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Van de voorzitter 

 
Het begin van een nieuwe jaar betekent voor bestuurs- en 
commissieleden altijd veel werk, zoals plannen van de 
activiteiten, wervingsacties bedenken, PR-activiteiten 
opstarten, adverteerders en sponsors werven, flyers en 
persberichten maken, nieuwe pasjes aanmaken, 
incassobestanden maken voor de bank, subsidies 
verwerven, NLdoet klussen voorbereiden, toernooien 
organiseren en prijzen inkopen, foto’s maken en - last but 
not least- het clubblad ACE schrijven en redigeren…..etc.  
 
Een van de mooiste en nuttigste activiteiten is de jaarlijkse 
NLDoet-dag van het Oranjefonds, waarbij we met vrijwilligers 
van TVDZ als daarbuiten allerlei klussen opknappen op ons 
tennispark. Een artikel over deze dag is uiteraard te vinden 
in deze ACE. 
 

 
 
En als dat allemaal gebeurd is, is het al bijna zover dat de TVDZ Open Dag gehouden gaat worden op 
zondag 25 maart om 12 uur (let op: Zomertijd!!).  
Deze dag wordt extra feestelijk omdat een heuse rockband ons Open Dag Mix dubbeltoernooi 
muzikaal gaat omlijsten. Dus neem je familie, vrienden, kennissen en buren mee om hiervan te 
genieten! 

 
 Op deze Open Dag hebben we wederom een spetterende 
welkomstaanbieding voor diegenen die op deze dag lid worden van 
TVDZ. Een jaarlidmaatschap voor volwassenen voor slechts € 99,- 
(normaal € 199,- per jaar) en voor de jeugd tot 18 jaar slechts € 75,- 
(normaal € 112,- per jaar). 
 
Maar we hebben voor dit jaar nog veel meer in petto:  
Nieuw is dit jaar dat wij het Ahmed-avondtoernooi op vrijdag 5 keer 
gaan organiseren, te beginnen op 6 april. 
 
Ook nieuw op het programma is het stratentoernooi bedacht door Jan 
Ronday. We zijn reuze benieuwd hoe dit gaat lopen. Wie gaat de 
uitdaging aan? 
 
Uiteraard hebben wij ook een aantal klassiekers op het programma 
staan, zoals het uitwisselingstoernooi met tennisvereniging Strandvliet, 

het taartentoernooi, het barbequetoernooi en het oliebollentoernooi. 
 
Kortom we hebben er weer zin in!  
Tot ziens op de tennisbaan! 
 
Hans de Jong - Voorzitter 
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Sportlaan 7, 1111 AC Diemen – Tel: 020-6001857 

Algemeen e-mailadres: publicrelation@tvdz.nl 
 
Bestuur 
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl 
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie)  Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl 
- Gerard Roosien - (penningmeester-ad-interim) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl 
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377  
- Jan Ronday (promotie, sponsoring en PR) Tel: 06-47093129 
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl 
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden) 
 
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl 
- Janny de Boer -  Tel: (020) 6979437  
 
Activiteiten-Commissie 
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424 
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710 
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
 
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 
- Jan Ronday 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl 
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929 
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199 
- Evert Strubbe (fotograaf) 
- Jan Ronday 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl en technischecommissie@tvdz.nl 
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603 
- Wim van den Haak 
 
Webmaster Website: - www.tvdz.nl:: webmaster@tvdz.nl 
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710 
 
Kas-commissie 
- Wim van den Haak 
- Tineke van der Kroon 
- Joost Durville (reserve) 
 
Barbeheerder 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
 
Tennisleraar/Trainer 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel:(06) 55824186  
  fred-groen@planet.nl 
 
Sportraad vertegenwoordiger 
- Hans de Jong 
 
Ereleden 
- Janny van Diemen-Bruin† 
- Winny Gontha-Lucardie † 
- Fred Groen 
- Yvonne Kosterman 
- Siegfried Pengel 
- Wim van den Haak 
- Jaap Reijnoudt 
 
