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VAN DE
VOORZITTER

R O G I E R  L I E F B R O E R

Het schrijven van het voorwoord voor dit mooie
clubblad betekent dat het zomerseizoen weer
aanstaande is en daar kijken we allemaal naar
uit. Veel leden spelen ’s winters op een vast uurtje in
een comfortabele hal in de omgeving, maar
tennissen op gravelbanen in de buitenlucht blijft
toch het mooist. Lekker op je eigen vereniging waar
je je thuis voelt. 
 
Of je alleen op een vast uurtje in de week komt
tennissen of dat je iedere dag de hele dag door komt
tennissen en aan alle leuke evenementen en
competities meedoet; het kan allemaal. Maar de
vereniging is ook een plek waar je naar toe kunt als je
om wat voor reden dan ook even niet kunt tennissen
om toch de gezelligheid op te zoeken, om aan te
schuiven bij een groepje en een drankje mee te
drinken of om tijdens competities te komen kijken en
je clubgenoten aan te moedigen. Dat maakt een
vereniging juist zo bijzonder en tennis is wat dat
betreft toch best onderscheidend van veel andere
georganiseerde sporten. 
 
Laten we hopen dat onze mooie sport en het
verenigingsleven dat hier bij past ook bij de jeugd
weer gaat aantrekken en dat de traditie van het
bijzondere clubleven dat we nu kennen ook in de
toekomst in stand blijft.

". .EEN VERENIGING
WAAR JE OOK EVEN
LANGS GAAT VOOR
DE GEZELLIGHEID"

Met passie
Mede vanwege de zachte winter kon de firma Turenhout al heel vroeg starten met het speelklaar

maken van de banen. In feite waren de banen al begin februari klaar. Het is ieder jaar weer mooi om

te zien dat onze banen in handen zijn van een echte vakman met passie voor zijn werk en die ook

graag meedenkt met de club en advies geeft over onderhoud. En als je het over de banen en passie

hebt, denk je natuurlijk ook gelijk aan Albert die direct nadat Turenhout klaar was, is gestart met het

afwalsen van de banen. 



 Niet alleen in de weekenden, maar ook ’s avonds na werk met het kunstlicht aan tot in de late
(koude) uurtjes. Samen met onze groep ‘topklussers’, zoals zij in een aparte WhatsApp-groep
genoemd worden, is het park op zaterdag 14 maart samen met een schoonmaakploeg weer
helemaal op en top in gereedheid gebracht voor een mooi, nieuw seizoen.

 
Enthousiaste vrijwilligers
Tussendoor hebben we uiteraard ook weer een ALV gehad die we sinds een aantal jaar
samenvoegen met de Nieuwjaarsborrel. Het was een geslaagde en vooral hele gezellige avond
met eigen leden achter de bar. De opkomst van 20 a 25% van de leden was relatief hoog. Dat
geeft aan dat onze club leeft en dat alle ingrediënten eigenlijk aanwezig zijn om te groeien. De
financiën zijn weer op orde en we kunnen bouwen op veel enthousiaste vrijwilligers in diverse
commissies. 
 

Kantine in eigen beheer
Tijdens de ALV hebben we naast een positieve terugblik op 2019 vooral uitgebreid gesproken
over de plannen voor het aankomende seizoen en daarna. Een van de punten was het besluit om
de kantine in eigen beheer te gaan nemen. Ondanks dat dit organisatorisch best een hele klus
gaat worden, is ook hier weer een groep leden opgestaan die met veel enthousiasme de
schouders er onder is gaan zetten. Ik weet zeker dat het gaat lukken en ons veel plezier en
voordeel gaat brengen met lagere consumptieprijzen, een grotere onderlinge binding en dus ook
met veel gezelligheid.

Open dagen en openingstoernooi
Alle reden dus om uit te kijken naar het nieuwe seizoen dat start met twee Open Dagen op

respectievelijk 22 en 29 maart, het Openingstoernooi op die zelfde 29e maart, de competitie op 4

april en niet te vergeten met nieuwe, frisse trainers die staan te popelen om de lessen en trainingen

te gaan verzorgen. Kortom, wij hebben er zin in en wensen jou een mooi en sportief seizoen toe met

vooral veel fijne momenten op onze mooie club. 

 

Namens het bestuur,

 

Rogier Liefbroer

Voorzitter Tennisvereniging Nieuw-Vennep



WIE DOET WAT 
B I J  T V N V  

Bestuur
Rogier Liefbroer 
voorzitter@tvnieuwvennep.nl                                   

Ilse van der Giessen
secretaris@tvnieuwvennep.nl                                

Stephan Baaij
penningmeester@tvnieuwvennep.nl                  

Carla van Woerden
Dirk-Jan van der Vecht                                   
 

Financiën
Penningmeester
Stephan Baaij

penningmeester@tvnieuwvennep.nl

Carla van Woerden

facturatie@tvnieuwvennep.nl

Kascommissie 
Cindy Boerop

Jacqueline Wannée

 

Ledenadministratie
Paul Wijchers
ledenadministratie@tvnieuwvennep.nl                                      

 

Ledenwerving
Vacature

Communicatie
Frank Alta                                                                      
communicatie@tvnieuwvennep.nl                                              
 

Sponsoring
Vacature                                                         
sponsoring@tvnieuwvennep.nl                                                   

Rogier Liefbroer (a.i.)

Stephan Baaij (a.i.)

Ilse van der Giessen (a.i.)

Hermi Wennink (a.i.)     

