrouwd en heb ik net wat te weinig vrije tijd. Ik houd van sport, 
fietsen, lekker eten, de hond uitlaten en mijn man heeft een boot waar we af en 
toe op varen. Met tennis ben ik 4 jaar geleden begonnen en wat vind ik het leuk! 
Jammer dat ik tennis niet eerder heb opgepakt. De afwisseling van techniek, 
spelinzicht, de lichamelijke uitdaging, het elkaar ontmoeten en met heerlijk weer 
op het prachtige park spelen zorgen voor menig leuk uurtje. 

Yvonne Dassen
Secretaris TVON

www.visserchocolade-ijs.nl

Weltertuijnstraat 74 Heerlen
045-5790550
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‘Zitten is het nieuwe roken!’
Deze zin wordt gelanceerd om de Nederlander ‘in beweging’ te krijgen. Het liefst door de benen en niet per auto 
of fiets. We hebben het roken geleidelijk aan achter ons gelaten, maar zijn de laatste jaren steeds meer gaan zitten. 
Is het niet thuis, dan is dat vaak in de auto, bus, trein of vliegtuig. De wandeling is alleen bedoeld, om van het ene 
voertuig naar het andere te komen en dat komt onze gezondheid niet ten goede!

Er zijn mensen, die lid worden van een sportvereniging (zoals Oranje Nassau) om deze sleur te doorbreken. Dus 
komen zij met de auto naar de tennisbaan, die ze op luttele meters van hun tennisveld parkeren. Uitstappen in 
tenniskleding en vervolgens het veld op springen, om met een heftige vorm van fanatisme alles wat zich aan de 
andere zijde van het net bevindt weg te meppen. Met het zweet gutsend over het voorhoofd lopen ze met slaand 
racket van de ene kant naar de andere kant, om pas te stoppen, wanneer de set beslist is in hun voordeel.
Daarna druipend van het zweet naar het terras en een aantal pilsjes drinken om af te koelen. Het vochttekort van 
het zweten wordt aangevuld met heerlijk helder H. En daarna weer met de auto naar huis: de workout van de week 
is voorbij en het lichaam is wederom gezond verklaard!

De geoefende lezer voelt misschien al dat dit niet de meest gezonde wijze is om aan het lichaam te werken. 
Probeer het eens zo:

Op de fiets rustig naar de tennisbaan trappend, worden de grote beenspieren alvast in stemming gebracht. Bij 
aankomst eerst wat rek- en strekoefeningen, wat kniebuigingen en natuurlijk de armen niet vergeten. Daarna op het 
tennisveld rustig openen met inspelen:
het racket mooi naar achteren, een bewust raakpunt voor het lichaam op heuphoogte en daarna een mooie grote 
uitzwaai: de bal gaat galant naar de overkant en wordt dito geretourneerd. Na een minuutje of vijf staat het lichaam 
in de sportieve stand en kan de wedstrijd beginnen! Na afloop eerst een glas water en daarna het biertje. Het 
vochttekort wordt eerst met water aangevuld en de smaak van het bier is voor later.

Het Senatorentennis wordt steeds voorafgegaan door een deskundig geleid oefenmomentje, met voorbereidende 
oefeningen, afgesloten met twee rondjes om het veld. Nog steeds doet niet iedereen mee. Toch is dat wel van 
belang en scheelt het blessures, die vaak goed zijn voor een onderbreking van het tennisplezier voor zo’n zestal 
weken! Jammer toch?

Ook het hart wordt op die wijze gelijkmatiger belast en misschien hoeven we dan ook minder vaak naar de AED 
te grijpen. Maar mocht dat nodig zijn, dan heeft u toch ook de herhalingscursus of de beginnerscursus Basic Life 
Support gevolgd? Kan elk jaar en kost u een paar uurtjes. Fijn gevoel, wanneer jouw tennispartner onderuitgaat en 
je dan weet wat je te doen staat. Of wanneer je zelf onderuit zou gaan, wat natuurlijk nooit gebeurt!

Tot ziens op het tennisveld!

Hans Kragten, cardioloog

HOE GEZOND IS BEWEGEN?

Kom je buiten spelen?

autosport brouns schelsberg 175 6413 ae heerlen 
+31 (0)45 572 5507 www.autosportbrouns.nl
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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.

CALAMITEITEN EN TVON

 Accountancy – Administratie – Belastingadvies 

 www.accountancyzuyd.nl 
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OPENING JEUGDSEIZOEN 1 APRIL 2023

Op zaterdag 1 april 2023 organiseren tennistrainers Rob 
en Costel, in samenwerking met de jeugdcommissie 
van TV Oranje Nassau, voor ALLE jeugdleden een 
openingsteornooi.

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:

• 1 april: Openingstoernooi jeugd

•   23-24-25 juni: Clubkampioenschappen jeugd 

• 26 augustus: Junior-Senior toernooi

• 28 augustus: hervatting jeugdlessen

Alle data onder voorbehoud. Kijk altijd op 

tvoranjenassau.nl voor het laatste nieuws.

14 OUT 2023



JEUGD

BERNARD MEENS BLIKT TERUG OP 2022

Het nieuwe seizoen staat op het punt te beginnen, 
en de OUT is de ideale wegwijzer om te lezen wat 
voor moois de club dit seizoen allemaal te bieden 
heeft. Dat zult u deze keer echter niet van mijn hand 
lezen; eind vorig jaar ben ik gestopt als voorzitter van 
de jeugdcommissie, en met mij Sietske Satijn, Ilja 
Theunissen, Audry Vongehr en René van de Kandelaar. 
Vrijwel allemaal hebben we vele jaren ons ingezet voor 
de jeugd, en het was tijd om plaats te maken voor nieuw 
bloed. Ik wil hen ook langs deze weg bedanken voor 
hun inzet voor de club door al die jaren heen. Geen 
blik op dit jaar dus, maar vooral een terugblik op het 
afgelopen jaar.

TVON : een jeugdige club
Vorig jaar schreef ik hier een stuk over de groei van 
het aantal jeugdleden in onze club. Het tennisvirus 
tierde welig, we groeiden van 89 naar 142 leden. Daar 
waar corona het laatste jaar op z’n retour was, wist het 
tennisvirus nog altijd toe te slaan waardoor we nu meer 
dan 175 jeugdleden onder ons hebben. Een knappe 
prestatie, zeker in het licht van de moeite die veel clubs 
om ons heen hebben om het ledenaantal zelfs maar op 
peil te houden. Dankzij de inzet van bestuur, trainers 
en jeugdcommissie wisten we weer veel kinderen aan 
onze club te binden en het plezier in het tennisspel 
bij te brengen door trainingen, deelname aan de 
jeugdcompetitie en het organiseren van activiteiten 
speciaal voor de jeugd.

Zo hebben afgelopen seizoen meer dan 100 
jeugdleden, in 18 teams, meegedaan aan de voor- en 
najaarscompetitie. Daarmee zijn we landelijk de derde(!) 
club qua deelnemers, waarbij we enkel twee clubs 
uit de Randstad met 1000+ leden voor ons hoeven te 
dulden. Dat is natuurlijk leuk, maar belangrijker is dat 
de kinderen die deelnemen een stuk sneller hun tennis-
skills verbeteren dan de kinderen die enkel trainingen 
volgen. En wat is er dan leuker om dan ook nog poule-
winnaar te worden, zoals enkele teams gelukt is? Ik 
hoop dus dat er ook dit jaar weer veel animo is om deel 
te nemen.

Afgelopen jaar hebben voor het eerst sinds zeker 
een decennium jeugdclubkampioenschappen 
plaatsgevonden. Twee dagen lang is er in verschillende 
categorieën (niveau rood/oranje/groen/geel) door 46 
leden gestreden om de bekers maar vooral om de eer 
om als clubkampioen door het leven te gaan. Na de 
finales op 26 juni heeft onze voorzitter Rolf Rozestraten 
de winnaars gefeliciteerd en de bekers overhandigd. 
Wat ons betreft een geslaagd evenement en we hopen 
dat het ook dit jaar  weer plaatsvindt.

Een van de leukste evenementen blijft “junior-
seniordag” waarbij de jeugdleden het samen 
met pa/ma /opa/oma/buurman opnemen tegen 
anderen. Afgelopen jaar hebben we deze tweemaal 

georganiseerd, eenmaal met gezamenlijk ontbijt met 
spek en ei, en eenmaal met een BBQ aan het einde. We 
hadden tweemaal geluk met het weer, en onder het 
genot van een hapje en drankje namen de jeugdleden 
het op tegen elkaar of de ouders.

Wat dit jaar helaas geen doorgang vond, waren 
de TVON jeugddagen. In de laatste week van de 
vakantie kunnen kinderen enkele dagen achter elkaar 
tennissen en maken ze leuke uitstapjes. De animo 
was dit jaar echter te klein om het door te laten gaan. 
Vele vaste deelnemers bleken deze laatste week op 
vakantie te zijn. Hopelijk zijn er dit jaar weer voldoende 
“thuisblijvers“ zodat dit weer een druk bezocht 
evenement wordt.

Tot slot
Het organiseren en in goede banen leiden van alle 
activiteiten vergt veel inzet van vrijwilligers, zeker 
met het aantal jeugdleden dat we nu hebben. Het 
plannen van de activiteiten, de competitie en alle 
communicatie rond de activiteiten wordt gedaan door 
de jeugdcommissie. Daarnaast hebben we hulp nodig 
van ouders tijdens de activiteiten, zoals barbezetting 
of het begeleiden van groepjes jongere kinderen 
op de baan. Met het stoppen van de oudgedienden 
in de jeugdcommissie in het achterhoofd, hebben 
we in de tweede helft van vorig jaar dan ook veel 
moeite gestoken in het vinden van versterking van 
de jeugdcommissie. Ouders zijn meerdere malen 
gemaild, een deel is ook telefonisch benaderd maar 
het aantal positieve reacties viel tegen. We zijn erg blij 
dat twee ouders hebben aangegeven de commissie 
te willen versterken, maar verdere uitbreiding is echt 
noodzakelijk. En daarbij is het gewoon leuk, leerzaam en 
gezellig om samen met bestuur en trainers bezig te zijn 
voor de kinderen. 

Het lijkt de paradox van een club met 350 ouders 
waarin iedereen denkt dat er voldoende andere ouders 
zijn dit het oppakken, waardoor per saldo vrijwel 
niemand reageert. Zonder complete jeugdcommissie is 
het eenvoudigweg niet mogelijk om al die activiteiten 
te blijven organiseren en zal de commissie moeten 
kiezen welke activiteiten wel of niet te doen. Daarom 
nogmaals de oproep: mocht je nog twijfelen, meer 
info willen, goede ideeën hebben: neem contact op 
met trainers of bestuur, om te bespreken of het wat 
voor je is. Inmiddels heeft de voorzitter van TVON na 
een heuse noodoproep enkele leden en ouders bereid 
gevonden om oriënterend met de jeugdcommissie te 
praten. Daarmee zijn we er echter nog niet. Ouders 
van jeugdleden moeten de jeugdcommissie blijven 
ondersteunen om activiteiten door te laten gaan.

Ik heb er altijd met veel plezier tijd in gestoken 
en ik hoop dat dat ook zal gelden voor de nieuwe 
jeugdcommissie, en dat de jeugd weer een mooi 
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JEUGDTRAINING: TIJDIG AANMELDEN!
Tennisvereniging Oranje Nassau organiseert in 2023 
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. De trainingen starten 
in de maand april. 
 
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
- en vrij tennissen op de beschikbare banen.
Voor een tweede, derde of vierde kind uit eenzelfde 
gezin geldt een korting van € 20,- per kind. Voor ieder 
volgend kind uit hetzelfde gezin wordt deze korting 
€ 10,- hoger. 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 uiterlijk 21 maart 2023 
gepubliceerd op de website.

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 ONLINE AANMELDEN
Ouders van jeugdleden hebben via e-mail het verzoek 
ontvangen om via de website aan te melden voor 
de jeugdtraining. Voorwaarde voor het volgen van 
jeugdtraining is het jeugdlidmaatschap van TVON en 
een geldig KNLTB-ledenpasje dat bij het lidmaatschap 
verstrekt wordt.