Leden van verdienste 
- Theo Nieuwenhuizen† 
- Ton de Jonge  
- Gerard Kosterman † 
- Ed van den Broek 
- Dolly Andries 
- Hans de Jong 
- Gerard Terwey 
- Ans van Klaveren 
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Van de Redactie 
 

 
Dit is het eerste nummer van de ACE in dit inmiddels al weer gevorderd 
nieuwe jaar, maar toch begin ik met een opmerking van mijzelf over mijn 
gebrekkige korte-termijn geheugen in het vorige jaar. Die trek ik terug. 
 
Ik kan nog steeds niet tellen tijdens een game, maar ik kan wel drie 
pagina’s  bij elkaar horende bestuursmededelingen, onderling afgewisseld 
door gefixeerde advertentiepagina’s naar voren halen voor een bladzijde 
over het nieuw vorm te geven Stratentoernooi, mits dat maar niet vooraf 
gaat aan de ‘Open Dag’ pagina, want die is minstens zo belangrijk; als u 
nog onthouden hebt wat ik allemaal moet doen en dat in een 
tekstverwerkingsprogramma als ‘Word’. 
 
Toch hebben we het dan nog niet eens over de advertenties. Jan Ronday 

– ons bestuurslid voor promotie, sponsoring en PR – heeft er de laatste tijd, evenals Hans de Jong 
vroeger, veel werk in gestoken. Hij heeft de al bekende sponsoren benadert voor verlenging van het 
advertentiecontract, maar tevens en niet zonder succes, zoals in deze ACE zal blijken, nieuwe 
sponsores gevonden. Mijn taak daarna is, niet meer en niet minder, om de advertenties zo goed 
mogelijk onder uw aandacht te brengen. Jan doet echter veruit het meeste werk en dient daarvoor 
hulde van ons allemaal. 
 
Van Jan Ronday is trouwens nog meer te lezen in deze ACE. Hij probeert met uw hulp als lid het 
Stratentoernooi te organiseren. Als u daar met zijn allen gevolg aan geeft, dus zelf ook iets doet, kan 
dat een heel leuk en gezellig toernooi worden, met eventuele nieuwe leden in het vooruitzicht. 
Datzelfde geldt overigens ook voor het ‘Open Dag toernooi’. 
 
Uiteraard zijn ook de verslagen te lezen van allerlei festiviteiten vergezeld van foto’s, zoals de 
Nieuwjaarsreceptie, het Snerttoernooi  en NLdoet, waarvan hieronder een voorproefje. Maar ik ben 
toch ook erg gecharmeerd van het stukje van Reiziger over tennislessen in de Bijlmer en niet alleen 
omdat ik in de Bijlmer woon. 
 
Veel leesplezier. 
 
 
Godfried van den Wittenboer 
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Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds  
 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsport- en cultuurfonds! 
Jeugdsport- en cultuurfonds 
 
Invoering regeling Jeugdsport- en cultuurfonds 
Vanaf  1 januari 2017 gaat de gemeente Diemen een samenwerkingsverband aan met het 
Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. Met dit fonds kunnen zogenaamde ‘overige minima’ met kinderen 
een jaarlijkse bijdrage krijgen voor sport en cultuur. 
 
Wat zijn overige minima? 
Overige minima in het kader van deze regeling zijn inwoners van Diemen met een inkomen tussen 
100% en 140% van de bijstandsnorm. In onderstaande tabel staan de bedragen (norm: 1-1-2017) 
 

Inkomensgrenzen 100%  140% 

Alleenstaande Ouder  €   982,79 € 1375,91 

Gezin   € 1403,98 € 1965,57 

 
Niet voor mensen in de bijstand 
Ouders/verzorgers met kinderen van 4 tot en met 17 jaar met een bijstandsuitkering kunnen geen 
gebruik maken van het fonds. Zij kunnen net als in 2016 eenvoudig een beroep doen op de 
participatieregeling van de gemeente Diemen voor kinderen. (zie verder in deze ACE).  
Deze participatieregeling is ook bedoeld voor sport en cultuur en wordt door team Sociale Zaken van 
de gemeente uitgevoerd. 
 