Openingstoernooi
Brigitte Dreijer
Yolanda Broekhuizen

openingstoernooi@tvnieuwvennep.nl          

                             

Schooltennis
Rogier Liefbroer
Wanda van Bergen  

                             

Sportkantine Bar68
Jacqueline Wannée 
Ed Wannée

Carla van Woerden

Rianne Wesdijk

Brigitte Dreijer

Grace van der Lee

Lisette Wiekmeijer

Tinie Baaij

Monique Beelt 

Erwin Meijer

Arjan Verbaas

0252 - 67 35 46

bar68@tvnieuwvennep.nl

                             

Tennislessen
Intense Tennis
Jaap Plugge

jaap@intensetennis.nl

06 - 26 12 03 13 

 

Jaco de Paauw 

jaco@intensetennis.nl

06 - 28 65 34 93

  

                             



WIE DOET WAT 
B I J  T V N V

Jeugdcommissie
Marco Hill
Nicolette Laan

Tamara de Lange

Edwin de Raadt

jeugd@tvnieuwvennep.nl

 

Competitie jeugd
Jeugdcompetitie Rood, Oranje en Groen
Annemarie Plevier

annemarie.plevier@planet.nl

Jeugdcompetitie Geel
Yvonne van  Everdingen 

arnold306@ziggo.nl                    

 

Competitie senioren
Door de weeks                                                                                                               
Ingrid van Gerwen                                                                                                        
Zaterdagcompetitie
Paul van Lingen                                                                                                              

Zondagcompetitie
Yvonne van Everdingen                           

Mailadres competitie
competitie@tvnieuwvennep.nl                                                   

 

Evenementen
Jolanda van Boheemen 
Barbara Bus

Lisette Wiekmeijer

Madelon Overtoom

evenementen@tvnieuwvennep.nl

            
 

Parkbeheer
Accommodatiecommissie 
Lex Parree

Albert Lunenborg

Erwin Notenboom

Edwin de Raadt

Mirjam Snoeks

l.parree@eurofluxo.com                                                                                                     

                             

Oud papier
Frank Alta 
communicatie@tvnieuwvennep.nl

 

 

Groengroep
Jannie Pul                                                       
janniepul@ziggo.nl

 

ICT & toegangsbeheer
Dirk-Jan van der Vecht    
ict@tvnieuwvennep.nl

toegangsbeheer@tvnieuwvennep.nl                                        
 

 



WIE DOET WAT 
B I J  T V N V

HOT
Rik Elderhuis
Roel Surink

Wanda van Bergen

Arthur Maaswinkel

Kim Claessen

Franklin Abels  

HOT@tvnieuwvennep.nl                                           

 

HOT 50+
Carla van Woerden
Stephan Baaij

Ineke Beuke

Hans Bakker 

Mieke Fleur

Carla.van.woerden@gmail.com         

 

Toss
Vacature                                                                     
                             

G-tennis
Brigitte van Kan
Arthur Maaswinkel

Carin Verhagen

gtennis@tvnieuwvennep.nl                                       

 

Clubkampioenschappen
Roel Surink
Rik Elderhuis

Jolanda van Boheemen                                               
Frank Alta

wieisdebeste@tvnieuwvennep.nl

 



CONTRIBUTIE EN TARIEVEN
S E I Z O E N  2 0 2 0

Lid worden?
Word nu lid van Tennisvereniging Nieuw-Vennep (TVNV). Een gezellige en sportieve
tennisvereniging voor jong en oud. Voor alle niveaus: van beginnende tot en met de gevorderde
tennisspeler. Met nu een aantrekkelijke kennismakingskorting van 45 euro op het lidmaatschap.
Aanmelden doe je via de website onder 'Lid worden'.
 

Contributie 2020
·     Seniorlid €185,-*
·     Seniorlid daglidmaatschap €140,-*
·     Studentlid €140,-
·     Juniorlid €70,- 
·     Juniorlid excl. training €100,-
·     G-tennis lidmaatschap €125,-
·     Sponsorlid / Slaaplid €35,-

Maak gebruik van het inschrijfformulier op de website (zie Lid worden) om je aan te melden en mail een
recente pasfoto en eventuele verwijzing naar onze kortingen en abonnementsvormen
naar ledenadministratie@tvnieuwvennep.nl.
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met Paul Wijchers van de ledenadministratie.
 
NB: Als je lid wordt van een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, word je daarmee ook lid van
de KNLTB. En dat heeft vele voordelen!

Aanmelden

Het eerste jaar betaal je als seniorlid slechts 140 euro voor een volledig lidmaatschap of 100 euro voor
een daglidmaatschap.
 
Bij 3 gezinsleden geldt een korting van 10 euro per persoon  en bij 4 gezinsleden of meer geldt een
korting van 15 euro per persoon bij een volledig seizoen.
 
Word je later in het seizoen lid dan betaal je uiteraard minder. Zo betaal je vanaf 1 juli nog slechts 70
euro. Zie de tabel en onze voorwaarden op de website.
 

Aanbiedingen en kortingen

* Bedragen zijn exclusief een vrijwilligersbijdrage van €25,- voor seniorleden

http://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=138
https://widgets.knltb.club/inschrijven/35244180-8880-46dd-a243-afd6f86071ab




INTENSE
TENNIS
Jaco de Paauw en Jaap Plugge 

N I E U W E  T E N N I S S C H O O L  B I J  T V N V



Bij tennisvereniging Nieuw-Vennep kun je voor je tennislessen vanaf dit seizoen terecht bij
Intense Tennis van Jaco de Paauw en Jaap Plugge (rechts op foto). Er is veel mogelijk, van 18
wekelijkse lessen tot een losse privé- of groepstraining.
 
