
Dit is het 2e nummer van Whats Up? Een extra 
nieuwsbrief waarin bestuur en commissie eens per 
kwartaal laten weten waar zij mee bezig zijn. 

Op de hoogte blijven
Als je op de hoogte wilt blijven is de website en de 
KNLTB ClubApp the place to be. Daar vind je de 
laatste nieuwsberichten en events. De website zelf 
biedt daarnaast extra informatie over bijvoorbeeld lid 
worden, tennislessen, een baan huren en bardiensten. 
Op de site kun je je tevens abonneren op een 
automatische nieuwsservice; waarbij je wekelijks een 
mailtje ontvangt met de laatste nieuwsberichten.

Whats Up?
Frank Alta - communicatie

WHATS UP?
Tennisvereniging Nieuw-Vennep

2 - ROERGANGER GEZOCHT
      HOT JUMBO VAN VLIET

3 - COMPETITIE NIEUWS

4 - DINSDAGAVOND TOSS

5 - LEDVERLICHTING OP DE BAAN

6 - WINNAARS COMPETITIE

Op 17 juni organiseren we weer een BBB!! Onze leden

en zomerleden zijn hartstikke welkom op deze Mellow

Yellow avond waar we weer als vanouds tennis

combineren met heel veel lol!  De dresscode is een

mellow touch of yellow, de aanvang is 19.00 uur en de

entree is 5,- euro.  Zorg dat je erbij bent want dit wil je

niet missen.  

LET OP: om 19:15 uitreiking Rabocheque 5.000 euro en

huldiging competitieteams!

Meer info en aanmelden.

Vrijdagavond 17 juni BBB
Jolanda van Boheemen - Evenementencommissie 

https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=5059
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=249
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9429
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Wij zijn op zoek naar een voorzitter (zie

vacature tekst) en of algemeen bestuurslid

die een oogje in het zeil houdt en koers

weet te houden. Kom je erbij?! Bel Ingrid

van Gerwen voor informatie of aanmelding:

06-81608419 

Foto bestuur TVNV: Carla van Woerden, Rob Bron,

Ingrid van Gerwen en Dirk-Jan van der Vecht

(vlnr)

Roerganger gezocht
Ingrid van Gerwen  - secretaris bestuur TVNV

De tijd vliegt en dus staat over ruim 2 maanden ons 

roemruchte open toernooi, het HOT weer op de 

agenda. 

De voorbereidingen: regenverzekering, 

wedstrijdtafel, catering, aankleding park, sponsoren, 

toernooiplanning, communicatie en nog vele andere 

zaken, zijn in volle gang en het begint bij iedereen te 

kriebelen. Voor wie de supergave promo HOT '22 nog 

niet heeft gezien: kijken!

 

Ben of word je enthousiast en wil je meedoen? 

inschrijven kan al via HOT JUMBO Van Vliet 

Haarlemmermeer Open Toernooi 2022 | MijnKNLTB. 

Wil je (ook) een bijdrage leveren aan de organisatie 

(avondje wedstrijdtafel is een echte belevenis)? 

Stuur een appje naar Roel (06-46386323) of mail naar 

roel.surink@tvnieuwvennep.nl. 

  

Hulpvraag

We hebben alvast één concrete hulpvraag: onze 

geluidsinstallatie is groot en kan veel maar tijdens 

het HOT lukt het ons nooit om de microfoon en de 

muziek behoorlijk van elkaar te scheiden. Wie heeft 

er verstand van audio-apparatuur en zou ons willen 

adviseren hoe en wat we zouden moeten regelen?

 

HOT Jumbo Van Vliet 2022
Roel Surink - organisatie HOT

 Stuur (wederom) een appje naar Roel (06- 

46386323) of mail naar 

roel.surink@tvnieuwvennep.nl 

Tennis Clinic tijdens HOT

Tot slot: net als op het Goede Start toernooi 

eind maart, zal Intense Tennis op zaterdag 

6 augustus een clinic organiseren ten 

behoeve van het goede doel - onderzoek 

naar het syndroom van Usher, een ziekte 

waar het nichtje van onze trainer Alban 

tegen vecht. Details over hoe in te 

schrijven volgen nog. 

https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9511
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/wp-content/uploads/2021/03/Vacature-Voorzitter-TVNV.pdf
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9511
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/848DC149-4357-4FC4-8F23-87C5CD4DA22E
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/848DC149-4357-4FC4-8F23-87C5CD4DA22E
mailto:roel.surink@tvnieuwvennep.nl
mailto:roel.surink@tvnieuwvennep.nl
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Al jaren doen wij mee met Rabo ClubSupport. 

Rabobankleden kunnen in de periode 5 

september t/m 27 september 2022 op onze 

vereniging stemmen. 

Vorig jaar steunde de Rabobank onze 

vereniging met 461,58 euro (zie dit bericht) 

mede afhankelijk van het aantal stemmen. Wij 

hopen dit jaar deze bijdrage te kunnen 

evenaren dan wel te vergoten: dus stem straks.  

De bijdrage wordt besteed aan de (verdere) 

aankleding van het terras.

Rabo Clubsupport
Ingrid van Gerwen en Frank Alta
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In de voorjaarscompetitie zijn diverse teams 

kampioen geworden en die gaan we natuurlijk 

huldigen. Dit gebeurt tijdens de BBB avond op 

vrijdag 17 juni. 

 

Captains van de kampioen, geven jullie voor 

woensdag 15 juni aan bij je VCL leider met 

hoeveel personen jullie komen! 