Kortom: Kosten voor sport en cultuur voor overige minima worden vergoed via het Jeugdsport- en 
cultuurfonds en voor mensen in de bijstand via team Sociale Zaken van de Gemeente Diemen. 
 
Hoe wordt de vergoeding Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds aangevraagd? 
Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds / 
Jeugdcultuurfonds. Dit wordt gedaan door een intermediair. 
 
Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging 
van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, buurtsportcoach, jongerenwerker, 
huisarts of een maatschappelijk werker.   
 
Dit betekent in de praktijk dat TVDZ doorverwijst naar een intermediair in de gemeente Diemen (bijv. 
de buurtsportcoach van Stichting Welzijn Diemen - Dionne Tool).  
 
Waarom deze verandering voor de overige minima? 
Momenteel doen in Diemen 30 gezinnen “overige minima” een beroep op “de participatieregeling voor 
kinderen”. Het betreft circa 45 kinderen. Om het recht te kunnen vaststellen moet de ouder/verzorger 
elk jaar opnieuw inkomens- en vermogensgegevens inleveren die worden gecontroleerd door team 
Sociale Zaken. 
 
In deze nieuwe werkwijze blijft deze uitgebreide controle achterwege. Er vindt een eenvoudige toets 
door een intermediair plaats. De verwachting is dat hiermee de regeling voor “de overige minima” een 
stuk toegankelijker wordt en de gemeente een impuls kan geven aan deelname aan sport en cultuur. 
 
Ook wordt de huidige inkomensgrens voor deze regeling van 130% verhoogd naar 140% en kunnen 
ook ouders/verzorgers, die een WSNP traject of een minnelijke schuldregeling hebben, gebruik maken 
van deze regeling.  
 
Welke kosten worden vergoed 
De volgende kosten worden vergoed uit de twee fondsen: 

 Contributie / cursusgeld 

 Zwemles 

 Attributen 

(vervolg op p. 11) 
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Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds  (vervolg) 
 
De vergoeding 
De vergoeding is net zo hoog als in “de participatieregeling voor kinderen” die geldt voor mensen in de 
bijstand : 

 € 300 per kalenderjaar voor kinderen van 4-11 jaar 

 € 420 per kalenderjaar voor kinderen van 12-17 jaar 

Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de sportvereniging of culturele 
organisatie. 
 
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds 
 Voor vragen kunt u ook  dagelijks contact opnemen met  de helpdesk van het 
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.  
 
U kunt ook mailen naar: 
noord-holland@jeugdsportfonds.nl.  
De nodige informatie is ook terug te vinden op de volgende website: www.jeugdsportfonds.nl  
 
 
 
 

Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?  
 
Misschien kan deze regeling helpen! 

 
Participatieregeling Gemeente Diemen voor mensen in de bijstand 
 
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen: 
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks 
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten, 
muziekles etc. 
 
 

Voorwaarden 

 Het inkomen van de ouder(s) mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.  

 De ouders moeten de kosten kunnen aantonen. Het kan gaan om contributie, sportkleding etc. 

 De gemeente kan het geld ook rechtstreeks aan bijvoorbeeld een sportvereniging overmaken. 
 
Hoogte vergoeding 
De jaarlijkse vergoeding bedraagt: 
 
Kinderen van  4-11  jaar € 300,-- 
Kinderen van 12-17 jaar € 420,-- 
 
Een alleenstaande ouder hoeft het kindgebonden budget van de belastingdienst niet als inkomen mee 
te tellen. 
 
