
Dit is het 1e nummer van Whats Up? Een extra 
nieuwsbrief waarin het bestuur en de commissie 
eens per kwartaal laten weten waar zij mee bezig zijn 
en wat het laatste nieuws is. Een mooi initiatief 
vanuit het bestuur.

Op de hoogte blijven hoe werkt dat?
Als je op de hoogte wilt blijven wat er bij de 
vereniging speelt, is de website en de KNLTB ClubApp 
the place to be. Daar vind je alle nieuwsberichten en 
activiteiten/events. De website zelf biedt daarnaast 
nog meer informatie bijvoorbeeld over lid worden, 
tennislessen, een baan huren en bardiensten. 

Nieuwsbriefservice
Aan het begin van ieder seizoen word je als lid ook lid 
gemaakt van de automatische nieuwsbriefservice 
waarbij je wekelijks een update mail ontvangt van de  
recent gepubliceerde nieuwsberichten. Wil je dat niet 
dan kun je je eenvoudig afmelden. 

Wat meer belangrijk nieuws mailen we direct naar je 
mailadres. Daar zijn we wat selectiever in zodat je niet 
te veel mail ontvangt. 

Veel leesplezier met deze 1e uitgave van Whats Up?

Whats Up?
Frank Alta - communicatie

WHATS UP?
Tennisvereniging Nieuw-Vennep
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2 - OPEN DAGEN 26 EN 27 
MAART EN 3 APRIL

3 - STARTTOERNOOI EN 
OPENINGSTOERNOOI

4 - COMPETITIE SPELEN

4 - PADEL NIEUWS

5 - BARCOMMISSIE 

https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=5059
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=249
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De Rabobank is een actie verduurzamen 

maatschappelijke gebouwen gestart, 

waarbij  we zijn genomineerd. We maken 

kans dat de Rabobank 50% van de 

investeringskosten van het plaatsen van 

zonnepanelen voor hun rekening neemt. 

Alvast hartelijk dank voor je stem.

Stemmen Verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen 

(Rabobank)

Breng je stem uit op 
onze club
Dirk-Jan van der Vecht  - bestuur en ICT commissie

Kom op zaterdag 26 maart, zondag 27 maart en 

zondag 3 april naar de open dag van 11.00-15.00 uur. 

Wie neem jij mee? De trainers zijn aanwezig om een 

balletje te slaan. Er zijn extra kortingen boven op het 

aanvangstarief en je krijgt een korting wanneer je 

iemand aanmeldt.

Clinic voor het goede doel

Intense Tennis trainer Alban Meuffels organiseert 

tijdens op zaterdag 26 maart een clinic om geld in te 

zamelen voor onderzoek naar het syndroom van 

Usher en behandeling daarvan. Lees meer.

Zie lid worden, open dagen TVNV, Clinic voor het goede doel

Open dagen
Ingrid van Gerwen - bestuur secretaris

Begin maart heeft de firma Strago de huidige

halogeen baanverlichting door ledverlichting

vervangen. We zijn hier als club erg trots op. We gaan

hiermee kosten besparen en helpen daarmee ook het

milieu. We hebben Lumosa ledarmaturen. Wanneer

we weer de baan opgaan, kun je dus spelen met de

nieuwe verlichting. De LED verlichting wordt

gekoppeld aan je reservering in je KNLTB club app. 

Zie Witte Weekblad 'Inhaalslag verduurzaming Tennisvereniging

Nieuw-Vennep' of de website 'TVNV investeert in duurzame

ledverlichting op de banen'

Ledverlichting
Dirk-Jan van der Vecht  - bestuur en ICT commissie

https://www.rabobank.nl/leden/maatschappelijke-gebouwen
https://www.rabobank.nl/leden/maatschappelijke-gebouwen
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9008
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9008
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=138
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9107
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9008
https://www.lumosa.nl/producten/campo-sportivo
https://www.witteweekbladnieuw-vennep.nl/lokaal/overig/796044/inhaalslag-verduurzaming-tennisvereniging-nieuw-vennep
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=8940
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De inschrijving is open tot en met 22 maart!

Voor alle 8jes en 9tjes die toernooi ervaring

op willen doen! 

Inschrijven goede-start-toernooi (KNLTB)

Meer goede-start-toernooi

Starttoernooi 26/27 
maart 
Roel Surink - organisatie goede-start-toernooi

Het zal je niet ontgaan zijn, bij de hevige storm 

van vrijdag 18 februari werd een deel van het 

dak weggeblazen van de hal van het 

trampolinepark Jumpkids 

Haarlemmermeer/Sport BSO Happy Kids. 