Bij het verschijnen van deze OUT is de aanmelddatum 
al verstreken, neem voor jeugdtraining daarom zo snel 
mogelijk contact op met een van onze trainers:

Rob van Oppen  06 2185 8087 of
Costel Sistermans 06 2533 7562

De trainingen starten in april.

tennisjaar mag beleven.

Bernard Meens (oud-voorzitter jeugdcommissie)

P.S. Een tip voor een fantastische tennisdag uit met de kinderen: in Duitsland wordt een professionele 
tenniscompetitie gespeeld, met ATP top 200 tennissers in de teams. Tennisclub Kurhaus Aken neemt hieraan deel 
met een team, zo ongeveer om de hoek kun je genieten van toptennis. Afgelopen jaar waren deze wedstrijden een 
hele dag te bezoeken voor € 15,-; kinderen gratis! En dat zit je met je neus boven op de wedstrijden, en besef je dat 
er nog heel veel groei in je eigen spel mogelijk is.
Meer info: https://www.tkkurhaus.de/tennispoint-bundesliga/

GROEISPURT JEUGDCOMPETITIE
De afgelopen jaren is door de trainers keihard gewerkt om kinderen te werven, te laten kennismaken met tennis, 
te laten meespelen in een team en last but not least: ouders samen met kinderen op de baan te krijgen. Niet voor 
niets is het junior-seniortoernooi een succesnummer bij onze jeugdactiviteiten. Maar ook de jeugdcompetitie heeft 
een vlucht genomen: maar liefst 19 jeugdteams doen mee en dat is een record in onze clubhistorie. Het all-in tarief 
geeft alle kinderen de mogelijkheid om aan de jeugdactiviteiten gratis mee te doen. Dat zorgt voor verbinding, met 
elkaar, met ouders en met de club als totaal. Zonder ouders is het echter onmogelijk om jeugdactiviteiten te blijven 
organiseren. Dus, willen we de jeugd een toekomst bieden, dan draagt elke ouder een steentje bij. De leden van 
de jeugdcommissie zijn de eerste stap om dit in goede banen te leiden. Uiteraard rekenen we ook op de overige 
ouders.
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BERICHT VAN TRAINERS ROB EN COSTEL

Nieuwe opzet competitietraining Groen en Geel
Na evaluatie met het bestuur hebben we besloten de opzet van de competitietraining, die bedoeld is voor alle 
deelnemers aan de Groene en Gele voorjaarscompetitie, te wijzigen. Het bestuur hoopt door deze extra impuls dat 
de jeugd nog meer en beter vooruit gaat in het spel, wat zichtbaar wordt in de competitie.

Nieuw: 8 gratis trainingen van 60 minuten ipv 6 gratis trainingen van 50 minuten.
Waar jullie in het verleden 6 gratis trainingen van 50 minuten hadden, is dit dankzij de financiële steun van het 
bestuur nu uitgebreid naar 8 gratis trainingen van 60 minuten. Groot voordeel hiervan is dat we meer tijd hebben 
om competitie specifieke spelsituaties met jullie te oefenen.

Inhoud trainingen anders
Ook de inhoud van de training gaat er dit seizoen anders uitzien. We willen door middel van thematrainingen de 
volgende spel specifieke situaties aan bod laten komen:
Week 1:  Baseline spel (plaatsen van de bal)
Week 2: Service en return
Week 3: Voetenwerktraining
Week 4: De volley
Week 5: Dubbelspel tactiek
Week 6: Enkelspel tactiek
Week 7: Voetenwerktraining
Week 8: Service en return

De competitietraining is niet vrijblijvend
Een andere verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat we iets aan het vrijblijvende karakter van de 
training willen doen. Wanneer je deelneemt aan de training is dit geen vrijblijvendheid. Er kan natuurlijk altijd 
een onverwachte situatie optreden waardoor je niet kunt komen, maar we willen graag dat deelnemers aan de 
competitietraining minimaal 6 van de 8 weken aanwezig zijn. Om de lessen goed voor te kunnen bereiden willen we 
ook graag vooraf weten wie komt en wie niet. Kun je niet, dan meld je je vooraf af bij een van ons.

Tenslotte
De dag waarop de training plaats gaat vinden is nu nog niet bekend. Dit hangt af van alle inschrijvingen en 
verhinderingen van de reguliere trainingen, maar het tijdstip zal ruim van te voren gecommuniceerd worden. 
Graag tot ziens tijdens onze competitietraining, wij hebben er zin in.

Rob en Costel
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COMPETITIETEAMS JUNIOREN/TENNISKIDS
Speeldata staan op pagina 30. Er wordt gespeeld op zondag.

045 574 32 33
boek-offermans.nl

BOEK & OFFERMANS 

JUNIOREN
GEMENGD 13 T/M 17 JR
2E KLASSE
ORANJE NASSAU 1
Yente de Boer
Finn Coumans
Aukje Franssen (captain)
Lotte Houtepen
Mats Wetzels

JONGENS 13 T/M 17 JR
2E KLASSE
ORANJE NASSAU 1
Bob Debie
Raf Ruipers (captain)
Stan Thomas
Kasper Vongehr

MEISJES 13 T/M 17 JR
2E KLASSE
ORANJE NASSAU 1
Ummi Bloemen
Furayah Chrami (captain)
Maud Franssen
Lune Grooten
Fabienne van Krevel
Fabiënne Paulussen

3E KLASSE
ORANJE NASSAU 2
Sanne Houtepen
Anne van de Kandelaar
Féh Sangen
Lotte Scheepers (captain)

JUNIOREN 11 T/M 14 JR 

4E KLASSE
ORANJE NASSAU 1
Sophie Batens
Inaya Kabziz
Sarah Keijzers (captain)
Thomas Keijzers (captain)
Floor Lebens
Reinier Meens
Anes Zahirovic

4E KLASSE
ORANJE NASSAU 2
Floor Bouman
Liv Grouls
Benthe Leijten
Hailey Lück
Alesia Malaj
Yindee Wassen (captain)
Isa Wetzels

GROEN 2 - 10 T/M 12 JR

GROEN 2
ORANJE NASSAU 1
Ines Babic
Sem Butink
Lucie Feijt (captain)
Janna Franssen
Siebe Offermans
Fiene Vorage

GROEN 2
ORANJE NASSAU 2
Yuxi Christopher Mok
Jip Quaedvlieg (captain)
Niels Reijnders
Floris Schleijper
Alvin Schmetz
Moos Storcken

GROEN 2
ORANJE NASSAU 3
Livia Broeksmit
Renee Harings (captain)
Linn Kleintjens
Floortje de Ruijter
Sophie Waltmans

GROEN 2
ORANJE NASSAU 4
Jalila Beijer
Esmée Bulles
Julia Kolenburg
Lexie Mookhram (captain)
Sia Wijnbergen

GROEN 2
ORANJE NASSAU 5
Sten Bertrand
Liam Goossens
Pepijn Gulpen (captain)
Sam Gulpen (captain)
Lukas Krämer
Joris Lunenborg

ORANJE 2 - TENNISKIDS

ORANJE 2 - TEAM 1
Cathelijne Meens
Valerie Meens
Jip Sistermans
Coda Wilbrink
Thomas Paech

ORANJE 2 - TEAM 2
Hugo Berendsen
Bas de Booij
Merlijn van der Heijden
Pieter van Poelgeest
Kobe Vrancken

ORANJE 2 - TEAM 3
Pim Hönen
Thomas Jeurissen
Sebastiaan Pluijmen
Semmy Slokker
Jonathan van Soerland

ORANJE 2 - TEAM 4
Theodora Diamantopoulou
Lieve Debets
Anne Graat
Lieke Moonen
Evi Prevoo
Rania Tini
Janne Ummelen

ORANJE 2 - TEAM 5
Yves Harings
Cem Jongen
Coen Lunenborg
Pim van Meulebrouck

ROOD 1 - TENNISKIDS

ROOD 1 - TEAM 1
Tygo van Breugel
Joris Hammecher
Alexander Kuijpers 
Nolan Pisters
Anna Souren
Miles Wilbrink

ROOD 2 - TENNISKIDS

ROOD 2 - TEAM 1
Thyrell Dovermann
Dean Hmile
Evy Ji
Pepijn Kuijpers
Meadow van Soerland

ROOD 2 - TEAM 2
Ries Kramer
Julia Palmen
Luuk Schepers 
Merle Schepers
Joris Spierz
Vince Thiessen
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NIEUWE JEUGDCOMMISSIE 2023

Een aantal ouders heeft bij het bestuur aangegeven om 
plaats te nemen in de nieuwe jeugdcommissie. Daar 
is het bestuur uiteraard heel blij mee. Een voorwaarde 
om de geplande jeugdactiviteiten te laten doorgaan 
is dat alle ouders hun medewerking verlenen aan 
de jeugdactiviteiten die de jeugdcommissie gaat 
organiseren. We hopen op ieders bereidheid daartoe.

De leden van de nieuwe jeugdcommissie zijn:
Cindy Vrösch (was al lid in 2022)
Trevor Dovermann (was al lid in 2022)
Claudia Graat
Jonas Hammecher
Henk Thiessen
Adem Zahirovic
Simone Lenders
Nadine Quindt

Simone Lenders

Nadine Quindt
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Iedereen kan leren tennissen en/of het tennisspel verbeteren, ongeacht het aantal jaren dat er al getennist wordt. 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
O 15 tennislessen van 50 minuten, groep van 5 personen € 125,- per persoon
O 15 tennislessen van 50 minuten, groep van 4 personen € 155,- per persoon
O 15 tennislessen van 50 minuten, groep van 3 personen € 210,- per persoon
O 15 tennislessen van 50 minuten, groep van 2 personen € 315,- per persoon
O Privé training van 50 minuten: € 35,- 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
Akerstraat 17 G
6411 GV Heerlen

T 06 2185 8087 robvanoppen@home.nl

Costel Sistermans
Veldjen 10
6417 GG Heerlen

T 06 2533 7562 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. Ben je nog geen lid dan moet je je eerst aanmelden via deze link.

Download vervolgens het Inschrijfformulier seniortraining 2023 en mail dit naar trainers@tvoranjenassau.nl.

ZOMERTRAINING 2023 SENIORLEDEN

Jaarlijks is de commissie recreatief op zoek naar nieuwe 
impulsen voor de activiteitenkalender. Wat staat er 
in 2023 op het programma? Als kloppend hart van 
onze vereniging organiseren we in 2023 de volgende 
recreatieve activiteiten:

Zaterdag 1 april: Openingstoernooi inclusief clinic
Woensdag 5 april: Los-Vast op woensdag
Zondag 18 juni: Los-Vast op zondag
Maandag 19 juni: BijzONderlinge
Zaterdag 7 oktober: Moonlight

Heb je nog een leuk initiatief? Laat het ons weten via 
recreatief@tvoranjenassau.nl.

RECREATIEF? JA, GRAAG!
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EINDELIJK BEGON SEIZOEN 2022 WEER!
April 2022 was begonnen met heel ander weer, na een record-zonnige en droge maart-maand. Op vele plekken 
begon de maand april met een witte wereld. We moesten heel snel besluiten het ON-senioren-openingstoernooi in 
de sporthal van Hendriks te organiseren.
 
Dit leidde ertoe dat we minder deelnemers hadden dan verwacht, aangezien sommige mensen zich hadden 
verheugd op het tennissen in de buitenlucht en anderen niet de juiste schoenen hadden om binnen te spelen.

Maar dit alles heeft zeker niet geleid tot een slechtere start. De 
wedstrijden in de hal werden in twee verschillende startgroepen 
gespeeld. Iedereen was blij dat hij zijn tennisracket en tennisschoenen 
weer had kunnen afstoffen.

Sharon van de Riet, mede-organisator openingstoernooi recreatief

NIEUW LID BIJ DE COMMISSIE RECREATIEF

In januari hebben we met een gezellig etentje afscheid genomen van Lex Huijts. Ik weet niet hoe lang Lex lid is 
geweest van de commissie maar het waren heel wat jaren. Lex was heel betrokken en actief bij de organisatie van 
allerlei activiteiten. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Op zoek naar een nieuw lid kwamen we uit bij Cleo Beckers. Ik vroeg haar of zij een kort stukje in de OUT wilde 
schrijven om zichzelf te introduceren binnen de commissie en voor de leden. Zij heeft mijn verzoek ingewilligd en 
zich heel erg gehouden aan het bijvoeglijk naamwoord ‘kort’ bij het stukje.