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen: 
 
Voor ouders:  
bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888 
 
 

mailto:noord-holland@jeugdsportfonds.nl
http://www.jeugdsportfonds.nl/
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Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap 

 
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun 
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, alsmede in de 
ACE en op het aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet 
geaccepteerd.  
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:  
 
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie, 
Postbus 110, 1110 AC te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl 
 
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum: 
1 december voor jaarleden 
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe 
contributiejaar. 
 
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd. 
 
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl  
 
 

Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden 

 
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de 
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren: 
 
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN: 
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende 
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot 
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:  
 
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.  
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.  
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.  
 
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het 
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.  
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op 
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl. 
 

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden 

 
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- 
en studentleden. Een kleine toelichting: 
 
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:  
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het 
jaar waarin je 19 wordt). 
 
Studenten lidmaatschap:  
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 
studentenkaart.  Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn 
geworden (dus het jaar waarin je 26 wordt).  
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje / 
studentenkaart meegeleverd te worden.   
  

file:///D:/TVDZ%20ACE/TVDZ/ACE%202013/ACE%204%202013/ledenadministratie@tvdz.nl
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Open dag TVDZ - 25 maart 2018 

 
Al in het begin van dit jaar werd er in bestuurs- en 
commissiekringen flink gebrainstormd over de 
activiteiten voor dit jaar, en met name over wat 
we gaan doen met de Open Dag op 25 maart. 
Ook dit jaar stunten we weer met een speciale 
aanbieding om nieuwe leden te werven.  
Hiervoor heeft onze PR-man Jan Ronday een 
flyer ontworpen, die door vele vrijwilligers van 
TVDZ huis-aan-huis is verspreid in Diemen. 
(waarvoor hartelijk dank!) 
 
Zoals op de onderstaande flyer te lezen is, treedt 
op de Open dag ook een swingende (Senioren) 
Rockband op genaamd “Nine shades of grey”. 
Dus komt dat zien en horen! 
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Sinds november 2017 ben ik bestuurslid van TVDZ en belast met PR, sponsoring en promotie. Mijn 
doelstelling is om meer leden te werven. Een van de ledenwervingsacties die voor 2018 gepland 
staat, is de organisatie van een Stratentoernooi. Het Stratentoernooi kan een succesvol middel zijn om 
mensen naar de tennisbanen te halen en te interesseren voor een lidmaatschap bij onze vereniging. 
 
Wat houdt het Stratentoernooi in? 
 
Het toernooi staat gepland voor 29 april van 13:00 tot 17:00 uur. Ieder lid van TVDZ mag een of 
meerdere bewoners uit haar of zijn straat of buurt vragen om mee te doen met het Stratentoernooi. 
Deelnemers uit dezelfde straat of buurt nemen het onder leiding van een straatcaptain op tegen 
deelnemers uit andere straten of buurten. Er worden dubbelpartijen gespeeld. En er zijn leuke prijzen 
te verdienen. De voorwaarde is dat de deelnemers in de leeftijdscategorie van 18 tot 88 jaar zitten en 
niet lid zijn van een tennisvereniging, maar wel een balletje op recreatief niveau of hoger kunnen 
slaan.  
 

Als je als TVDZ-lid mee wilt helpen om buurtbewoners mee te laten doen aan dit Stratentoernooi, 
moet je als straatcaptain actief de wijk in. Misschien ken je al mensen aan wie je het kunt vragen, 
maar je kunt ook mensen aanspreken, waarvan je het vermoeden hebt dat zij wel in de doelgroep 
vallen. Zo ga ik zelf gericht bij mensen langs om face to face te vragen of zij interesse hebben om mee 
te doen. 
 