Intense Tennis is de tennisorganisatie van Jaap Plugge en Jaco de Paauw. Na jaren met elkaar
trainingen te hebben gegeven, hebben zij besloten om per oktober 2019 de handen ineen te slaan
en Intense Tennis te starten. Intense Tennis staat voor de beleving die de beide mannen hebben bij
de tennissport. De trainingen worden gekenmerkt door visie, tempo, persoonlijke aanpak en oog
voor detail, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en met passie kan genieten van de
tennissport
 

Voor alle doelgroepen
Intense Tennis verzorgt trainingen voor alle doelgroepen en diverse niveaus zodat jeugd,
recreanten en gevorderden in groepsverband of door middel van privé-trainingen hun spel
kunnen verbeteren en maximaal plezier beleven aan tennis.
 

INTENSE
TENNIS
Jaco de Paauw en Jaap Plugge 

M E E R  G E N I E T E N  V A N  T E N N I S

Jaco de Paauw
Jaco houdt van tennis tot in de kleinste details. Zijn trainingen kenmerken
zich door een persoonlijke aanpak en het inspelen op momenten. Zo hoopt
Jaco mensen te kunnen helpen hun spel te verbeteren.
jaco@intensetennis.nl
06 28 65 34 93
 
 

Jaap Plugge
Jaap's enthousiasme voor de tennissport is groot. Zijn trainingen worden
gekenmerkt door tempo en visie en hij hoopt mensen gepassioneerd te
maken over tennis zodat iedereen zijn persoonlijke top kan bereiken.
jaap@intensetennis.nl
06 26 12 03 13

Meer informatie: www.intensetennis.nl

http://www.intensetennis.nl/


Passie voor tennis
Net zoals trainers Jaap en Jaco heb ik een
ongelofelijke passie voor tennis. Tot vorig
jaar heb ik internationale
tennistoernooien gespeeld met als doel de
Grand Slam toernooien spelen. Helaas is
dat niet gelukt, maar toch heb ik een
mooie carrière gehad met als
hoogtepunten Nederlands Kampioen t/m
18 (2009 en 2010), en een proftitel in
Zweden Karlskrona. In 2012 kreeg ik een
wildcard voor het ABN-AMRO toernooi en
heb ik met Roger Federer mogen trainen,
een super gave ervaring! Nu ben ik alleen
actief bij de Nederlandse
ranglijsttoernooien en sta ik momenteel
9e van Nederland. Jaap ken ik nu al een
tijdje en ik zie hem als een goede vriend en
trainer waar ik me erg graag bij aansluit! 
 
Ik zie je graag vanaf 30 maart op de banen
in Nieuw-Vennep!
 
Alban Meuffels

ALBAN
MEUFFELS

N I E U W E  T R A I N E R  B I J  I N T E N S E  T E N N I S





DUTCH DENTAL
CARE
 

 

Jouw oude tennisballen nemen Mirjam Snoeks en Yvonne van den Top graag mee

naar Kenia voor hun vrijwilligerswerk bij  Stichting Dutch Dental Care. Een

organisatie die in Kenia op scholen en in dorpen tandheelkundigehulp verleent. De

ingezamelde tennisballen worden aan de kinderen na de tandartsbehandeling als

cadeau uitgedeeld. Lever je oude tennisballen in op het clubhuis. 

 

Dutch Dental Care
Dutch Dental Care Foundation is een stichting die is opgericht om op Keniaanse

scholen met eenvoudige middelen curatieve en preventieve tandheelkunde te

verlenen aan scholieren, hun ouders en dorpsgenoten.  Lees meer op

www.dutchdentalcare.nl.

 

 

J O U W  T E N N I S B A L L E N  N A A R  K E N I A

https://dutchdentalcare.nl/


EVENEMENTEN
COMMISSIE
 

Ook dit jaar gaan wij als evenementencommissie ervoor zorgen dat een aantal stille

zaterdagavonden worden omgetoverd tot onvergetelijke, gezellige, sportieve en bijzondere

avonden. 

 

Tennissen voor het goede doel
Zo hebben wij in 2019 meerdere avonden georganiseerd, denk aan de Funny Bunny BBB of de

Tennis on Fire (TOF) BBQ, maar één avond is wel heel bijzonder om te noemen. Op 26 mei 2019

was de BBB Benefietavond voor de DDC Foundation waar een aantal leden hard voor werken als

vrijwilliger. Op deze prachtige, zonovergoten avond haalden we meer dan € 1250,- bij elkaar voor

de DDC Foundation. Een geweldig succes was het en het smaakte naar meer. Dus…ook in 2020

gaan we een benefietavond organiseren, zet maar alvast in de agenda: zaterdag 10 oktober De

Pink Ribbon-avond.

I N  2020  B B B - A V O N D E N  E N  M E E R  

BBB-avonden en De Venneper Cup
Natuurlijk onze BBB-avonden, dat staat nog steeds voor baan, bitterbal en bier, dat wil zeggen tennis
staat voorop, maar daarna vooral veel gezelligheid met een hapje en een drankje. In 2020 staan zeker
een aantal van dit soort avonden op de planning, maar denk ook alvast aan De Venneper Cup op 22
augustus. Vorig jaar haalde we voor de 2e keer ‘De Cup’ binnen bij de Kikkers. Dit jaar spelen we
tegen de Kikkers op onze eigen club…be there!

We hopen dat zoveel mogelijk leden meedoen met onze evenementen! Jullie zijn allemaal welkom, wij
maken er een feestje van!
 