Haar tekst:
‘Ik ben Cleo (33 jaar), getrouwd met Sven en we hebben samen een zoontje Oliver (3 jaar). Naast mijn werk in het 
ziekenhuis, speel ik graag in mijn vrije tijd tennis. Ik ben al van kinds af aan lid bij Oranje Nassau, en wil me nu met 
veel plezier gaan inzetten binnen de commissie recreatief’.

Kijk, dan heb je het begrepen. Als dit haar stijl is, heb ik alle vertrouwen in Cleo als lid van de commissie recreatief. 
Bovendien maakt het nieuwsgierig. Wie is deze vrouw? Om daar achter te komen nodig ik je graag uit om deel te 
nemen aan onze activiteiten. Daar zul je haar ongetwijfeld tegenkomen.

Cleo, fijn dat je onze commissie komt versterken.

Frits Vromen, voorzitter recreatief
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Moonlighttoernooi … zelden zo vaak vooraf op de weerapp en buienradar gekeken. Gaat het nou wel of niet 
regenen? Gaat het bovenlangs, onderdoor, lost het op of komt het later? De kwestie verdrong voor even de oorlog 
in Oekraïne, de stikstofcrisis, de inflatie en, ook erg, de vraag: “Wie is de mol?” Zaterdagochtend crisisberaad 
… ik kan het woord crisis niet meer horen; het is zo aan inflatie onderhevig! “Wat doen we?”, vraagt Agnes, mijn 
mede sub-commissierecreatief-lid. Meestal heb ik in zo’n situatie de neiging om te reageren met: ‘bij twijfel niet 
inhalen’. Maar in dit geval dacht ik: ‘wat kan ons gebeuren? Regent het, kunnen we altijd nog gezellig koffie en 
vlaai nuttigen’. Dus het werd een ‘GO’. En gelukkig maar. Want het is de hele avond droog gebleven. Dus je begrijpt 
dat wij heel blij waren: Geen verwijt van ál die deelnemers die samen met hun partner de hele avond op de bank 
zaten, zich afvragend waarom het in vredesnaam niet door ging. Ál die deelnemers? Jazeker. Het waren er 44! De 
sub-commissierecreatief-leden niet meegerekend. Noodgedwongen moesten we op meerdere banen 5 spelers 
plaatsen om iedereen 2 keer te kunnen laten spelen. Het ging natuurlijk weer nergens om … het woord toernooi kan 
er wel van af … ‘Moonlight’ volstaat onderhand. Uiteraard werd er desondanks stevig op los getimmerd. Iedereen 
wilde nog even laten zien dat hij of zij wel degelijk een aardige bal slaat. En zo hoort het ook. Maar wat ons als 
het meest opviel en een 
bevredigend gevoel gaf was 
de sfeer en de gezelligheid 
en het genieten van de hapjes 
van Hans Kragten, Ellen de 
Wever en Monique Vromen. 
De Gulpener biertjes gingen 
er in als drank en de witte 
wijn was op een gegeven 
moment zaliger. Het zou 
tot 23:00 uur duren en tot 
verdriet van menigeen, heb 
ik kort daarna aangegeven 
dat de laatste ronde was 
aangebroken. Er moest nog 
worden opgeruimd en Jorn 
en Saskia hadden ons al 
vanaf 18:30 een geweldige 
bardienst bewezen. En zo 
kwam op een hoogtepunt 
weer een eind aan de 
activiteiten van de commissie 
Recreatief in 2022. Met dank 
aan alle deelnemers. 
De CR wenst iedereen die dit 
leest een sportief, blessurevrij 
en gezellig nieuwe recreatief 
tennisjaar.

Frits Vromen

TERUGBLIK MOONLIGHTTOERNOOI 
ZATERDAG 1 OKTOBER 2022
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BIJZONDERE BIJZONDERLINGE 2022
We zijn in het verleden begonnen om leden onderling 
lekker recreatief te laten ballen. En op de afsluitende 
avond gezellig te eten en te drinken. Dit onderlinge 
toernooi werd als snel omgedoopt tot BijzONderlinge. 
Bijzonder spelen onder Oranje-Nassau leden.
Nu vragen wij ons wel eens af hoe bijzonder zou men 
het wel vinden? We doen namelijk al jaren ons best 
om er iets moois van te maken en zo ook de editie 
2022. Dit jaar hebben zich 67 leden aangemeld. Op de 
vrijdagavond hadden we onze achtertuin omgeturnd 
in Italiaanse sferen, waar ruim 40 leden heerlijk 
hebben genoten. Prachtige lange tafels gecombineerd 
met een mooi tafelkleed, met daarop een decor van 
verschillende servies stijlen. Ja, verschillend servies, 
want we hadden iedereen gevraagd om zijn mooiste 
eigen bord mee te nemen. En we moeten zeggen 
Wedgwood was toch onze favoriet! Dat was bijzonder.

De vraag die in ons opkwam was natuurlijk: wat gaan 
we eten? Nu kunnen we je verzekeren dat Veerle Feron 
van Veerle’s Kitchen ons superverwend heeft met haar 
kookkunsten. Het gerecht was heerlijk en iedereen was 
zeer tevreden over de smaak en de kwaliteit. Dit was 
bijzonder.
 
Na het eten werd de avond vervolgd met een leuke 
bar quiz, die door onze youngsters (Megan en Sharon, 
onze nieuwe commissieleden) bedacht was. Je wilt 
niet weten wat voor een onderlinge strijd er geleverd 
werd om die eerste prijs te winnen. En dat was ook al 
bijzonder.

Na de quiz kwam eigenlijk 
het meest bijzondere van 
de hele avond, namelijk 
de uitreiking van de ‘Ton 
Starmans Award’. Ton was 
altijd erg geïnteresseerd in 
de club en, hoewel hij ziek 
was, wilde hij nog steeds een 
bijdrage leveren aan onze 
commissie in de vorm van 
een donatie. Daarom hebben 
wij besloten om dit in de 
vorm van een Award te doen 
als blijk van waardering. 
En als een persoon in 
aanmerking kwam voor die Award dan was het onze 
good old en altijd behulpzame Paul Ramaekers. Dit 
was zeer bijzonder. Onlangs in september 2022 is Ton 
Starmans helaas komen te overlijden.

Zo’n toernooi week kan alleen 
maar slagen als het weer mee zit. 
Het weer was perfect, dus dat 
maakte het extra bijzonder.

Al met al mogen we namens de 
organisatie wel spreken van een 
bijzondere BijzONderlinge 2022. 

We zeggen op naar 2023.

LOS-VAST IN 2023

Los-Vast is voor alle seniorleden vanaf 18 jaar. Je hebt 
geen tennispartner nodig. Je komt gewoon naar het 
park 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. 
Bespreek bij twijfel met je trainer of je over voldoende 
basisvaardigheden en basiskennis beschikt.

We spelen 2 rondes. Op woensdag begint de 1e ronde 
om 19.30 uur. Maar zorg dat je vóór 19.15 uur je pasje 
aanbiedt, 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.

We starten 5 april. De laatste keer is 4 oktober.
Op zondag spelen we Los-Vast van 10.00 tot 12.00 uur. 
Om 09.45 uur wordt ingedeeld. Dus ook hier: zorg dat 
je op tijd je pasje inlevert bij de indeler. De eerste keer is 
op 19 juni. De laatste keer is op 3 september.

Indeling vindt plaats door de indeler. De eerste ronde is 
‘ad random’ waarbij iedereen met iedereen kan spelen. 
De tweede ronde wordt zoveel als mogelijk ingedeeld 
naar speelsterkte.

Er is geen Los-Vast tijdens de BijzONderlinge en het 
Toernooi ‘d Oranje Nassau.

De commissie Recreatief
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DAMES OCHTEND TENNIS 2022 EN 2023

De nog bijna nieuwe en nog redelijk lege kalender geeft 
vandaag 14 februari aan. Stralend zonnig weer en een 
lenteachtig temperatuurtje van 13 graden. Super weertje 
om een stukje te schrijven over de DOT van afgelopen 
zomer. Het werkt toch écht zo bij mij: bewolking, regen 
en somber weer zijn geen prikkel om een vrolijk stukje 
over de afgelopen zomer te schrijven.  Niet dat het 
een slechte zomer was…helemaal niet. Ik heb het niet 
bijgehouden,  maar er zijn slechts enkele woensdagen 
geweest dat we niet konden spelen. Al die uitvallende 
woensdagen werden volop ingehaald in het najaar. Tot 
eind oktober werd er buiten nog ‘n balletje geslagen. 
Heerlijk toch! 

Naast de bijna ‘vaste kern’ van spelende dames was 
er dit jaar ook een aantal nieuwe dames die onze DOT 
hebben ontdekt. Daar word ik toch zo blij van, want het 
motto is ook bij de DOT: ‘hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd’! Trots ben ik op de realisatie van een eerste 
gezamenlijke lunch. Er werd gebakken en gesmeerd, 
salades en soep gemaakt, koffie en wijntjes gedronken 
en recepten uitgewisseld. Zelf was ik op het laatste 
moment verhinderd en dan is het toch fantastisch dat 
enkele dames het onmiddellijk overnamen. Dank je wel 
allemaal! Deze activiteit laten we in ieder geval op de 
DOT-activiteitenlijst staan.

In de loop van het seizoen werden we nog een keer 
getrakteerd op een zowel heerlijke als bijzondere taart. 
En ja, de meeste DOT- dames weten het al….ik ben 
van het bakken van lekkere taartjes. Dus heb ik aan de 
bakster Maris het recept opgevraagd en toestemming 
gekregen om het met jullie te delen. Want nee, het 
recept van de oma van Maris vind je nergens op 
internet.

Stroopkoektaart van de oma van Maris
Vul een kom met:
• 500 g zelfrijzend bakmeel
• Snufje zout
• Klontje gesmolten boter
• 2 tot 3 beschuitdeksels suiker
• Halve pot keukenstroop (=suikerstrooier. Géén 

appelstroop)
• 3 eieren
• Het geheel bedekken met kaneel
• In scheutjes melk (beetje bij beetje) erbij tot 

het beslag als een straal van de pollepel loopt 
(Fingerspitzengefühl)

• Oven voorverwarmen op 180 graden
• 1 broodvorm of 2 kleinere cakevormen invetten en 

vullen
• 55 (cakevorm) tot 115 minuten in de oven
Checken met een prikker of hij gaar is.
Mag best een beetje donkerder zijn.
Veel succes en smakelijk…

WELTEN

Het nieuwe DOT seizoen staat weer klaar. Met dit stukje 
hoop ik nóg meer dames te enthousiasmeren om vanaf 
woensdag 5 april mee te doen.

Nog even alles wat handig is om te weten op ‘n rijtje.
• Elke woensdag wordt er gespeeld vanaf 09.00 uur, 

tenzij het regent.
• Wil je met de eerste ronde meedoen dan graag om 

8.50 uur aanwezig zijn (ivm indelen).
• Er worden 2 rondes gespeeld van 9.00-9.45 uur en 

van 9.45-10.30 uur. Alleen de 2e ronde spelen kan 
ook.

• Na de tweede ronde is er koffie/thee.

Afhankelijk van het weer is op 12 of 19 april de officiële 
opening met ‘n lekker stukje vlaai bij de koffie, waarbij 
Agnes Kragten vanuit de commissie recreatief, aansluit.

Heb je na bovenstaand stukje tekst nog twijfels….kom 
gewoon kijken en meedoen….je bent van harte welkom!
En voor alle vaste DOT-ters: verheug me erop jullie weer 
te zien. Samen maken we er weer een mooi, gezellig en 
sportief seizoen van.