Vind je het een leuk plan en wil je ook meedoen om een of meerdere teams bij elkaar te krijgen, meld 
je dan bij mij aan, dan zorg ik ervoor dat je de nodige informatie krijgt. Dat is o.a. een flyer die je kunt 
laten lezen en een inschrijfformulier. Hoe het toernooi gespeeld gaat worden is afhankelijk van 
hoeveel teams er meedoen. Voor een leuke partij is het gewenst dat een wat meer ervaren speler 
samen met een beginner speelt. Dit wordt op de dag van het toernooi bekeken.  
 
Zonder jullie support komt er ook geen toernooi. Dus doe mee om samen iets voor onze club te doen. 
Dat is leuk en en je helpt daar TVDZ mee. Op uiterlijk 13 april moeten de inschrijfformulieren binnen 
zijn, zodat er voldoende tijd is om het toernooi verder in te delen.  
 
Wil je als straatcaptain meedoen, stuur dan een E-mail naar: jaro@telfort.nl, als je vragen hebt 
trouwens ook. 
 
Vast bedankt namens TVDZ. 
 
Jan Ronday 
 
  

TVDZ Stratentoernooi   29 april 2018 

Wordt het lekker druk op 29 april 

mailto:jaro@telfort.nl
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Nieuwjaarsreceptie TVDZ - 7 januari 2018 

 

 
Traditie bij TVDZ is toch wel de Nieuwjaarsreceptie die dit jaar op 7 januari plaats vond.  
Nog steeds blijkt een trouwe groep leden van TVDZ dit echt  te waarderen en het was dus ook deze 
zondag weer gezellig druk.  
 
De dames van de activiteitencommissie hadden zich weer danig ingespannen en zorgden voor de 
inwendige mens met een heerlijk hapje tussendoor. De drankjes zoals de traditionele Champagne e.d. 
werden prima verzorgd door Gerard Terweij.  

 

 
 
Dit jaar was er helaas geen live muziek, maar de stemming was er niet minder om. 
 

 
 

En natuurlijk de gebruikelijke nieuwjaarstoespraak van de voorzitter……. 
 

 
 

En er werd uiteraard weer heerlijk gedanst op romantische muziek. 
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Snerttoernooi - 18 februari 2018  

 
Nadat het oliebollentoernooi vorig jaar tot 2 keer toe moest worden 
uitgesteld wegens slecht weer, en uiteindelijk niet doorging, waren de 
weergoden ons dit keer met het snerttoernooi wel gunstig gestemd. Dus 
bepaald geen snertweer!  
Vreemd genoeg waren beiden leden van de toernooicommissie niet 
aanwezig, dus moest de voorzitter de honneurs waarnemen en de 
partijen indelen. 
Op een zonovergoten - en voor de tijd van het jaar - warme banen werd 
er flink gestreden op dit Mix-dubbel toernooi. 
 
De erwtensoep van Rita van Leeuwen smaakte wederom heerlijk en 
werd door Milène Smits en Gerard Terweij uitgeserveerd met sneetjes 
stokbrood erbij. 

Het toernooi was tot het laatste moment erg spannend, want de verschillen tussen de top waren niet al 
te groot. Uiteindelijk bleek de voorzitter Hans de Jong met 22 games gewonnen te hebben, op de voet 
gevolgd door Milène Smits met 20 gewonnen games. Als derde eindigde Fred Borensztajn met 14 
gewonnen games. Ineke Blinkhof reikte de 1

e
 prijs uit. De overige prijzen konden niet worden 

uitgereikt aangezien deze prijswinnaars al naar huis waren. Dus die houden ze nog tegoed! 
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Snerttoernooi 18 februari - vervolg - 

 

 
 

 
 

 
 

Foto’s: Jan Ronday, Godfried van den Wittenboer, Hans de Jong. 
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Onze Facebook pagina wordt up-to-date gehouden met nieuws, geplande evenementen, verslagen 
van plaatsgevonden activiteiten ondersteund met foto’s en mededelingen die verband houden met de 
vereniging. 
 