Madelon, Jolanda, Barbara, Lisette
 



29/3 OPENINGSTOERNOOI 

2/5 BBB-AVOND: WHITE SENSATION

6/6 BBB-AVOND: BBQ SOUR & SWEET

29/8

22/8 DE VENNEPERCUP | SENIOREN

ACTIVITEITEN KALENDER
Noteer deze data in je agenda !

11/7 BBB-AVOND: CUBAN SUMMER SAMBA

1/8
   -
9/8

HAARLEMMERMEER OPEN TOERNOOI (HOT)

Inschrijven en meer informatie over deze activiteiten check de
website Tennisvereniging Nieuw-Vennep of KNLTB ClubApp

G-TOERNOOI

HOT50+ | OVERDAG VAN 3 TM 7 AUG

12/7 JEUGD HAARLEMMERMEER OPEN WEEKEND TOERNOOI 

30/8 DE VENNEPERCUP | JEUGD

31/8
   - 
5/9

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN
PUB-QUIZ ZATERDAGAVOND 5 SEPT

10/10 BBB-AVOND: BENEFIET PINK RIBBON

2020



G-TENNIS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-tennissers zijn altijd welkom bij TV Nieuw-Vennep. Sinds 2012 trainen de enthousiaste G-

spelers samen met hun creatieve en gemotiveerde trainer Arthur Maaswinkel, met een doel:

iedereen zo goed mogelijk leren tennissen. Met dank aan de organisatie van G-tennis, doen

G-tennissers mee aan toernooien in de regio zoals in Zaandam, Haarlem en Houten waarbij

met regelmaat mooie resultaten worden neergezet!

 

Mede dankzij de hulp van vrijwilligers en onze vaste sponsor de Rutte Groep, wordt ons G-

toernooi zo langzamerhand een begrip in de regio. Behalve het trainen en spelen van

toernooien, krijgen de G-tennissers soms uitnodigingen voor een extra stage van bijvoorbeeld

Stichting Pole Position. Tijdens zo’n dagje kunnen de tennisskills bijgeschaafd worden door

proftennissers met als gevolg dat onze deelnemers nog enthousiaster aan de slag gaan!

 

Gun jij de G-spelers (en jezelf!) ook een geweldige tenniservaring? Wil je wat doen voor de G-

spelers? Ze verdienen het! Kom helpen tijdens de training, help mee met het toernooi of

introduceer de mogelijkheden van onze club bij nieuwe spelers. 

 

Arthur Maaswinkel, Brigitte van Kan en Carin Verhagen

Gtennis@tvnieuwvennep.nl

T V  N I E U W - V E N N E P  S U P P O R T S

Powered by



Iedere editie van het informatieboekje
stellen we graag een jeugdlid aan je voor
met een aantal vragen. Deze keer Jochem
de Raadt.
 
Hoe lang tennis je al bij TVNV?  
Ik ben al zolang ik tennis lid van TVNV en
ben begonnen toen ik 6 jaar oud was.
 
Doe je nog andere sporten? 
Ja, ik voetbal bij Dios. 
 
Waar zit je op school?
Op het HVC in de sportklas. In de sportklas
krijg je meer uren (gym) en je krijgt les in
heel veel verschillende sporten.
 
Wie is je favoriete tennisspeler en waarom?
Ik heb niet echt een favoriete speler, maar
Dominic Thiem speelt heel aanvallend en dat
doe ik ook graag. Daarnaast heeft hij een
enkelhandige backhand en die is geweldig!
 

JOCHEM DE RAADT
J E U G D L I D  B I J  T E N N I S V E R E N I G I N G  N I E U W - V E N N E P

I N  G E S P R E K  M E T

Met wie tennis je vaak in je vrije tijd?
Ik speel in mijn vrije tijd graag met mijn
vader. Inmiddels win ik vaak van hem! 
 
Met wie wil je nog een keer tennissen? 
Roger Federer. Kan hij mij meteen een
enkelhandige backhand leren.



 
Hét grastoernooi van Nederland in Rosmalen start dit jaar 6 juni en jij kunt daarbij zijn! De
kaartverkoop is inmiddels gestart en jij krijgt als lid van TVNV 5 euro korting op een kaartje met
onderstaande kortingscode. Daarnaast ontvangt de club 2 vrijkaarten die begin mei worden
verloot.
 
Ga snel naar www.libema-open.nl/clubactie en reserveer je kaartje voor dit mooie grastoernooi in
Rosmalen. Via de link kom je op het overzicht van de speeldagen. Na het kiezen van de dag vul je bij
“Libéma Open 2020 – Club actie” de bovenstaande code in. Na het invullen van de code wordt de
prijs meteen aangepast. De VIP-kaarten komen vanaf 5 weken voor het toernooi beschikbaar in
de webshop.
 
Kortingscode Libéma open (Rosmalen):  nieuwvennep-lo20
 

Clubkorting
LIBEMA OPEN (ROSMALEN) 2020

https://www.eventim.nl/noapp/tickets.html?affiliate=4LB&esid=2661248&exclusive_dealid=80585&fun=page&pagename=promotionpage


GROENE
VINGERS
Al jaren onderhouden de enthousiaste dames van Jannie Pul gedurende het
tennisseizoen de tuin van het tennispark. Ooit spontaan ontstaan, zijn ze nu ieder
seizoen minimaal 1 maal per maand maar doorgaans vaker op ons park te vinden.
 