Monette Stoffels
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SENATOREN MAANDAGMORGEN

Jawel hoor, ook komend seizoen is er iedere maandagmorgen Senatoren-tennis. Maandag 3 april om 10.00 uur 
wordt weer gestart. Uiteraard is er de eerste ochtend de gebruikelijke koffie en vlaai. Weer of geen weer, warm of 
koud deert de Senatoren niet. Het tennis gaat door. We starten om 9.45 uur met een korte maar o, zo belangrijke 
warming up. Vervolgens de baan op voor een eerste partij. Rond 11.00 uur wordt er een kwartiertje gepauzeerd met 
een bakje koffie. Aansluitend volgt een tweede partij tot uiterlijk 12.00 uur. Doorgaans speel je twee partijen. Maar 
is je conditie wat minder of heb je een afspraak, één partij spelen mag ook. Dat beslis je helemaal zelf. Voor de 
indeling en tennisballen wordt gezorgd.

Inmiddels zijn we met een een behoorlijk grote, maar ook hechte groep. De vrees van vorig jaar dat na het Corona 
tijdperk de belangstelling minder zou zijn, is gelukkig niet uitgekomen. Sterker nog: de groep is alleen maar groter 
geworden. Mooi meegenomen is dat het spelpeil er alleen maar op vooruit gaat. Bewegen en sociaal contact heeft 
zijn meerwaarde dat hoef ik niemand meer uit te leggen. Je komt wel altijd iemand van je eigen tennissterkte tegen. 
Daarnaast een gezellig en vriendschappelijk praatje – zeker in de pauze – is ons mannen niet vreemd.

Gedurende het seizoen wordt nog eens op vlaai getrakteerd en zeker naar onze afsluitende lunch, begin oktober, 
wordt reikhalzend uitgekeken. Immers jaarlijks wordt een “SENATOR van het Jaar” benoemd wiens naam wordt 
gegraveerd op de daarvoor bestemde wisselbeker. Vorig jaar viel deze eer te beurt aan ons aller Henk Hendriks. 
Wie kent hem niet, jarenlang VCL van onze vereniging geweest.

Kortom, mannen60+ maandagochtend 3 april om 9.45 uur op naar ons prachtige tennispark.
Aanmelden is niet nodig. Ik zie jullie graag komen.

Harry Janssen, coordinator TVON Senatoren
tel.nr. 045-5316828 of e-mailadres janssen.hjc@gmail.com
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WERKGROEP PARK - CLUBHUISBEHEER

Een tennispark bezitten is een, maar onderhouden is 
twee. Zeker als je praat over ons TVON-park. Vooral 
daarbij de entourage en omvang in ogenschouw 
nemend. Wat kunnen wij ons toch gelukkig prijzen 
dat er een aantal mensen binnen onze vereniging 
rondlopen, die jaar in jaar uit bereid zijn daadwerkelijk 
een groot aantal klussen uit te voeren. En dat niet 
alleen tijdens het zomerseizoen, maar ook gedurende 
de wintermaanden. Grosso modo kun je de 
werkzaamheden toewijzen aan de Groen-groep en de 
groep onderhoud Clubhuis.

Om u een inkijk te geven welke taken door de Groen-
groep worden verricht, volgt een opsomming:
• grasmaaien voor, om en achter het clubhuis en 

naast parkeerplaats
• grasrandjes knippen over de gehele oppervlakte
• onkruid wieden over het gehele park
• plantenbakken verzorgen
• diverse heggen knippen
• snoeiafval afvoeren
• terras schoonspuiten
• oefenbaan schoonhouden
• afvalbakken schoonhouden
• gangpaden en parkeerplaats schoonhouden
• bladeren in de herfst opruimen en afvoeren
• grasmachines en ander materiaal schoonmaken en 

onderhouden
• sponsordoeken ophangen aan het begin van het 

seizoen en afhalen na afloop van het seizoen
• links achterin naast baan 1 bloemenperk 

onderhouden.

Bij onderhoud clubhuis moet worden gedacht aan:
• schoonmaak clubhuis/bar/keuken/douches en 

toiletten
• inbouw nieuwe bar
• vervanging diverse keukenapparatuur
• verf- en schilderwerk
• onderhoud verwarming en elektrische installaties
• onderhoud meubilair etc.
• onderhoud kelder
• contact met huurder.

In principe wordt een groot aantal van bovengenoemde 
taken gecoördineerd en soms ook uitgevoerd door  
onze penningmeester. Klopt helemaal, is dus in goede 
handen hoor ik u denken.

Ik hoop dat onze leden zich ervan bewust zijn, dat 
mocht e.e.a. uitbesteed moeten worden aan bedrijven, 
de bodem van de TVON clubkas snel in zicht komt. 
Waar deze vrijwilligers en zeker onze penningmeester 
wel degelijk respect en dank in terug zien, is een ruime 
belangstelling voor het sponsorbord achter in ons 
clubhuis. Kost u jaarlijks € 10,- en uw naam wordt dan 
keurig op het bord vermeld.

Met vriendelijk groet, Harry Janssen

N.B.: Laat van u horen. Mocht ik uw interesse hebben 
gewekt om ook zo nu en dan mee te helpen met de een 
of andere klus: u bent van harte welkom.

Notaris
MR. JOEP EIJCK

Pasweg 103, Landgraaf
tel: (045) 531 21 00

info@notariseijck.nl 
www.notariseijck.nl
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HAAL ONLINE JE IVA CERTIFICAAT

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 alle leden 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

Tergblik open2022
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TOERNOOI D’ ORANJE NASSAU: NIEUWE 
MENSEN, NIEUW ELAN, NIEUWE KANSEN!
Corona, onvoldoende deelname en soortgelijke sores zorgden ervoor dat het toernooi helaas enkele jaren niet 
door kon gaan. Dit jaar zetten we alles op alles om te zorgen voor een fantastisch open toernooi op onze mooie en 
gezellige club. Met wat hulp van enkele oudgedienden, zoals Raf van Loo, een verdwaalde Golden Girl en Raymond 
Bloemen pakken nieuwe mensen deze uitdaging vol passie en gedrevenheid op. Als u dit leest hebben Nel Neeft, 
Ruud Beumer en Milou Ros de eerste vergadering al achter de rug en zijn de eerste stappen naar een week vol 
sportiviteit, gezelligheid en verrassingen al gezet. De spirit zit er dus goed in.

Save the date!

Het toernooi start op maandag 4 september om 17:00 uur en we sluiten op zondag 10 september rond dezelfde 
tijd af met mooie prijzen voor de winnaars en veel meer! Dit smashing evenement wil je niet missen dus reserveer 
deze week nu al in je agenda! 

Help je mee?
Hoe gaaf zou het zijn als we met elkaar dit toernooi tot een begrip kunnen maken. Een toptoernooi waar plezier in 
tennis, sfeer en gastvrijheid voorop staan. Waar niet alleen onze leden, maar ook veel tennissers uit onze regio elk 
jaar naar zullen uitkijken. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we vooral enthousiaste leden nodig die helpen met 
het promoten van ons toernooi. Dus vertel je tennisvrienden, binnen onze vereniging en zeker ook bij andere clubs, 
dat begin september een enerverend toernooi op de planning staat en dat ze zich snel moeten inschrijven. 

Via verschillende kanalen en middelen zullen we ons toernooi de komende maanden onder de aandacht brengen. 
Volg ons vooral op www.facebook.com/tvoranjenassau en deel/like ook de berichten binnen jouw netwerk. Zo 
zorgen we met elkaar voor een mooi gevuld spelersveld. Én mocht je een handje willen helpen of heb je ideeën voor 
ons toernooi, neem vooral contact op met iemand van de commissie. 

We zien je sowieso graag in week 36 op ons fraaie park. Als deelnemer, als ambassadeur en zeker ook als 
toeschouwer!

Sportieve groet,

De Toernooicommissie

Tergblik open2022
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TERUGBLIK EN VOORUITBLIK VAN DE VCL

TERUGBLIK OP 2022
Het afgelopen jaar was gelukkig sportief gezien weer 
een gewoon jaar. In de voorjaarscompetitie deden 11 
seniorenteams mee. Eén op de dinsdagochtend, 6 op 
de vrijdagavond en 4 op de zaterdag. Hierbij is het team 
van Marianne Hoeppermans kampioen geworden!
Op de zondag deden er 8 juniorenteams mee.

In het najaar deden er ook nu weer minder teams mee: 
5 seniorenteams op de vrijdagavond en op de zondag 9 
juniorenteams. Hierbij zijn er 2 juniorenteams kampioen 
geworden: nl. de teams ON1 en ON3 van de categorie 
junioren 10 t/m 12 jaar.

In november 2022 waren er geluiden dat - naast de 
gebruikelijke wedstrijdspelers – een aantal leden 
interesse zou hebben om ook aan de competitie 
deel te nemen. Op grond hiervan is aan alle (niet 
competitiespelende-) leden tussen 18 en 65 jaar een 
email gestuurd met het verzoek hun interesse voor 
deelname aan de voorjaarscompetitie aan te geven. 
De peiling bij deze leden leverde 7 reacties op. Het 
was echter niet mogelijk om de speelsterktes en 
beschikbaarheden in één team samen te voegen. 
Betreffende spelers kunnen wellicht tijdens de 
voorjaarscompetitie als invaller ingezet worden.

VOORUITBLIK OP 2023
In het voorjaar wordt in de periode van 31 maart t/m 
4 juni weer een competitie afgewerkt op dinsdag (1 
team), vrijdagavond (7 teams), zaterdag (3 teams) 
en zondag (11 juniorenteams). In totaal doen hierbij 
dus 11 seniorenteams en 11 juniorenteams mee. De 
samenstelling van de teams is elders in de OUT aan te 
treffen.

De indeling van de vrijdagavond is net als vorig jaar 

door de KNLTB  gesplitst in een gemengde competitie 
en een homogene competitie. Hierdoor is het aantal 
te spelen wedstrijden 5, terwijl de wedstrijden op de 
andere dagen 7 wedstrijden omvatten. De competitie 
met GD begint op 31 maart en De DD- en HD-
competitie begint op 7 april (zie ook schema op blz. 30).

Het is ook dit jaar weer de bedoeling dat de thuis 
spelende teams de catering zelf verzorgen. In verband 
met de beperkte ruimte in de keuken zal dit weer een 
broodmaaltijd met eventueel soep moeten zijn.

Op maandagavond 20 maart staat de informatieavond 
voor de junioren- en seniorenteams gepland. De 
betreffende team captains krijgen daar t.z.t. weer een 
uitnodiging voor per e-mail.

Spelers die tijdens de competitie als invaller 
beschikbaar zijn, verzoek ik dit aan mij door te 
geven, zodat in voorkomende gevallen van hun 
tenniskwaliteiten gebruik gemaakt kan worden.
In juni zal weer een inventarisatie opgemaakt worden 
van de teams die in het najaar aan de competitie willen 
meedoen.

Ik hoop dat ook dit jaar de 
competitie prettig zal verlopen!

Kees Rauh, VCL
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NAJAARSKAMPIOEN DAMESDUBBEL 2022
In de najaarscompetitie van 2022 is het damesteam van captain Marianne Hoeppermans kampioen geworden in de 
35+ damescategorie. Samen met Tonneke Beurskens, Ellen Jeeninga, Milou Ros en Diana Welman werd er tot het 
uiterste gestreden om de winst binnen te halen. Uiteraard kan dit team nog een passende attentie bij het bestuur 
van TVON ophalen.

MEDEDELINGEN COMPETITIESPELERS

De districtscompetitie en landelijke KNLTB-voorjaarscom petitie 2023 begint in april en eindigt in juni. Er wordt 
gespeeld op dinsdagochtend, vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagochtend.
Zie schema speeldata op bladzijde 30.