 
 
Facebook heeft een heel andere rol dan onze website. Facebook is een social netwerk site waar 
TVDZ het nieuws deelt met de leden en andere bezoekers. In tegenstelling tot de website wordt de 
Facebook pagina veel vaker bijgewerkt. Op onze site staat veel vaste informatie over de vereniging, 
belangrijk voor bezoekers die interesse hebben om lid te worden. Er is een pagina ‘TVDZ Nieuws’ die 
wel regelmatig wordt bijgewerkt, maar met een ander soort berichten dan die voor Facebook. 
Voorbeeld: tennislessen die tijdelijk stoppen vanwege schoolvakanties, of informatie van de gemeente 
over zaken die met TVDZ te doen hebben. 
 
Met Facebook kun je heel veel mensen bereiken. Een goed voorbeeld van een recent Facebook 
bericht is de foto-impressie van de Nldoet dag van 9 maart. Een korte beschrijving van het evenement 
met foto’s is door veel mensen bekeken.  
 
Maar niet iedereen weet dat dit op Facebook staat. Vandaar dat ik dit artikel heb geschreven. Ik heb 
leden gesproken die wel een Facebook account hebben maar niet op de pagina van TVDZ kijken. 
Nadat ze hoorden dat daar zulke leuke foto’s te zien zijn, vonden ze het jammer dat ze die niet 
hadden gezien. Maar dat kan altijd nog wel. Alle berichten blijven op de pagina beschikbaar, ook die 
van een tijdje geleden. 
 
Hoe kom je op de Facebook pagina van TVDZ, uitgaande van het feit dat je zelf al een Facebook 
account hebt. Er zijn vele manieren, maar via de website van TVDZ gaat het gemakkelijk en snel: 
www.tvdz.nl. Klik op het blauwe Facebook icoon en je komt op de startpagina. Belangrijk is om de 
pagina leuk te vinden, als je automatisch van ieder nieuw geplaatst bericht op de hoogte gehouden 
wilt worden. 
 

  
 
Je kunt de berichten leuk vinden of een opmerking plaatsen. Als je een bericht deelt kunnen je 
Facebook vrienden dit ook lezen. Misschien worden ze op die manier wel geprikkeld om ook lid te 
worden. 
 
Jan Ronday 

  

Over de Facebook pagina van TVDZ  
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Het Oranje Fonds organiseerde op 9 en 10 maart 
2018, samen met duizenden organisaties in het land, 
weer Nldoet, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. Op 9 maart hebben vrijwilligers van onze 
club en van TIP Europe de handen uit de mouwen 
gestoken om een lijst met klussen af te werken.  
 
Maar voor het zover was moesten er wel een aantal 
voorbereidingen worden getroffen. Zo moest TVDZ 
als klusaanbieder bij Nldoet aangemeld worden, zodat 
vrijwilligers zich via de Nldoet website konden 
opgeven. Er was een lijst samengesteld met alle 

klussen die gedaan moesten worden. Ik noem er een paar: het 
dak van het clubhuis schoonvegen,  tennisnetten vervangen, 
scoreborden repareren, bloembakken verzorgen, barkrukken 
bijschilderen, ramen schoonmaken en lappen, onkruid wieden, 
tennisdoek ophangen, onkruid en mos verwijderen aan de 
baanranden en bij de netten, de tennismuur schilderen en nog 
een aantal klussen. Vooraf was de tennismuur al voorbewerkt 
door de loszittende verf te verwijderen.  
 

 
 
Om 09:00 uur waren de eerste vrijwilligers al aanwezig. De 
weersomstandigheden waren prima om te klussen. De actielijst 
kon keurig worden afgewerkt. En om op krachten te blijven was 
er rond lunchtijd heerlijke soep en broodjes. Zo rond 15:30 uur 
was het zo’n beetje gedaan met de werkzaamheden. Het 
tennispark ziet er weer heel netjes uit.  