Stichting Tennishal Haarlemmermeer (STH) 

regelt de afhandeling en heeft dit zorgvuldig 

gedaan. Over een aantal weken komt er 

(versneld) een nieuw dak op. Voor onze 

tennisvereniging heeft het geen financiële 

consequenties. 

STORMSCHADE
Dirk Jan van der Vecht  - bestuur en ICT commissie

Ja, we gaan weer lekker tennissen. Kom je 

ook en breng je iemand mee? Tennis met 

een kennis. Op zondag 3 april . Vergeet je niet 

in te schrijven.

Meer info openingstoernooi zondag 3 april

Openingstoernooi: 
Tennis met een kennis
Birgitte Dreijer en Yolanda Broekhuizen

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/8B754232-8D3C-4B88-9851-B8115D19FC77
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/8B754232-8D3C-4B88-9851-B8115D19FC77
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9067
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9012
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Al onze emails en bestanden van de 

afgelopen jaren zijn gemigreerd van Google 

Workspaces naar Office 365. Dit moet o.a. de 

(digitale) samenwerking tussen de 

commissies en met het bestuur 

vereenvoudigen, maar biedt ook diverse 

veiligheidsvoordelen. Dat sommigen Office 

prettiger vinden werken dan Google Docs is 

tevens een fijne bijkomstigheid. Dit alles 

heeft de club financieel niets gekost. 

Migratie naar Office 365
Dirk Jan van der Vecht - bestuur en ICT commissie
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NIEUWS OVER PADEL
Iedereen dank voor het invullen van de enquête. 

Dit geeft een goed beeld hoe er over padel binnen 

de vereniging gedacht wordt. De eerste conclusie 

is dan ook dat er veel animo is om padel te spelen

Bart, Lex en Xander zullen in de komende weken 

een concreet plan uitwerken om te komen tot een. 

gesprek en voorstel aan de vereniging. Mocht je 

ideeën hebben of mee willen denken laat het 

Xander dan weten. We houden jullie op de hoogte! 

De Padel-commissie

De voorjaarscompetitie start in april. We hebben weer 

een volle, gezellige bezetting met 33 teams. Op de 

vrijdagavond wordt er vanaf heden om de week 

gespeeld. Dit besluit is door de KNLTB genomen. De 

ene week de dames en de heren teams en de andere 

week de gemengd dubbel en de 8-9 teams. We 

hebben zelfs een avond alleen dames op de baan 

staan! Op zondag hebben we een damesteam in de 

eredivisie.

Paul van Lingen gaat stoppen als verenigings- 

competitieleider (VCL). Bart de Wit gaat het van hem 

overnemen en is waarschijnlijk vanaf de 

najaarscompetitie actief als VCL.

Alles over competitie spelen

Competitie
Ingrid van Gerwen

https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=450
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Deze nieuwe party commissie, van Bart 

Draaisma, Frank van Opstal en Friends, 

heeft een eerste activiteit bedacht. Ze gaan 

een gezellig avondje organiseren rondom 

het 30 secondsspel. Het kan gespeeld 

worden op een mobieltje per team. Het heet 

½ minute. Een datum volgt binnenkort, dus 

hou je mail In de gaten. 

BFF
Bart Draaisma en Frank van Opstal

HOT ZOEKT NOG HULP
We gaan de komende weken beginnen met de 

eerste voorbereidingen van het Haarlemmermeer 

Open Toernooi (HOT). Belangrijker nieuws is dat 

we voor de komende drie jaar een nieuwe 

sponsor hebben. 

Het HOT wordt omgedoopt tot het HOT JUMBO 

Van Vliet Haarlemmermeer Open Toernooi. 

We zoeken nog een planner om Rik te helpen! 

Wie durft? 

De barcommissie is zich volop aan het voorbereiden op 

eindelijk een volledig barseizoen. Wij hebben er weer 

ontzettend veel zin in!

De barplanners hebben de diensten open gesteld zodat 

iedereen de bardiensten kan gaan inplannen. Ook de 

bardiensten voor de competitie teams staan in het 

systeem. De inkoop is zich ook aan het voorbereiden zodat 

we 26 maart bij de open dagen en het 8/9 toernooi open 

kunnen.

Heb je zin om extra bardiensten te draaien of wil je de 

barcommissie komen helpen, dan is dit meer dan welkom! 

Meld je dan bij bar68@tvnieuwvennep.nl

Lees meer over de sportkantine en bardiensten

Barcommissie
Carla van Woerden - bestuur en barcommissie

https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=786