COMPETITIEBIJDRAGE
Ieder team dat deelneemt aan de voorjaars- of najaars competitie is een competitiebijdrage verschuldigd van 
€ 120,- per team dat 7 keer speelt en € 90,- per team dat 5 keer speelt. 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 20 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

046  439  77  76
info@boersenroosenboom.nl
www.boersenroosenboom.nl
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SPEELDATA VOORJAAR 2023

Rode en Oranje competitie

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

ZONDAG 26-mrt 2-apr 10-apr* 16-apr 23-apr 14-mei 21-mei 29-mei 4-jun 18-mei 11-jun
=

Groene competitie

WEEK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 22
ZONDAG 2-apr 10-apr* 16-apr 23-apr 14-mei 21-mei 29-mei 18-mei 4-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 20 22 23
VRIJDAG 31-mrt 7-apr 14-apr 21-apr 12-mei 19-mei 26-mei 18-mei 2-jun 9-jun

ZATERDAG 1-apr 8-apr 15-apr 22-apr 13-mei 20-mei 27-mei 18-mei 3-jun 10-jun
ZONDAG 2-apr 10-apr* 16-apr 23-apr 14-mei 21-mei 29-mei* 18-mei 4-jun 11-jun

Regulier

WEEK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 17 21 23 24
MAANDAG 3-apr 10-apr 17-apr 1-mei 8-mei 15-mei 29-mei* 24-apr 22-mei 5-jun 12-jun
DINSDAG 4-apr 11-apr 18-apr 2-mei 9-mei 16-mei 30-mei 25-apr 23-mei 6-jun 13-jun

WOENSDAG 5-apr 12-apr 19-apr 3-mei 10-mei 17-mei 31-mei 26-apr 24-mei 7-jun 14-jun
DONDERDAG 6-apr 13-apr 20-apr 4-mei 11-mei 25-mei 1-jun 8-jun 15-jun

VRIJDAG (overdag) 7-apr 14-apr 21-apr 12-mei 19-mei 26-mei 2-jun 28-apr 9-jun 16-jun
Vrijdagavond HD+DD 7-apr 21-apr 12-mei 26-mei 9-jun 28-apr 16-jun
Vrijdagavond GD+8&9 31-mrt 14-apr 5-mei 19-mei 2-jun 28-apr 16-jun

ZATERDAG 8-apr 15-apr 22-apr 6-mei 13-mei 20-mei 3-jun 29-apr 27-mei 10-jun 17-jun
ZONDAG 10-apr* 16-apr 23-apr 7-mei 14-mei 21-mei 4-jun 30-apr 29-mei* 11-jun 18-jun

WEEK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 21
SPEELDAG 1 2 3 4 5 Inhaal 1 Inhaal 2
VRIJDAG 7-apr 14-apr 21-apr 12-mei 19-mei 5-mei 26-mei

ZATERDAG 8-apr 15-apr 22-apr 13-mei 20-mei 6-mei 27-mei
ZONDAG 10-apr* 16-apr 23-apr 14-mei 21-mei 7-mei 29-mei*

10 en 11 juni

Voorronde: 11 juni
Finale: 17 en 18 juni

 Extra speeldatum voor regio's met een hoge baandruk, afstemming met betreffende verenigingen al voor de publicatie

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2023

* 10 april en 29 mei vallen op een maandag (2e Paasdag en 2e Pinksterdag)

SPEELDAGEN INHAALDAGEN

Vakantie

SPEELDAGEN INHAALDAGEN

SPEELDAGEN INHAALDAGEN

SPEELDAGEN INHAALDAGEN

SPEELDAGEN INHAALDAGEN

Data landskampioenschappen zondag Feestdagen in 2023
Pasen: 9 en 10 april
Koningsdag: 27 april

Data landskampioenschappen zaterdag Hemelvaart: 18 mei
Pinksteren: 28 en 29 mei

FEESTDAGEN IN 2023
Pasen: 9 en 10 april
Koningsdag: 27 april
Hemelvaart: 18 mei
Pinksteren: 28 en 29 mei

Spekhouwerstraat 2, 6367 TV Voerendaal
Tel. 06-13484840

www.bs-administratie.nl
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COMPETITIETEAMS SENIOREN VOORJAAR 2023

DAMES DUBBEL DINSDAG OCHTEND 
2E KLASSE – ORANJE NASSAU 1
Marian Duijsens (captain)
Ellen Jeeninga
Agnes Kragten
Wilma Meex
Muis Vaessen
Maureen Vincent

HEREN DUBBEL 35+ VRIJDAG AVOND
1E KLASSE – ORANJE NASSAU 1
Raymond Bloemen
Paul Dolhain 
Martijn van Eenennaam (captain)
Heino Finke
Dick Schuurhof
René Vaessen

3E KLASSE (VERZOEK 2E) – ORANJE NASSAU 2
John Berrie
Ruud Beumer (captain)
Jan Hodselmans
Albert Vandenbergh

4E KLASSE – ORANJE NASSAU 3
Dennis Bertrand
Richard de Bruijn
Trevor Dovermann
Arjan Gulpen
John Jeeninga
Richard Matthee
Guy Willems (captain)

DAMES DUBBEL 17+ VRIJDAG AVOND 
4E KLASSE – ORANJE NASSAU 1
Cleo Beckers (captain)
Anick Gijsbers
Lisanne Terlingen
Susanne Poelgeest-van Santen
Sharon van de Riet
Sari de Santy
Megan Willemsen

DAMES DUBBEL 35+ VRIJDAG AVOND 
1E KLASSE – ORANJE NASSAU 1
Nanda Boers (captain)
Ellen Jeeninga
Milou Ros
Maureen Vincent

GEMENGD DUBBEL 35+ VRIJDAG AVOND 
2E KLASSE – ORANJE NASSAU 1
Nanda Boers
Cara van der Bolt
Jok Brouns
Hans Cremers
Helmy Koolen (captain)
Rolf Rozestraten
4E KLASSE – ORANJE NASSAU 1
Muryllo Campos
Dick van Geest
Luc Linders
Suzanne Poelgeest-van Santen
Sharon van de Riet (captain)
Megan Willemsen

HEREN DUBBEL 50+ ZATERDAG 
3E KLASSE – ORANJE NASSAU 2
Lex Huijts
Leo v/d Pas
Kees Rauh (captain)
Frits Vromen
Ron Waumans

DAMES DUBBEL 17+ ZATERDAG
3E KLASSE – ORANJE NASSAU 1
Cissy-Anne Claessens
Angelien van Dok
Judith Haagmans (captain)
Marjo Hendriks
Marian Janssen
Erna Spijkers
Janneke Vlaming

GEMENGD DUBBEL 17+ ZATERDAG
2E KLASSE – ORANJE NASSAU 1
Gina Thijssen
Christine Veldhuis
Douwe Vonk
Noel Welman (captain)
Robbert Willemsen

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. 
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OP BEZOEK BIJ DE KONING

De koning kende Frans de Rouw niet persoonlijk. Dat 
vertelde hij mij tenminste toen ik anderhalf jaar geleden 
bij hem op bezoek was in Huis ten Bosch. Het bestuur 
had mij gestuurd om de koning te vragen of er voor 
Frans misschien een koninklijke onderscheiding in zat 
voor zijn vrijwilligerswerk bij TV Oranje Nassau.
Erg koningsgezind ben ik eigenlijk niet, maar ik moet 
zeggen dat ik zeer gastvrij werd ontvangen. “Zeg maar 
Willem” was het eerste dat hij zei en toen was het 
ijs eigenlijk meteen gebroken. Ik begon te vertellen 
over de functies die Frans als vrijwilliger bij TVON 
heeft vervuld: twee keer voorzitter, penningmeester,  
ledenadministrateur, boekhouder, baancommissaris, 
wedstrijdleider, bondsscheidsrechter, adviseur van het 
bestuur en nog altijd prominent lid van de Groengroep, 
toen Willem mij onderbrak: “Is het niet makkelijker om 
te vertellen wat hij niet heeft gedaan, dat gaat een stuk 
sneller”. 
Tja, ik kon zo gauw niet iets verzinnen, maar toen 
schoot mij te binnen dat Frans nooit secretaris van 
TVON is geweest. Dat was voor Zijne Majesteit 
voldoende om mij een formulier te overhandigen, 
waarop stond dat Frans tot Lid in de orde van Oranje 
Nassau was benoemd. “Dit is werkelijk het makkelijkste 
verzoek dat mij is gedaan sinds ik koning ben” sprak hij. 
We hebben daarna nog gezellig zitten kletsen over de 
politiek en de aangename dingen des levens. Ik hoopte 
stiekem dat ik Maxima nog even zou zien, maar die was 
bezig in de keuken. Ik had de klink van de paleisdeur 
al in handen toen ik nog eruit flapte dat Frans de 
echtgenoot is van Marja de Rouw. Daarop reageerde 
Willem: “Hèhè, had dat nou meteen gezegd”, waarna 
hij het vertrek verliet en na twee minuten terugkwam 
met een heel ander formulier, waaruit bleek dat Frans 
ineens tot Ridder in de orde van Oranje Nassau was 
gepromoveerd.   

Ridder Frans is op 9 februari 1941 geboren in Sittard. 
Na het gymnasium ging hij studeren in Delft, maar al 
na één jaar stapte hij over naar de Sportacademie in 

Amsterdam. Hij was vervolgens 
ruim 20 jaar docent Gymnastiek 
aan de HTS in Heerlen. Toen 
het vak gymnastiek daar werd 
afgeschaft ging Frans doodleuk 
economie studeren om daarna 
nog ruim 10 jaar werkzaam te 
zijn als docent economie aan het 
Sintermeertencollege. Jarenlang 
was hij daar ook voorzitter van 
de MR en de GMR.

In 1967 werd Frans lid van TVON, een jaar later was 
hij al bestuurslid Technische Zaken. En de koning had 
gelijk: het is inderdaad makkelijker om te vertellen wat 
Frans bij TVON niet heeft gedaan dan alle functies 
opsommen die hij wel heeft vervuld. Ook bij Bridgeclub 
Coriovallum was Frans trouwens jarenlang bestuurslid 
en lid van de wedstrijdcommissie. Minder bekend, maar 
niet minder belangrijk is zijn werk als penningmeester 
van de Stichting Protestants Kinderhuis. Met de 
opbrengst van de beleggingen van deze stichting 
worden projecten in Afrika en Azië gefinancierd, die tot 
doel hebben kinderen meer kansen te bieden.

Frans de Rouw is een topvrijwilliger bij uitstek. Dat heeft 
niet alleen te maken met de bestuursfuncties die hij in 
de loop der jaren heeft vervuld en het vele werk dat hij 
met veel overgave en plichtsbesef verricht, maar vooral 
ook met de manier waarop hij dit doet. Frans werkt bij 
voorkeur op de achtergrond en in de luwte, hij zoekt 
nooit publiciteit, is nooit uit op complimenten en al 
helemaal niet op persoonlijk gewin. Dat maakt deze 
steunpilaar van onze vereniging zo bijzonder. Het woord 
‘neen’ komt in zijn woordenboek niet voor. Niemand is 
onmisbaar, maar Frans de Rouw komt wel heel dicht in 
de buurt. Dat vond de koning overigens ook.

Peter Franssen
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INTRODUCEES

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 2023 weer een nieuwe voorraad honing. 
Dit is al het vierde 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!

Zoals staat omschreven in artikel 5 van het baanreglement (zie deze OUT) 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 4596 1477).
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CONCEPTVERSLAG ALV 1 FEBRUARI 2023

ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN 
OP 1 FEBRUARI 2023 – 20.00 UUR – CLUBHUIS TV 
ORANJE NASSAU

Notulist: Nanda Boers

Aanwezig: Frans Bosch, Pauline Bardoul, Guus van 
der Meulen, Paul Vijgen, Gerda van Loo, Ans Beckx, 
Annemie Jacobs, Marian Janssen, Monique Vromen, 
Claudia Franssen, Frits Vromen, Joep van Daelen, Harry 
Janssen, Jeanne Goertzen, Laurence Timmers, José 
Hendriks, Henk Hendriks, Virginie Roozen, Kees Rauh, 
Ruud Beumer, Marja de Rouw, Frans de Rouw, Marian 
Bergenhenegouwen, Peter Gielkens, Els van Kerkoerle-
Stins, Hans van Kerkoerle, Hub Cremers, Marjo Giesen, 
Ad van Paridon, Elly Verheggen, Maurice Loozen, 
Lucien Prade, Rob Luijten, Rob van Oppen, Nel Neeft, 
Yvonne Dassen, Peter Franssen (penningmeester), Rolf 
Rozestraten (voorzitter), Nanda Boers (secretaris).