 
Het was ook leuk dat er vrijwilligers van buiten de vereniging 
zich hadden aangemeld. Vier jonge mensen van TIP Europe 

die heel goed hebben geholpen. Op onze facebook pagina kunt u de foto’s bekijken die een goed 
beeld geven hoe hard er door iedereen is gewerkt, maar ook hoe gezellig het was. Want dat is 
natuurlijk ook belangrijk.  
 
Het was een zeer geslaagde Nldoet. 
 
Jan Ronday   
  

  

NLdoet actie groot succes 
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Erg groot was het animo voor een gratis tennisles niet. 
Dat begreep ik ook wel. 
Gezellige dikke dames uit Suriname hadden andere zaken aan hun hoofd. 
Ghanese heren keken eerst de kat uit de boom:  waren er wel jonge meisjes die zich opgaven? 
Zo ja, dan zouden ze meedoen, om via tennis indruk te maken en zo een vriendin op te doen. 
 
Tot onze verbazing én ons plezier waren het juist degenen waarvan we dachten dat het daklozen 
waren, die prompt hun naam lieten opschrijven. 
Theo, met zijn eeuwige rugzakje, 
Najib, die altijd een bepaalde geur om zich heen had. 
Mona en Tinus, niet dakloos maar ook niet echt 'gezeten burgers'. 
 
Op de dag zelf kwam de Leger Luitenant meedoen en ze bracht Toto mee, een grote blonde reus, die 
goed kon rennen – deelde hij mee. 
 
We liepen met zijn allen naar een tennisbaan midden in de Bijlmer. Daar deelden we rackets uit en 
lieten de spelers twee aan twee oefenen met een bal overslaan. 
Mona en Tinus wilden alleen met elkaar spelen. 
Toto liet voortdurend zien hoe hard hij kon rennen en liep daarbij steeds de bal voorbij! 
 
Maar Theo en Najib!  Zij liepen naar de tweede, ernaast gelegen baan, en na enig inslaan begonnen 
ze aan een echte game. De luitenant en Lajos en ik stonden met open mond te kijken. 
“Hoe komt het dat jullie al kunnen spelen?”, vroegen we later. 
Ze keken allebei een beetje beschaamd. 
Tenslotte zei Theo: “We zijn toch niet als daklozen geboren?” 
En Najib: “Ik was vroeger lid van de Vondelpark-club”. 
 
Na die dag hebben Lajos, de luitenant en ik ervoor gezorgd dat Najib en Theo het recht kregen om te 
spelen bij het sportcentrum in de Bijlmer en Lajos en ik stelden ons garant voor kosten als ballen, een 
racket en nieuwe bespanningen. 
 
Mona en Tinus vonden er niks aan. Toto vond een groepje snelwandelaars waarbij hij zich aansloot. 
 
Als Lajos en ik ons een enkele keer bij het Leger melden voor een maaltijd, dan zijn wij: “de tennissers 
zijn er vanavond”. Bekende gezichten dus, aldaar! 
 
 
Reiziger. 

                                                                                                                   

           

 

 

  

Les bij het Leger des Heils in de Bijlmer 
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Over ooievaars en reigers. 

De ooievaars zijn weer terug in Amsterdam. In de afgelopen weken kwamen de vogels een voor een 
binnen, na een lange vlucht van ruim 2000 kilometer vanuit Noord Afrika. Eerst de mannetjes om 
eventuele krakers van het oude nest klepperend te verwijderen! Dat is nog eens andere taal dan 
Groen Links, die kraken weer wil toestaan. 

Dan komen de vrouwtjes om voorbereidingen te treffen voor de gezinsuitbreiding. Als er onderweg 
geen ongelukken zijn gebeurd, treffen dezelfde mannetjes en vrouwtjes elkaar weer op een van de 
zeven nesten in de stad. 

Ze zijn trouw aan hun nest en een goed nest is hun heel wat waard, omdat er op vliegafstand genoeg 
eten te vinden is. 