Jannie: "Ook komend seizoen gaan we weer aan de slag. Wel moet gezegd worden dat het
steeds lastiger wordt om de taken in te vullen. Onze groep wordt alleen maar ouder. Nieuwe
enthousiastelingen en vooral jongere zijn moeilijk te vinden. Op Maandagmorgen wordt er
getennist van 9.30 tot 11.30 en daarna werken we dan zo’n 1 ½ uur in de tuin. Het is een
goede manier om een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze vereniging. Heb je
tijd en zin om mee te doen, laat van je horen. Natuurlijk ben je niet aan de maandagochtend
gebonden maar kan er altijd gewerkt worden wanneer het je uitkomt. Het werken in een
groepje of met z’n tweeën is gezelliger en in je gevoel schiet je veel beter op!"
 
 
Wil je meedoen (extra helpende handen en goede ideeën zijn van harte welkom)?  Mail naar

janniepul@ziggo.nl.

 

 

 

D A M E S  M E T  



Heb je even geen tennismaatje maar wil je bijvoorbeeld vanavond wel tennissen? Geef je dan op
voor de Whatsapp-groep ‘Ik wil tennissen’. Hier vind je andere leden van de vereniging die
wellicht zin hebben om met jou een balletje te slaan.

 
Aanmelden 'ik wil tennissen'
Stuur een appje naar Frank Alta (06-23727401) of mail je 06-nr naar
communicatie@tvnieuwvennep.nl.

  WhatsApp-groep

 Ik wil tennissen

KNLTB ClubApp
Ook de KNLTB Club App geeft je de mogelijkheid om op basis
van voorkeuren eenvoudig een tennismaatje te vinden. Door
een maatje aan te klikken, kan je via de knop ‘Verzoek sturen’
een bericht sturen naar het maatje van jouw keuze. Het maatje
zal dan het bericht ontvangen met een telefoonnummer en een
emailadres. Het is aan de persoon die het bericht ontvangt om
daar vervolgens op te reageren.
 
 





Tennisvereniging Nieuw-Vennep is blij met alle sponsoren. Zij maken een belangrijk
onderdeel uit van onze vereniging en mede dankzij de bijdrage van sponsoren zijn de vele
activiteiten mogelijk. De sponsorcommissie is daar druk mee en heeft een aantal wist-je-
datjes voor je:

SPONSOREN
S U P P O R T E N  T V N V

D E  S P O N S O R C O M M I S S I E  E N

Wij een volledig nieuwe bezetting hebben nadat de vorige sponsorcommissie is gestopt: 
Rogier Liefbroer, Stephan Baaij, Hermi Wennink en Ilse van der Giessen?

De commissie altijd extra handjes kan gebruiken, ook al is het niet structureel en we blij
zijn met alle hulp, omdat het dagelijks bestuur ook andere taken te doen heeft en Hermi
het niet alleen kan?

Wij goed nieuws hebben, omdat we weer nieuwe (bord)sponsoren kunnen melden en dat
dit de volgende bedrijven zijn, Eye Wish Opticiens, Leo de Groot Automaterialen,
Lauritsen Rijopleidingen, Global Garden, Autobedrijf P. Markus, Gebr. Griekspoor B.V.,
P.C. Honcoop & Zn. BV (loodgieter), Keurslager Van der Meer en Koophuis Makelaar?

We het jaar goed begonnen zijn de eerste twee nieuwe sponsoren: CoffeeClick en
Heineken Nederland B.V., en in gesprek zijn met twee anderen?

Wij nog steeds op onze trouwe sponsoren mogen rekenen. Dat we als vereniging
ontzettend dankbaar en blij zijn met deze trouwe steun en dat je een overzicht vindt van
deze sponsors in dit boekje?

 

 

 

 



Wij vorig jaar een nieuwe sponsorbrochure hebben uitgebracht, waar we ontzettend
trots op zijn? 

Wij een nieuwe opzet van sponsorpakketten hebben gemaakt: Game, Set en Match.
Met een korting als een sponsor zich voor langere tijd verbindt aan de club?

Er daarnaast nog legio overige mogelijkheden van sponsoring zijn?

 Als je door eerst naar www.SponsorKliks.com te gaan en doorklikt naar je gebruikelijke
webshops, je met al je online aankopen ook TVNV financieel steunt?

Wij maar liefst 10 sponsoren bereid hebben gevonden om tijdens het Haarlemmermeer
Open Toernooi de banen te sponsoren en je dus dagelijks meerdere keren hun namen
voorbij hebt horen komen?

Wij binnenkort al onze sponsoren gaan uitnodigen voor een clinic, een drankje en een
borrelhap?

Wij naast sponsoren ook op zoek zijn naar fondsen en we blij zijn met de 2019
bijdragen van Rabobank Clubkas en de Grote Clubactie?

Wij ook enkele bedrijfsevenementen hebben gefaciliteerd op ons park, namelijk voor
Fox, Samsung en The Netherlands Corporate Games 2019?

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij bezig zijn de groene sponsorzuil aan te pakken c.q. te vervangen voor iets nieuws?

Als jij daar ook interesse in hebt, we graag met je (bedrijf) om tafel gaan om de invulling
ervan te bespreken?

Wij door het seizoen meerdere sponsorberichten op onze sociale media voorbij laten
komen?

Wij ook dit seizoen nieuwe sponsoren hopen aan te trekken, waaronder een
toernooisponsor?

Als jij ook interesse hebt om te gaan sponsoren je met ons contact op kunt nemen?

Wij graag tips krijgen waarop we meteen in actie komen. Dus heb je in je kennissenkring
iemand met een eigen bedrijf, die graag wat meer reclame maakt in Nieuw-Vennep, laat
het ons weten. wij graag van je horen… voor ideeën, tips, hulp, complimenten?