Afwezig (met kennisgeving): Wilma Frantzen, Hans 
Frantzen, Luuk Mattaar, Yvonne Houben, Noël Welman, 
Diana Welman, Ron Hendriks, Marjo Hendriks, Paul 
Dolhain, Wiel Regtop, Winie Vogels, Janneke Vlaming, 
Monette Stoffels, Sander Janssen, Angelien van Dok, 
Harry van Dok, Pascale Cox, Loek Consten, Rob van 
den Berg, José van Aubel, Paul Ramaekers, Ellen de 
Wever, Raymond Bloemen, Robbert Willemsen, John 
Jeeninga, Cissy-Anne Claessens, Monique Amkreutz, 
Marianne Hoeppermans.

1. OPENING
Rolf opent de vergadering en geeft aan dat dit alweer 
de zesde ledenvergadering is voor het bestuur in de 
huidige samenstelling. Het bestuur vraagt een minuut 
stilte voor degenen die ons dierbaar zijn, Ton Starmans 
is ons in 2022 ontvallen.

2. VASTSTELLING NOTULEN ALV 2022 (ZIE E-MAIL 
UITNODIGING ALV)
De notulen zijn bij de uitnodiging voor de ALV digitaal 
meegestuurd. Peter Franssen constateert dat op 
bladzijde 2 de jeugdcommissie € 2500,- budget 
heeft en slechts € 1500,- heeft  uitgegeven. De 
jeugdcommissie heeft echter € 5000,- euro uitgegeven. 
De correctie wordt overgenomen door de secretaris. 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden 
vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor de 
notulen. 

3. MEDEDELINGEN EN TERUGBLIK BESTUUR 
SEIZOEN 2022
Het jaar 2022 is een goed seizoen geweest. Twee 
jeugdteams zijn kampioen en er is 1 damesteam dat 
kampioen is geworden in het najaar. Mooi om de club 
op die manier te laten zien. Er zijn investeringen gedaan 
zoals de zonnepanelen op het dak van het appartement. 

De energieopbrengst is iets lager vanwege de bomen 
maar toch levert het binnen een aantal jaren voldoende 
op dat de investering terugverdiend wordt. Een aantal 
infraroodpanelen wordt binnen aantal weken geleverd. 
Daar kan dan ook warmte mee opgewekt worden. 
Dit zijn de duurzaamheidsinvesteringen. Verder is er 
een nieuwe vloer, een nieuwe klok, het verfwerk is 
gedaan, er zijn nieuwe scoreborden en recent is een 
nieuwe koeling onder de bar geplaatst. Er is een nieuwe 
tapinstallatie, en een nieuwe afwasmachine moet nog 
geïnstalleerd worden, er zijn nieuwe koelkasten in 
de keuken. Ook is er een nieuw plafond met nieuwe 
verlichting. Allemaal investeringen voor de langere 
termijn zodat we de club goed achterlaten als er een 
nieuw bestuur zal gaan komen. De investeringen zijn 
betaald via de investeringssubsidies, sponsorgelden en 
de inbreng van de leden. Het is een indrukkwekkende 
lijst.

TVON heeft een mooie sponsordag gehad tijdens de 
junior-seniordag want dan is er veel te doen op het park 
en zie je dat de club leeft. De commissies komen bij 
het volgend agendapunt aan de beurt. Het toernooi d’ 
Oranje Nassau is niet gelukt, de clubkampioenschappen 
werden een midzomertoernooi, de commissie recreatief 
heeft allerlei evenementen georganiseerd. Vanwege 
de kosten wordt de OUT in 2023 digitaal verspreid, 
uiteraard zijn er voldoende gedrukte exemplaren in het 
clubhuis voor de leden die dat graag willen. Sponsoren 
krijgen de OUT altijd per post zodat hun advertentie 
zichtbaar is.

Het bestuur kijkt terug op prettig seizoen met veel 
hoogtepunten.

4. VERSLAG VAN DE COMMISSIES OVER 2022

Barcommissie (Gerda van Loo)
Een brief van Paul Dolhain wordt door Gerda van 
Loo voorgelezen. De Gulpener geeft aan dat TVON 
de club is met de grootste omzet van alle Gulpener 
afnemers in de regio. Hiermee kunnen de parasols 
deels bekostigd worden. De Gulpener heeft nu ook een 
gunstiger bestelprocedure (maandelijks i.p.v. wekelijks). 
Er is een introductie van Brugse Zot geweest, maar 
ook een eigen bier van TVON, daarom ging Brugse 
Zot uit het assortiment en kwam blONd erin. Paul 
Dolhain zet zijn werkzaamheden voort en is meteen 
benoemd tot voorzitter van de barcommissie. Hij 
zorgt voor de drankzaken, de koeling, de wijnhandel 
en de inkoop. Gerda van Loo blijft de financiën doen, 
is contactpersoon voor het kassasysteem, de koffie, 
Sligro en de schoonmaak. Samen met José Hendriks 
blijven de ochtenden van het clubhuis open. Frans 
Bosch doet het barrooster, daar zitten altijd gaten in en 
verdient aandacht. De vernieuwingen in het clubhuis 
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zijn al genoemd door het bestuur. De grote koelkast 
binnen is weg, die staat in het voorraadhok voor de 
voorraad AA-drink. De opbrengst van de bar was goed. 
Er wordt voornamelijk gepind. Gerda van Loo wordt 
bedankt door het bestuur en het is fijn dat Paul Dolhain 
aangeeft dat hij een aantal taken van Gerda van Loo wil 
overnemen.

Commissie recreatief (Frits Vromen)

Het bestuur nodigt Frits Vromen uit om iets te vertellen. 
Het openingstoernooi 2022 is vanwege het slechte  
weer bij Hendriks gehouden. De clinic in mei kon niet 
doorgaan want door de competitie was een aantal 
mensen niet beschikbaar. Ton Starmans is overleden, 
hij droeg de commissie een warm hart toe en heeft 
een optreden gefinancierd en ook voor 2023 heeft 
Ton nog een bedrag  gedoneerd. De commissie 
heeft afscheid genomen van Lex Huijts. Er is dus een 
vacature en de commissie is aan het werven voor deze 
post. Dan de plannen voor 2023. De senatoren onder 
leiding van Harry Janssen starten op maandag 3 april. 
DOT op woensdag 5 april, Daylight (Gerda van Loo/
Maurice Loozen) gaat door, datum volgt nog, het 
openingstoernooi wordt gehouden op zaterdag 1 of 
zondag 2 april in de middag. Het openingstoernooi 
jeugd is op zaterdag 1 april tot 13.30 uur. Dus die datum 
is nog steeds een optie. Op 13 februari 2023 wordt dat 
besloten.

De eerste Los-Vast is op 5 april, de laatste in oktober. 
Los-Vast op zondag start na de jeugdcompetitie op 
zondag 15 juni. En stopt als de jeugdcompetitie start op 
zondag 3 september. Moonlight is op 7 of 14 oktober. 
Alle data komen in de OUT te staan. De commissie wil 
verjongen door invulling van de vacature. Frits Vromen 
bedankt de vergadering voor de aandacht en krijgt een 
warm applaus van leden en bestuur.

Jeugdcommissie (Bernard Meens)
Bernard Meens is verhinderd, het bestuur komt op de 
jeugd terug bij de vooruitblik (agendapunt 10).

Commissie clubkampioenschapen 
Voorzitter Rolf Rozestraten zit zelf bij de 
commissie clubkampioenschappen (CK). De naam 
clubkampioenschappen zorgde voor angst bij sommige 
leden, dus er is een midzomertoernooi van gemaakt 
met gelijkwaardige poules. Op deze manier gaat de 
commissie verder in 2023. Het is een mogelijkheid om 
eens op een andere manier iets prestatiever mee te 
kunnen doen.

Voorzitter Rolf Rozestraten zit ook in de 
sponsorcommissie, die uit 1 persoon bestaat (Rolf  
Rozestraten). Er zijn meer dan 70 sponsoren. Het 

komende seizoen is er slechts 1 afmelding. De 
winddoeken hangen op alle banen. TVON heeft ook een 
belangrijke sponsor uit Amerika (Jules van Binsbergen) 
die substantieel sponsort. Mooi dat we zo’n oud leerling 
van Peter Franssen in ons midden hebben.

Toernooicommissie
Raymond Bloemen is vanavond verhinderd, maar het 
bestuur hoopt dat Raymond Bloemen in 2023 met een 
aantal nieuwe mensen weer een toernooi kan oppakken. 
Het blijft dezelfde week in september, want augustus 
was midden in de zomer en voor de toenmalige 
organisatoren niet meer te doen. Verzoek voor de week 
in september is naar de KNLTB gegaan en het bestuur 
wacht op de uitslag.

Vraag Nel Neeft: wat zijn de plannen? Ik ben bereid om 
iets te betekenen.
Bestuur geeft aan dat Raymond Bloemen doorgaat, hij 
laat de CK dan over aan anderen. Milou Ros kan ook 
bijdrage leveren, eventueel Raf van Loo (die weet het 
nog niet). Dan zijn er tenminste vier mensen die kunnen 
voorbereiden. Op tijd de datum aankondigen, de 
promotie starten, via competitieteams laten werven, via 
social media, etcetera. Nel Neeft geeft aan dat ze graag 
op tijd bij elkaar wil komen om kenbaarheid te kunnen 
geven aan het toernooi.

Competitie – Kees Rauh, verenigingscompetitieleider 
VCL
Kees Rauh neemt het woord. Eerst de terugblik. Sinds 
lange tijd was er weer een competitie die doorging, 
zowel in het voorjaar als in het najaar. Landelijke trend is 
dat de vrijdagteams toenemen. Daarom in het voorjaar 
van 2023 op vrijdagavond afwisselend HD/DD en GD 
competitie. Het aantal wedstrijdavonden is minder, 
maar er zijn zo meer teams op de vrijdagavonden 
mogelijk. De junioren hebben heel veel teams, in het 
voorjaar van 2023 zelfs 11 teams bij de jeugd. In het 
najaar van 2022 hebben we geen gebruik hoeven 
te maken van de inhaaldagen. Het najaarsteam van 
Marianne Hoeppermans krijgt nog de felicitaties voor 
het najaarskampioenschap.

De teamcaptains wordt dringend verzocht om naar de 
teambijeenkomst komen die Kees Rauh voorafgaand 
aan de competitie organiseert.

Zondag 2 april start de competitie. Aangemeld zijn 
11 teams voor senioren en 11 teams voor junioren. 
Dinsdagochtend is er 1 team, vrijdagavond zijn er
7 teams en zaterdag zijn er 3 teams.

Het is lastig om erachter te komen wie nog meer mee 
wil doen om aan de competitie. Kees heeft 7 reacties 
op een mailing gehad, maar die spelers konden niet 
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samen in een team spelen. Degenen die af en toe willen 
meedoen kunnen zich bij Kees melden als reservespeler.
Vraag Ruud Beumer: blijft de catering hetzelfde?
Alle seniorenteams gaan de catering zelf doen, maar 
Gerda van Loo vindt het belangrijk dat niet de hele 
keuken in gebruik is. Soep opwarmen is mogelijk, geen 
warme maaltijden bereiden. Seniorenteams verzorgen 
de catering dus zelf.

Groencommissie (Peter Franssen)
Peter Franssen heeft niet veel nieuws, het park is af 
maar het moet onderhouden worden. Grasmaaien en 
alle andere werkzaamheden zijn een grote klus. Het 
is een bron van zorg om het park netjes te houden. 
Het werk wordt door het bestuur en de leden heel erg 
gewaardeerd. De gehele groencommissie wordt door 
Peter Franssen bedankt, die zelf een grote bijdrage aan 
de groencommissie levert.

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG EN 
VERANTWOORDING
Peter Franssen heeft de jaarstukken klaargelegd. 
Zeven jaar geleden bracht de penningmeester slecht 
nieuws, er was een tekort. Toen is de belofte gedaan om 
alleen geld uit te geven als er iets binnen is gekomen. 
De financiën van de club zijn daarom nu in orde. Het 
resultaat is € 16.928,31 winst. Hoe kan de winst hoger 
zijn dan begroot? Dat komt door:
• Sponsoring hoger
• Gemeentesubsidie hoger (extra    
 materiaalsubsidie)
• Omzet bar
De gemeentesubsidie is eenmalig voor 2022.