Meer over competitie spelen

Competitie nieuws
Bart de Wit, Ingrid van Gerwen en Yvonne van Everdingen

We zijn op zoek naar leden die een EHBO 

diploma of sociale hygiene diploma hebben 

en willen ondersteunen bij evenementen, 

zoals het HOT.  

Stuur een berichtje naar Carla 06-40593373. 

EHBO
Carla van Woerden

De bar draait op volle toeren! We zien veel 

gezelligheid tijdens de competitie, maar 

ook door de weeks doen we goede zaken. 

En dit alles komt, juist omdat we het alleen 

met vrijwilligers doen, ten goede aan de 

club. Hoe mooi is dat!! 

2 Bardiensten

We vragen alle leden zich op tijd in te 

schrijven voor hun 2 verplichte bardiensten. 

Heb je dit nog niet gedaan? Doe dit dan 

alsnog! Dat voorkomt dat je wordt 

ingepland op een tijd dat het jou niet uit 

komt. 

Ook zijn we gestart met de voorbereidingen 

voor het HOT om ook daar weer een mooie 

week van te maken met elkaar 😀 . Heb je 

nog tips en of vragen voor de 

barcommissie, mail dan naar 

bar68@tvnieuwvennep.nl 

Bar nieuws
Jacqueline Wannée

https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9511
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=8748
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?page_id=450
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9037
https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9037
mailto:bar68@tvnieuwvennep.nl
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Sinds een paar weken is er een toss op 

dinsdagavond op ons park, opgezet door 

Victor en Ingrid. Vind je het leuk om een 

keer mee te doen en met andere leden te 

spelen (bij een toss worde de rackets 

gehusseld), stuur dan een berichtje naar 

Marcella (06-57568748) of Veselin (06- 

12349710). 

Ze zijn nog op zoek naar iemand die wil 

meehelpen om het te organiseren. 

Dinsdagavond toss
Marcella van der Hoorn en Veselin Penev

Het toernooi heet toch weer 50+, volledige 

naam Jumbo van Vliet HOT50+ TV Nieuw 

Vennep.  Het toernooi staat inmiddels op 

toernooi.nl, waar ingeschreven kan worden.  

  

 

HOT 50+
Carla van Woerden - organisatie HOT50+

Toernooiweek 32, 8 t/m 12 augustus, maandag 

t/m vrijdag, speeltijden tussen 10.00 en 16.00. 

Indeling in poultjes. 

Leuk als veel leden van TV Nieuw-Vennep zich 

inschrijven, via toernooi.nl of even bellen met 

Carla 06-40593373. 

https://tennisverenigingnieuw-vennep.nl/?p=9447&fbclid=IwAR2N0Cn8pjcFh1MlM7fXv072dXtLc0mMozsvXX0DdmYLKi1Kt41_AoupLLI


De Rabobank regio Schiphol sponsort 

onze tennisvereniging Nieuw-Vennep 

met 5.000 euro voor de recente 

aanschaf van de duurzame LED- 

verlichting op de banen. Een zeer 

welkome bijdrage op deze investering 

van in totaal 36.000 euro waardoor de 

investering niet in 6 maar in 5 jaar zal 

zijn terugverdiend.

Vrijdagavond 17 juni om 19:15 bij 

aanvang van de BBB-avond zal de 

Rabobank de cheque ceremonieel 

overhandigen.

Rabobank sponsort 
LED-verlichting met 
5.000 euro
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Zoals velen van jullie gemerkt hebben is de LED 

verlichting inmiddels geschakeld aan de baan- 

reservering. 

De verlichting gaat even voor de reservering al aan en 

blijft tevens een kwartier langer branden dan de 

daadwerkelijke reservering. Als je partij dus iets 

uitloopt hoef je niet gelijk een tweede boeking te 

maken. Een kwartier nadat de reservering is afgelopen 

wordt de verlichting gedimd waardoor je niet in het 

donker de tennisbaan hoeft te slepen en tevens licht 

hebt voor het opruimen van je spullen. 

Als je niet bent afgehangen en niet voldoende 

verwacht te hebben aan het extra kwartier, kan je ook 

gelijk aan het einde van je reservering een tweede 

aansluitende reservering maken; dit kan niet vooraf 

maar dus wel nadat je eerste reservering voorbij is. Op 

die manier blijft de verlichting aan en kan je anderhalf 

uur (enkel) of twee uur (dubbel) non-stop op de baan 

blijven spelen met de verlichting aan. 

Let op: na 22:00 kan je enkel nog voor enkelen 

reserveren daar een dubbel partij een uur duurt en dit 

tot buiten de openingstijden van de banen zou duren 

(deze sluiten om 23:00). 

LED verlichting op de baan
Dirk-Jan van der Vecht - ICT commissie

Om dezelfde reden kan je na 22:15 ook niet 

meer voor enkelen een reservering maken. 

Over dit gebrek van het reserveringsysteem is 

al contact opgenomen met KNLTB.club 

support, welke hebben aangegeven het 

probleem dit najaar hopen op te lossen; een 

reservering zal vanaf dan automatisch worden 

ingekort tot de tijd dat een baan nog open is. 

Tot die tijd kan de bardienstmedewerker je 

overigens helpen met de verlichting; middels 

de muziekcomputer bij de bar kan de 

verlichting handmatig aan- en uitgeschakeld 

worden. 





WINNAARS 
VOORJAARS
COMPETITIE