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Groeten van de Sponsorcommissie!
sponsoring@tvnieuwvennep.nl.



een baan reserveren op ons tennispark (baan 1 - 4 kun je online reserveren)
op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten
een tennismaatje vinden
speeldagen en uitslagen bekijken van de competitieteams 
aanmelden voor bardiensten
En nog veel meer.....,.,.,

Tennisvereniging Nieuw-Vennep maakt gebruik van de KNLTB ClubApp. Dit is de App
waarmee je alle informatie over onze vereniging overzichtelijk op je smartphone of tablet
kunt zien. Met de App kun je: 
 

 
 
 
 
 
 
 

App installeren
Je kunt de KNLTB ClubApp downloaden via de Google Play store
(Android) of de Apple App store (iOS).  Na downloaden open je
de KNLTB ClubApp en zoek je op VENNEP. Vervolgens kies je voor
TV Nieuw-Vennep. Je ziet nu het inlogscherm (zie hiernaast)
waarin je je bondsnummer intikt en je wachtwoord. Een nieuw
wachtwoord kun je eenvoudig zelf regelen door op ‘kwijt of
vergeten’ (zie direct onder wachtwoordveld) te klikken waarna je
een mailtje ontvangt op jouw emailadres welke in de
ledenadministratie bekend is.  Voor de rest wijst het zich zelf.
 
Voor meer informatie zie de website onder Over TV Nieuw-
Vennep/KNLTB ClubApp

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/knltb-clubapp/id1124390744?l=en&mt=8
http://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=5059


Vrijwilligers. Waar zouden we zijn zonder
deze kanjers? Op de foto Albert ('Appie')
die je vaak op de club aan het werk ziet.
Maar er zijn er meer. Leden die een deel van
hun vrije uurtjes besteden aan TVNV. Van
de ledenadministratie tot het grasmaaien
op het park. Van bestuurslid tot en met
oud-papier-lopers. Allen heel veel dank!
Fijn dat jullie dat doen. Wil jij ook een
handje helpen?
 
Oud papier lopen
TVNV helpt iedere 4 weken met 4
vrijwilligers om het oud papier op te halen in
Nieuw-Vennep. Kijk op het rooster op de site
en geef je op. Mail Frank Alta:
communicatie@tvnieuwvennep.nl
 
Sponsoring
Bij de sponsorcommissie zijn vacatures. Lijkt
het je leuk sponsors te werven of de
sponsoradministratie voor je rekening te
nemen? Mail sponsoring@tvnieuwvennep.nl.
 
 
 

Sportkantine Bar68
Zin om te helpen bij de coördinatie van de
bar of wat extra avondjes achter de bar te
staan? Het kan allemaal en is nog gezellig
ook.  Mail de barcommissie:
bar68@tvnieuwvennep.nl
 
Topklussers
Naast Albert zijn er nog meer klussers op het
park actief. Ze vinden elkaar via de
WhatsApp-groep 'Topklussers'. Ook
meeklussen? Mail Lex Parrée:
l.parree@eurofluxo.com.
 
De Groengroep
Zin om de plantjes en perken er weer mooi
uit te laten zien? Mail Jannie Pul:
janniepul@ziggo.nl
 
Zelf een goed idee?
Mooi! Dat horen we natuurlijk graag. Maar
goede ideeën hebben initiatief, tijd en
handjes nodig. Mocht jij dat laatste hebben
dan hebben we een match! Mail
secretariaat@tvnieuwvennep.nl.

VRIJWILLIGERS
E E N  V E R E N I G I N G  M A A K  J E  S A M E N  

T V N V           L O V E S



Energie is een primaire levensbehoefte geworden en zeker voor een tennisvereniging
één van de grootste kostenposten. Eerder hebben we als vereniging al gekeken naar de
mogelijkheden van verduurzaming. Tevens laten wij ons op het vlak van de
energiekosten sinds vorig jaar adviseren en bijstaan door ROSA Energy Services, welke
inmiddels 15 jaar ervaring heeft in de energiebranche.  Het bedrijf wordt geleid door
twee mannen die zelf ook hun hele leven al tennissen en voetballen en betrokken zijn
als trainer, bestuurder en daarom het belang van sportclubs en TV Nieuw-Vennep in
het bijzonder vooropzetten.
 
ROSA Energy Services helpt particulieren, ondernemers, gemeenten, verenigingen en
stichtingen bij oplossen van energievragen en voorzien in de energiebehoefte.
Het doel van het laten bijstaan door ROSA Energy Services is om een besparing te
realiseren op de energiekosten.
 
Indien jij als lid of sponsor eens een vrijblijvende/kosteloze analyse op maat wenst voor je
situatie, wend je dan tot ROSA Energy Services via info@rosa-energy.nl of telefonisch via
06-53726001 of 06-12221280. Uiteraard kun je ook een kijkje nemen op de site
www.rosa-energy.nl. Ook kun je je laten informeren over zonnepanelen, ledverlichting,
laadpalen voor elektrische auto’s. Het toepassen van zonnepanelen is 1, maar hoe gaat
deze reductie in KWh eruit zien op je energienota’s?
 
Indien Rosa Energy Services daadwerkelijk een leuke besparing voor je kan realiseren en
je wordt klant bij hen, dan help je daarmee óók TV Nieuw-Vennep. Als vereniging
ontvangen wij namelijk een kickback fee voor iedere nieuwe klant van Rosa Energy
Services. Al met al een win-win-win situatie!
 
We houden je graag op de hoogte van de komende ontwikkelingen.
 