Uitgaven - de clubhuis reparaties en de nieuwe koeling 
vallen op. Het koffiezetapparaat is gerepareerd en de 
verlichting is nieuw. Ook is er een nieuwe meterkast. De 
jeugd geeft meer uit dan is begroot. Op de zondagen 
moet TVON externe mensen inhuren om de bar te 
doen. De ouders willen/kunnen dat niet zelf doen. Het 
clubhuis moet echter open zijn en de externe inhuur 
kost geld. De ontwikkeling daarin moeten we bekijken 
en het gevolg kan zijn dat ouders met competitie-
spelende kinderen misschien meer contributie gaan 
betalen.

De clubcontributie is goed begroot. Het ledenbestand is 
nu stabiel. Er is nu 1 lid meer dan vorig jaar en dat lid is 
nu bij de ALV aanwezig.

De club is levensbestendig bij 500 tot 550 leden. Maar 
het kan gebeuren dat het ledenaantal jaarlijks sterk 
gaat afnemen. Hoe gaan we dat als club opvangen? 
Want 100 leden minder kost € 15.000,-. Het bestuur is 
van mening dat de club daartegen bestand moet zijn, 
Daarom hebben we een grote reserve opgebouwd. Bij 

550 leden heb je € 110.000,- reserve nodig. Die staat 
onder de algemene reserve. De algemene reserve op 
de balans is dus nodig om een dalend ledenaantal op te 
vangen. Dat zou nog naar 110.000 moeten stijgen.

Monique Vromen: zijn de subsidies eenmalig?
Peter geeft aan: de meeste wel, maar sommige niet.

Ruud Beumer: zijn er nog andere aankomende 
investeringen in het verschiet?
Peter: het groot onderhoud zit in de voorziening waar 
we jaarlijks ongeveer € 12.000,- aan toevoegen.. De niet 
functionerende conventionele lampen op de tennisbaan 
zijn inmiddels vervangen. De toekomstige BOZA 
subsidie kan voor de LED verlichting gebruikt worden

Peter Gielkens: waar komt het bedrag van € 110.000,- 
vandaan?
Peter Franssen heeft een rekensom gemaakt dat 
als het ledenaantal daalt naar 400, dan heb je om 
het inkomensverlies op te vangen € 75.000,- tot 
€ 80.000,- nodig. Verder moet er werkvermogen 
zijn, om betalingen aan het begin van het seizoen 
te doen, zonder dat je naar een bank moet voor een 
overbruggingskrediet.

Peter Gielkens: dus je hebt eigenlijk voor 2 jaar 
contributie-inkomsten in reserve staan.
Peter Franssen: het is arbitrair bepaald.

Peter Gielkens: de sponsoring is in 2023 naar beneden 
bijgesteld.
Peter Franssen geeft aan dat dit verband houdt met 
een voorzichtige begroting.  De post op de balans PM, 
Pro Memorie, geeft aan dat de waarde van bezittingen 
niet altijd bekend zijn. We hebben grond en opstallen 
(clubhuis/banen). Dat zou je kunnen laten taxeren, het 
ligt aan de markt, de rente en andere factoren wat 
de waarde is. De waarde wordt pas actueel als we de 
vereniging zouden ontbinden, bijvoorbeeld als er geen 
bestuur gevormd kan worden. Daarom is de PM een 
stille reserve. 
Peter Gielkens: stel je zou verkopen en terug leasen. Is 
daar wel eens over nagedacht?
Het bestuur geeft aan dat daar niet over nagedacht is, 
omdat daar geen aanleiding voor is.

Er wordt kort gesproken over de nieuwe statuten en 
het huishoudelijk reglement, maar dat komt terug bij 
agendapunt 8.

Claudia Franssen: je moet uiteraard altijd lid zijn van de 
vereniging om van de baten gebruik te kunnen maken.

Ruud Beumer: zijn er wat betreft het onderhoud van 
de banen ook andere inzichten? Het gaat met name 
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om het late tijdstip van prepareren van de banen. In 
de voorjaarscompetitie zijn de banen altijd zacht. 
Kunnen we daar ander inzichten op los laten? De 
baanbeheerder Jos Nellissen zoekt een gemiddelde 
tussen de watervastheid en de gronddoorlaatbaarheid. 
Hij is bereid om met enkele leden samen te komen om 
erover te praten. Ruud Beumer zal met een aantal leden 
een gesprek initiëren. 

De penningmeester wordt bedankt door het bestuur 
voor de toelichting op de resultatenrekening en de 
balans.

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Marian Janssen voert het woord namens de 
kascontrolecommissie. Cissy-Anne Claessens en 
Marian Janssen hebben de kascontrole gedaan. 
De commissie heeft de boekhouding en jaarcijfers 
over 2022 gecontroleerd. Er is een goed beeld van 
inkomsten en uitgaven van de vereniging getoond. 
Alles is goed vastgelegd, op vragen krijgt de commissie 
meteen de antwoorden, waarvoor dank aan Claudia en 
Peter. De commissie stelt aan de ledenvergadering voor 
om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid. De ledenvergadering is akkoord.

7. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2023
Cissy-Anne heeft de termijn van 3 jaar volbracht en 
treedt af. Marjo Giesen is bereid gevonden om aan de 
kascontrolecommissie deel te nemen. Het bestuur stelt 
voor om Marjo te benoemen. De ledenvergadering is 
akkoord.

8. VOORGENOMEN AANPASSING STATUTEN EN 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Rolf geeft aan dat het bestuur dit punt al langer 
wilde aanpassen. Eerst alleen tekstueel maar daarna 
ook door de nieuwe wetgeving. De statuten en 
huishoudelijk reglement kunnen we nu niet in stemming 
brengen omdat dan minimaal tweederde van de 
stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig 
moet zijn. Dat is vanavond niet zo. Het bestuur schrijft 
een nieuwe vergadering uit op woensdag 1 maart 2022. 
Daar staat alleen de aanpassing van de statuten en het 
huishoudelijk reglement op de agenda.
Er komen nog vragen over onder andere het eigendom 
van de vereniging, overnames, vertrouwenspersonen, 
de benodigde stemgerechtigde leden bij een nieuwe 
vergadering en het machtigen van leden daarvoor.

9. VERKIEZING BESTUURSLID (NIEUWE 
SECRETARIS)
De huidige secretaris Nanda Boers neemt na 5 jaar 
afscheid. Yvonne Dassen is bereid gevonden om de 
nieuwe secretaris bij TVON te worden. De ALV benoemt 
Yvonne als bestuurslid (secretaris). Yvonne geeft aan dat 
ze gezien heeft dat er ook achter de schermen keihard 

gewerkt wordt. Yvonne hoopt daar haar bijdrage aan 
te leveren. Nanda bedankt leden en bestuur voor het in 
haar gestelde vertrouwen.

10. VOORUITBLIK BESTUUR 2023
Het bestuur hoopt op veel evenementen in 2023, ook 
de evenementen die in 2022 niet door konden gaan. Er 
staat een aantal offertes uit in 2023 voor het hekwerk 
boven de oefenbaan, de onderkant van het hekwerk 
bij de tennisbanen en groot onderhoud van het park 
(professionele bomensnoei i.v.m. aansprakelijkheid) en 
zitmeubilair rondom het park.

De padelontwikkeling is booming bij heel veel 
verenigingen en bij mensen. Er is een gesprek gevoerd 
met iemand die al veel padelbanen in de regio heeft 
aangelegd. In het gesprek kwam men tot de conclusie 
niet meer te overwegen om padelbanen aan te leggen 
op ons park gezien de afstand van de ligging van de 
banen tot de woonhuizen. Er lopen in Nederland al 
een aantal procedures tegen verenigingen vanwege 
geluidsoverlast. Minimaal 50 meter afstand is nu 160 
meter afstand geworden. Voor onze locatie is padel 
daarom geen optie. Een andere locatie en die locatie 
verbinden aan onze club is niet waarschijnlijk. Padel 
verplaatst zich inmiddels ook naar binnenbanen. TVON 
wil vooral geen last met omwonenden en sluit het 
padelhoofdstuk af.
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Jeugdontwikkelingen: de jeugdcommissie is een 
zorgenkind. Vijf leden van de jeugdcommissie 
gaan stoppen. Er is nog geen vervanging en Rolf 
Rozestraten heeft een aantal ouders zelf benaderd. 
Slechts enkelen hebben zich gemeld terwijl er 7 tot 8 
personen nodig zijn. Nu zijn er wellicht maar 2 om iets 
te gaan betekenen. Dan kan een jeugdcommissie niet 
functioneren. Het blijft extreem lastig om de commissie 
te bemensen.

Als er geen jeugdcommissie is dan zullen de ouders 
concreet gebriefd moeten worden over taken van 
ouders en de competitie. Het bestuur kan de taken 
tijdens de competitie er niet bij gaan doen, dat is een 
zaak van de ouders. Het blijft een punt van zorg, dus als 
er mensen zijn die willen ondersteunen, heel welkom.

11. BEGROTING 2021
Bondsbijdrage.
De tennisbond verhoogt elk jaar de bondsbijdrage. 
TVON berekent dit niet jaarlijks door aan de 
leden. TVON wil in 2024 echter graag de bijdrage 
gaan doorberekenen. Dan zal er dus een kleine 
contributieverhoging gevraagd worden.

Vrijwilligersbijdrage
Als er weinig vrijwilligers zijn die veel werkzaamheden 
verrichten, dan kunnen we dat niet met 
consumptiekaarten compenseren. Want die kaarten 
krijgt men niet op. In dat geval geven we de mensen 
een vrijwilligersvergoeding. Momenteel betalen we 
meer uit aan vrijwilligersvergoeding dan dat we aan 
vrijwilligersbijdrage binnen krijgen. In 2024 is het 
bestuur voornemens om de vrijwilligersbijdrage te 
verhogen met 5 euro. De jeugd heeft all-in tarief. Omdat 
de competitie het jeugdlidmaatschap duur maakt, gaat 
het bestuur kijken of we een apart tarief gaan berekenen 
voor jeugdcompetitiespelers.

Kees Rauh: als ouders actiever zijn in vrijwilligerstaken 
dan kan dat wellicht gecompenseerd worden. Eventueel 
met consumptiekaarten.

Frits: zijn er ouders die aangeven dat ze de contributie 
niet kunnen betalen?
Peter geeft aan dat er slechts een klein aantal ouders is 
dat gebruik maakt van Stichting Leergeld.

Automatische incasso
Het bestuur heeft besloten om automatische incasso 
verplicht te stellen. De handling bij facturen is groot. Ze 
moeten gemaild worden, mails komen soms niet aan 
(want nieuw mailadres niet doorgegeven), mails komen 
ook in de spam. Daarom is besloten tot automatische 
incasso in vier termijnen. Op een paar uitzonderingen na 
betaalt nu iedereen via automatische incasso. Daardoor 

is het innen in de toekomst ook makkelijker voor een 
mogelijke nieuwe penningmeester.

Joep van Daelen: heeft de vereniging een langdurig 
energiecontract? Het bestuur geeft aan dat er nog een 
contract is tot maart 2024, daarna moet een nieuw 
contract afgesloten worden.

12. WAT VERDER TER TAFEL KOMT
Joep van Daelen: reanimatie. Als je de groep niet op tijd 
vernieuwd met nieuwe mensen, dan is er een probleem. 
De groep tussen 30 en 45 jaar hebben we niet 
geïnventariseerd. Dit moeten we met Agnes Kragten 
gaan oppakken. Het AED apparaat moet vervangen 
worden, daar heeft Peter bericht over ontvangen.

Harry Janssen: achter de schermen gebeurt heel wat 
volgens Yvonne Dassen. Maar ook voor de schermen 
gebeurt er veel in het park. Heel veel vrijwilligers die 
parkonderhoud doen. Kunnen we deze mensen in de 
toekomst nog vinden? Als we mensen moeten gaan 
inhuren dan is onze reservepot snel weg. Compliment 
wat bestuur en vrijwilligers doen voor TVON.