 
Stephan Baaij
Penningmeester TV Nieuw Vennep

ROSA ENERGY
B E S P A A R  O P  J E  E N E R G I E  K O S T E N



Mijn naam is Paul van Lingen en ik ben sinds 1999 lid van TV
Nieuw-Vennep. Bij de overgang van ons oude park in het dorp
naar de huidige locatie ben ik jullie verenigingscompetitieleider
(VCL) geworden. De laatste paar jaren doe ik alleen de
zaterdagcompetitie. Naast tennissen doe ik ook graag aan
hardlopen en skiën. Met veel plezier zie ik de komende
voorjaarscompetitie tegemoet. Ik zou zeggen, tot ziens op ons
tennispark!
 
Paul van Lingen
VCL TV Nieuw-Vennep |  zaterdagcompetitie
06-51294563
competitie@tvnieuwvennep.nl

VERENIGINGSCOMPETITIELEIDERS

Mijn naam is Ingrid van Gerwen. Ik tennis al een tijd bij TV
Nieuw-Vennep en sinds dit jaar ben ik de competitieleider
voor de doordeweekse competitie. Bijna iedere
doordeweekse dag zijn er mogelijkheden om te tennissen,
ook voor startende tennissers. In de praktijk kiezen de teams
voor de vrijdagavond in de voor- en najaarscompetitie en nu
ook steeds meer voor de woensdagavond (zomeravond-
competitie). Iedereen is fanatiek bezig en daarbij is het heel
gezellig. Wat ik het leuke vind aan deze vereniging, is dat er
zoveel leden competitie spelen. Ik doe zelf ook aan
competities mee. Naast tennissen hou ik van wandelen en
lezen. We komen elkaar vast binnenkort  tegen en ik hoop op
een schitterende zomer! En wanneer je een vraag hebt, laat
het mij weten!
 
 Ingrid van Gerwen
VCL TV Nieuw-Vennep | doordeweekse competities
06-81608419
competitie@tvnieuwvennep.nl
 



In 2020 hebben we op zondag 7 seniorenteams (3 herenteams, 3 damesteams en 1 gemengd team)
en 1 jeugdteam dat uitkomt in de Groene competitie. Het wordt dus gezellig druk op de zondagen in
april en mei. Het 1e heren- en het 1e damesteam spelen op hoog niveau, dus het is zeker de moeite
waard om in de maanden april en mei op zondag eens langs te komen op ons mooie park om te
genieten van prachtige tenniswedstrijden. Tot slot wens ik alle competitiespelers een leuke en
gezellige competitie.
 
 Yvonne van Everdingen
VCL TV Nieuw-Vennep | zondagcompetitie
06-20359203
competitie@tvnieuwvennep.nl

VERENIGINGSCOMPETITIELEIDERS
Mijn naam is Yvonne van Everdingen en ik ben de competitie-
leider voor de zondagcompetitie, voor zowel senioren als
jeugd. Voor de jeugd doe ik dit al zo’n 10 jaar en enkele jaren
geleden ben ik daar de senioren zondagcompetitie bij gaan
doen. Ik tennis al meer dan 40 jaar, waarvan de laatste 14 jaar
bij TVNV. Ik speel zelf helaas geen competitie meer, maar als
ik nodig ben, speel ik af en toe nog wel mee als invaller.
Andere hobby’s van mij zijn pianospelen, lezen, legpuzzels
maken en naar de sportwedstrijden (voetbal, hockey en
tennis) van mijn kinderen (Robin, Patrick en Chantal) kijken. 



Hou jij ook van online shoppen? 
Dan hebben we een goed tip voor je!
 
Je kunt TV Nieuw-Vennep gratis sponsoren door online aankopen te doen via
Sponsorkliks. Het is simpel, kost je niets en door je aankopen via Sponsorkliks bij je
webwinkel te doen, sponsor je TVNV!
 
Ga als je iets online wilt kopen eerst naar Sponsorkliks.  Hier vind je een overzicht van
tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en ThuisBezorgd.nl. Elke aankoop bij
een van deze bedrijven levert onze tennisvereniging een commissie op terwijl je zelf
dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.
 
Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via jouw sponsordoel kun
je terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert.
 
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! Inmiddels heeft TVNV
zo'n 800 euro opgehaald door alle online aankopen!
 
Alvast bedankt!
Tennisvereniging Nieuw-Vennep
 
Nu online shoppen | Sponsorkliks

 

ONLINE SHOPPEN 
G R A T I S  J E  C L U B  S P O N S O R E N

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3112
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3112


VOORJAARSCOMPETITIE 2020
T E A M I N D E L I N G

Vrijdagavondcompetitie
2e klasse Heren Dubbel 1
Xander Groenewegen
Iwan Overtoom
Frank Bakker
Jurriaan Wiekmeijer
 
3e klasse Heren Dubbel 2
Stephan Dreijer
Kees Bruggeman
Ruud Blankert
Luc Ribberink
Marc Boerop
 
3e klasse Heren Dubbel 3 
Dirk-Jan van der Vecht
Edwin Bus
Jeroen Verkaik
Marco Hill
Roel Surink
Eric van den Top
Floris Hendriksen
Patrick Loeps
 
2e klasse Dames Dubbel 1
Barbara Bazen
Ingrid Brabander
Wendy Chaudron
Ilse van der Giessen
Marie-Louise Scholte
Hermi Wennink
 
2e klasse Dames Dubbel 2
Jolanda van Boheemen 
Madelon Overtoom
Barbara Bus
Lisette Wiekmeijer
Yvonne Westgeest

Vrijdagavondcompetitie
2e klasse Dames Dubbel 3
Sylvia Metz
Belinda van Steijn
Sandra Haarsma