Rob Luyten: hoe staat het met de huurster en haar 
contract?
Contractueel is een prijsafspraak gemaakt. Indexeren is 
niet gelukt. Toch is het bestuur blij met de huurster, ze 
houdt het park goed in de gaten en ze klaagt niet over 
geluidsoverlast. Rob bedankt ook het bestuur voor alle 
diensten, waarbij Peter Franssen complimenten krijgt 
voor de duidelijke uitleg over de financiën.

Peter Gielkens: worden de trainers betrokken bij het 
vragen van de ouders van jeugdleden? Ja.
Marja en Frans wil hij bedanken voor het ‘postkantoor’. 
En Gerda bedanken voor haar jarenlange inzet bij de 
barcommissie.

Rolf stelt namens Gerda de vraag: we hebben iemand 
nodig die het clubhuis wil schoonmaken. 
5 uur per week à 15 euro, 2 x 2,5 uur doordeweeks. 
Toiletten, douches, kleedkamers. Van april tot en met 
oktober.

Frans de Rouw: Ik kwam vanavond binnen en werd 
‘ridder’ genoemd. Dankzij TVON ben ik geridderd en ik 
wil de vergadering laten weten dat de receptie voor het 
ridderschap zeer gewaardeerd werd.

13. RONDVRAAG EN SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en 
nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.
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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.

Tarieven 2023 Junioren
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 €  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. Dit tarief geldt ook voor senioren1 wanneer 
zij deelnemen aan de jeugdtraining.
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) Senioren2 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 als donateur of vrijwilliger 
lid van de vereniging willen blijven. 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.

T-leden, die vrijwilligerswerk doen voor 
TVON worden vanwege de ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering aangemeld bij de KNLTB. 
Ook zij, die vanwege een blessure tijdelijk T-lid zijn 
kunnen op hun verzoek als bondslid aangemeld blijven 
bij de KNLTB.

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.

TRAININGSKORTING
Voor het tweede kind uit een gezin dat jeugdtraining 
volgt geldt een korting van € 20,00. Voor ieder volgend 
kind uit hetzelfde gezin wordt deze korting € 10,00 
hoger.

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.

AUTOMATISCHE INCASSO
TVON stuurt in beginsel geen contributiefacturen 
meer en int de contributie en de trainingsbijdrage via 
automatische incasso. De leden worden verzocht, 
voor zover dat nog niet is gebeurd, eenmalig een 
machtigingsformulier in te vullen en te mailen 
naar de administratie of de penningmeester. Het 
machtigingsformulier kan worden gedownload via de 
website.

Indien u recent een machtiging tot automatische 
incasso heeft afgegeven hoeft u dat niet nogmaals te 
doen.

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 (045 541 39 97). 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 
de penningmeester een betalingsregeling te treffen. 
Voorwaarde voor een betalingsregeling is dat deze 
wordt getroffen vóór het begin van het seizoen.

CONTRIBUTIEREGLEMENT 2023
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BAANREGLEMENT
ARTIKEL 1   AFHANGSYSTEEM
Op het terras, tegen de muur van het clubhuis, hangt 
het afhangbord.

Voor het afhangen gelden de volgende regels:

1. Plaats uw eigen geldige ledenpas met foto op het 
bord bij de baan waarop u wenst te spelen. Deze 
reservering is alleen geldig indien u op het park 
aanwezig bent.

2. Stel de tijd in waarop u start met spelen, zodat de 
eerstvolgende spelers kunnen zien wanneer uw 
speelperiode van 60 minuten voorbij is.

3. Als alle banen bezet zijn plaatst u uw ledenpas 
in het wachtblok achter de ledenpassen van 
de personen die reeds spelen. Is hun reguliere 
speeltijd verstreken dan neemt u hun ledenpassen 
van het bord, schuift uw eigen ledenpas voor de 
klok en stelt uw speeltijd in. Laat de verwijderde 
ledenpassen duidelijk op het bord achter.

4. Neem na het spelen uw ledenpas direct van het 
bord.

5. Bij drukte is het niet toegestaan meer dan één 
periode van 60 minuten achter elkaar te spelen. 
Er dienen dan zoveel mogelijk dubbelpartijen te 
worden gevormd.

6. Hang eerst lege banen af teneinde discussies te 
voorkomen.| 

ARTIKEL 2   BAANVERLICHTING
De baanverlichting wordt in principe bediend door de 
personen die bardienst draaien. Is er niemand in het 
clubhuis aanwezig dan kan via een schakelaar op de 
buitenmuur boven het afhangbord de verlichting van 
de banen 3-4 en 5-6 in- en uitgeschakeld worden. De 
verlichting van banen 1-2 kan uitsluitend vanuit de bar 
in- en uitgeschakeld worden.

De baanverlichting wordt in de periode april-september 
om 23.00 uur automatisch uitgeschakeld, behalve 
tijdens competitie en toernooien. Om redenen van 
energiebesparing kan het bestuur besluiten om in 
oktober de verlichting al op een vroeger tijdstip 
automatisch uit te schakelen. Zolang de netten nog 
ophangen kan ook in november nog getennist worden, 
de baanverlichting werkt dan echter niet meer.

ARTIKEL 3   ONDERHOUD TENNISBANEN
Een droge baan dient voor het spelen met de 
handsproeier te worden besproeid.

Na het beëindigen van het spel zijn de spelers verplicht 
de gehele baan te vegen. Het sleepnet dient te worden 
opgehangen aan de daartoe bestemde haak. Alle 
voorwerpen die niet op de baan thuis horen dienen te 
worden meegenomen.

Aan het begin van het seizoen kan er nachtvorst 
voorkomen. De banen mogen in dat geval pas worden 
bespeeld zodra zij door het bestuur of de door het 
bestuur bevoegd verklaarde baanbeheerder zijn 
vrijgegeven.

ARTIKEL 4. TENNISSCHOENEN EN TENNISKLEDING
De leden zijn verplicht op de baan tennisschoenen te 
dragen, die geschikt zijn voor gravel. Om beschadiging 
van de toplaag van onze gravelbanen zo veel mogelijk 
te voorkomen is het dragen van sportschoenen met 
opliggend profiel uitdrukkelijk niet toegestaan. Leden 
worden bovendien geacht om gepaste tenniskleding te 
dragen.

ARTIKEL 5. INTRODUCTIES
Het is TVON-leden toegestaan familie, vrienden 
en kennissen te introduceren om te tennissen. Bij 
introductie is het afhangsysteem van toepassing.
Er kan alleen geïntroduceerd worden als het niet druk is.
Introductie is bedoeld als kennismaking, niet als verkapt 
lidmaatschap. Eenzelfde persoon kan maximaal drie 
keer per seizoen geïntroduceerd worden.
Een introductie graag van te voren melden bij de 
parkbeheerder (06 45961477)

ARTIKEL 6. BAANVERHUUR
Huur van banen door niet-leden is slechts mogelijk na 

COLLECTIEVE VERZEKERING
TVON heeft voor al haar actieve leden en vrijwilligers 
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
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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toestemming van het bestuur. De baanhuur dient vooraf te worden voldaan. Een aanvraag tot baanhuur kan worden 
ingediend door te bellen met de parkbeheerder (06 45961477). De huur bedraagt € 10,00 per uur per baan.
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.

ARTIKEL 7. WIJZIGINGEN
Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts in een algemene ledenvergadering worden behandeld en 
behoeft om te worden aangenomen, een meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

ARTIKEL 8. VASTSTELLING REGLEMENT
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 29 januari 2020.
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EVENEMENTENKALENDER 2023

Maart Activiteit Tijden
Vrij 31 mrt Start senioren vrijdagavondcompetitie GD 19.00 uur
April
Za 1 april Openingstoernooi jeugd

Opening seizoen + clinic senioren
10.00 - 13.00 uur
13.30 uur

Zo 2 april Start jeugdcompetitie 09.00 uur
Let op: kan ook eerder beginnen

Ma 3 april Start jeugdlessen
Ma 3 april Start senatoren maandagmorgen (indeling 9.45 uur) 10.00 uur
Di 4 april Start senioren dinsdagochtendcompetitie DD

Start jeugdcompetitie thematraining Groen en Geel
Wo 5 april Start DOT woensdagmorgen (indeling 08.45 uur)

Start Los-Vast woensdagavond (indeling 19.15 uur)
09.00 uur
19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur

Vrij 7 april Start senioren vrijdagavondcompetitie HD + DD 19.00 uur

Za 8 april Start senioren zaterdagmiddagcompetitie 13.00 uur
Juni
Zo 18 jun Start Los-Vast zondagochtend (indeling 09.45 uur) 10.00 - 11.00 uur

11.00 - 12.00 uur (of langer)
Ma 19 – vrij 23 jun BijzONderlinge Vanaf 18.00 uur
Vrij 23 – zo 25 jun Clubkampioenschappen jeugd (onder voorbehoud) Vrij vanaf 16.00 uur

Za + zo vanaf 09.00 uur
Juli
Ma 17 jul Start zomervakantie jeugd (geen jeugdtraining)
Augustus
Za 26 aug Junior-Senior toernooi 10.00 - 14.00 uur
Ma 28 aug Hervatting jeugdlessen
September
Zo 3 sep Laatste keer Los-Vast zondagochtend Indeling 09.45 uur

Ma 4 – zo 10 sep Toernooi d’Oranje Nassau volgt
Oktober
Za 7 okt Moonlight toernooi ‘s avonds
Wo 4 okt Laatste keer Los-Vast woensdagavond Indeling 19.15 uur
Nader te bepalen Daylight toernooi overdag volgt
Nader te bepalen Vrijwilligersdag overdag volgt

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

Data om rekening mee te houden:

Pasen: 9 en 10 april
Koningsdag: 27 april
Meivakantie: 29 april t/m 7 mei
Bevrijdingsdag: 5 mei
Moederdag: 14 mei
Hemelvaartsdag: 18 mei
Pinksteren: 29 en 29 mei
Limburgs Mooiste: 3 juni

Bruce Springsteen: 11 juni
Pinkpop: 16 t/m 18 juni
Vaderdag: 18 juni
Parkcity Live: 1 en 2 juli
Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus
Cultura Nova: 27 augustus t/m 3 september
Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober
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AAB van Eeden, Heerlen
Accountancy Zuyd, Heerlen
Ace Tennisservice, Landgraaf
Alarmhuis, Heerlen
Anamaria en Jules van Binsbergen, Philadelphia USA
Auberge de Rousch, Heerlen
Autosport Brouns BV, Heerlen
B&S Advies en Administratie, Voerendaal
Boek & Offermans Makelaars, Heerlen
Boers en Roosenboom BV, Schinnen
Bosten Seafood, Heerlen
Brasserie Mijn-Streek, 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
Emonts keukens BV, Heerlen
Esterella Lingerie Ondermode, Heerlen
Etil Research Group, Heerlen
Facility Care, Heerlen
Friture Happy Frites, Heerlen
Fysio Regtop, Heerlen
Fysiotherapie Welten, Heerlen
G&N assurantiën, Heerlen
GCC Hoenshuis-Events, Voerendaal
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
Kreutz Electro World, Landgraaf
Kwaliteit Dak vof, Heerlen
Lagarde & You loopbaanontwikkeling, Heerlen 
Leenen Vastgoed, Heerlen
Liram Webmarketing & Design, Heerlen
Logister Fysiotherapie & Manuele therapie, Heerlen 
Luijten Advocaten, Heerlen
Mabs 4.0, Heerlen
Notaris Joep Eijck, Landgraaf
NijssenWeb, Eygelshoven
Pasgoed BV, Heerlen
Pizzeria Da Nando. Heerlen
Prevoo Vastgoed, Heerlen
Punt personeelsdiensten, Heerlen
Q-Roof, Heerlen
Rabobank Zuid-Limburg Oost, Heerlen
Ruijters Makelaardij, Heerlen
Saskia’s Bloemenliefde, Voerendaal
Schildersbedrijf Meulenberg, Heerlen
Slagerij/Traiteur Quadakkers BV, Voerendaal
Solar Limburg BV, Heerlen
Sterk Ummelen Advocaten, Heerlen
Sync, Kerkrade
Tandzorg Sajovec, Heerlen
Thuiskok Rob van Oppen, 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