Jacqueline Wanneé
Annet van der Raad
 
2e klasse Dames Dubbel 4
Carla van Woerden
Jeannette de Wit

Vivian Buijs-Tabbers
Antonie Heere
Herma Martina
 
3e klasse Dames Dubbel 5

Rianne Wesdijk
Gabriella de Kuijer
Yolanda Broekhuizen
Monique Beelt

Mariëlle de Best
Petra Bakker
 
3e klasse Dames Dubbel 6
Joke Veltman
Ingrid Moerkerken
Monica Verkerk
Jolanda van Stijn

Ingrid van Gerwen
Corine Hangelbroek

 
 



VOORJAARSCOMPETITIE 2020
T E A M I N D E L I N G

Vrijdagavondcompetitie
4e klasse Dames Dubbel 7
Elvira Dijkstra
Marcella van der Hoorn
Monique Priester
Haydée Op ’t Veld-Nuyten
Debby Ruigrok
Danielle van der Zwan
Conny Geurtsen
Digna Luijendijk
 
3e klasse Gemengd Dubbel 1
Paul-Willem van Gerwen
Yvonne van der Top-Dam
Stefan van Denzen
Mirjam Snoeks
Grace van der Lee

Zaterdagcompetitie
2e klasse Heren Dubbel 1 | 17+ 
Ben Blokker
Chris Oldeman
Robert Schaper
Aad Valentijn 
René Veltman
 
3e klasse Heren 1 | 17+
Rik Elderhuis
Carel Jacobs
Hubert Dedert
Mark Beelt
Wouter Meijer
Tim Elderhuis
 
2e klasse Heren 1 | 35+
Rob Bron
Xander Verburg
Gregor Panovski
Rob Boomgaart
Patrick Loos
 
3e klasse Heren 2 | 35+
Frank Alta
Erwin Notenboom
Xander Groenewegen
Iwan Overtoom
Luc Ribberink
Erwin Meijer
Lex Parreé
Dirk Lof
 



VOORJAARSCOMPETITIE 2020
T E A M I N D E L I N G

Zaterdagcompetitie
3e klasse Dames Dubbel 1
Paula van Tienderen
Annemieke Koers
Brigitte Dreijer
Marion Hansen
Kirsty Sluymer
Francis van den Kommer
 
3e klasse Dames Dubbel 2
Amelita Maarssen
Cindy Boerop
Nicolette Laan
Krista Roos
Anneke Verwoert
Marit Boerop
 
1e klasse Gemengd Dubbel 1
Jordy Beijen
Niels Couvreur
Daan van der Vight
Kim Claessen
Sandra Faas
Nadia Bruns
 
4e klasse Gemengd Dubbel 2
Ingrid van Gerwen
Paul-Willem van Gerwen
Erik Cornelisse
Connie Cornelisse
Renata Wydh
 
 
 

Zaterdagcompetitie
4e klasse Gemengd Dubbel 3
Ton Breeuwer
Rita Heemskerk
Anke Maerten
Hermi Wennink
Jan Krijkamp
Francien Anker
Paul Maerten
 
3e klasse Gemengd 1
Frank van Dijck
Bart de Wit
Marcel Hansen
Lipkjen van Egmond
Tjitske Baarda

Zondagcompetitie
2e klasse Heren 1
Pim van Leeuwen
Marnix van Dalen
Faber Sporken
Robin Blickman
Bas Kingma
 
4e klasse Heren 2
Daan van der Vight
Thijmen van der Vight
Patrick Arnold
Lars Betten
Jorn Veldt, Marcel van der Vight  en Richard
van Merkesteyn (reservespelers)
 
5e klasse Heren 3
Tyler Smidt
Thijs Pernot
Romar Seegers
Tharon Bakker
Jesper van Steijn



VOORJAARSCOMPETITIE
T E A M I N D E L I N G

Zondagcompetitie
Hoofdklasse Dames 1
Birgitte Oldeman
Miriam de Groot
Mariette van den Berg
Anne Marie Vreeburg-Genzer
Merlin Vink
 
Martine van de Peet-Heemskerk (team 1 en 2)
Pascale Noordam (team 1 en 2)
Angelique de Graaf (team 1 en 2)
 
1e klasse Dames 2
Mandy Veldt
Seline Wanneé
Charlotte van Duijn
 
4e klasse Dames 3
Chantal Arnold
Lieke Veltman
Megan van Kakum
Roos Ribberink
 
6e klasse Gemengd 1 | 17+
Brenda MacDonald
Miranda Verbaas
Marian Ruiter
Evert van Kootwijk
Frank van Herpen
Rik Elderhuis
 
Jeugd Groen 1
Gijs Ribberink
Tristan Leendertse
Jelle Hill
Mas de Lange
 
 

Woensdagavondcompetitie
3e klasse, Dames Dubbel 1
Rianne Wesdijk
Gabriella de Kuijer
Lisette Wiekmeijer
Madelon Overtoom
Yvonne Westgeest
 
3e klasse, Dames Dubbel 2
Mirjam Snoeks
Yvonne van der Top-Dam
Grace van der lee
Yukiko Tatebyashi
Sylvia Metz
Jacqueline Wanneé
 
4e klasse, Gemengd Dubbel 1
Ingrid van Gerwen
Elvira Dijkstra
Conny Geurtsen
Marco Hill
Dirk-Jan van der Vecht
Anthony de Silva
 
4e klasse, Gemengd Dubbel 2
Bart Draaisma
Frank van Opstal
Caspar Vrijhoef
Tim de Waaij
Dianne Roerdink
Pauline Hoogerwerf
 



SPONSORS
T V N V  I S  T R O T S  O P  H A A R