Reigers daarentegen zijn lui en gaan posten bij de viskraam. Ik heb zelf meegemaakt, dat er een 
naast me kwam staan, toen ik in de Weespertrekvaart bij de burgemeesterswoning zat te vissen. 

Ooievaars zoeken het land af naar muizen, of kuikens voor zichzelf en de kleintjes. Ooievaars hebben 
maar één taak: zorgen dat er meer ooievaars komen en dus hebben ze seks midden op de dag in hun 
liefdesnest. De heer P. Meershoek schreef hierover dat het wel Casa Rossa lijkt. Terwijl de tram 
tingelend de bocht neemt, nemen meneer en mevrouw  Ooievaar boven op het nest de jaarcijfers van 
Stork B.V. door. 

Zo’n vrijpartij is trouwens geen eenvoudige opgave met al die lange poten, vleugels en snavels. 
Daarom is het een wonder, dat er toch altijd weer kleintjes geboren worden, want het is net alsof twee 
droogrekjes van Tomado zich proberen voort te planten. 

De halfwas ooievaars moeten geduldig wachten tot het hun beurt is om te zorgen voor het 
voortbestaan van de soort. Ze hopen, dat er één zijn poot breekt, of zich verslikt in een veldmuis. 

Vrij bewerkt naar Patrick Meershoek. 

Toch heerlijk om iets te lezen over de manier waarop baby’s afgeleverd worden. 

 

Loek Biesbrouck 

  

Zomaar een verhaaltje  24 
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TVDZ in het nieuws 
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TVDZ in het nieuws - vervolg 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….  

 
 
Creatief met tennisballen 
Met oude tennisballen kun je zoveel leuke dingen doen, zie enkele voorbeelden: 

 

 
 

 
Tennis outfit uit het verre verleden 

 

 
 
 

Altijd pasjes ophangen - ook voor tennislessen! 
Er zijn enkele leden die steevast “vergeten” om hun pasje op te hangen en 
dan verbaasd zijn dat ze hierover worden aangesproken door een 
bestuurslid. Opmerkingen zoals: "Ik ben hier al jaren lid" helpen niet (wij 
kennen niet alle leden persoonlijk). Op een correcte wijze je pasje ophangen 
helpt wel. En dat geldt ook voor de lessers op baan 6.  
Er blijken soms “zwartspelers” op de baan staan die geen lid zijn. 

 
Geen Digitale ACE ontvangen?  
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres 
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken.  
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing of een ander 
bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar.  
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . .   maart 2018 

 

 

Wat zalig, die heerlijke rust op de tennisbaan. Maar voor de 
tennissers was het een snert winter, omdat het erg koud was. Zelfs ik 
zat te rillen in mijn mollenvelletje en moest steeds dieper graven om 
nog een wurmpje op te kunnen peuzelen. 

Wel was er enig rumoer boven mijn mollenkop, daar de CV ketel het 
ging begeven. Gelukkig was er een lid, dat hoopte, wat aan de 
verwarming te kunnen doen. Nu zit Meneer de Mol er weer warmpjes 
bij. 

Nou nog wat humor en de week vliegt voorbij: 

Je moet allemaal je belastingbiljet invullen en Jan zit te zuchten over 
zijn getallen. Komt Mien zijn vrouw aanzetten met een pikant blaadje 

en zegt: “Hallo Jan, hier is je aftrekpost! “ Waar dat nou op sloeg? 

Zegt een vrouw: “Ik vraag me af, hoe het kan, dat MANNEN hele continenten hebben kunnen 
ontdekken, terwijl mijn Karel niet eens de boter in de koelkast kan vinden!” 

Dan nog wat kerkelijks.  Toen God de vrouw schiep, beloofde hij, dat er ideale echtgenoten te vinden 
zouden zijn in alle hoeken van de wereld. Toen God de wereld schiep, maakte HIJ de aarde rond. 

Helaas mensen, dat was het weer voor de lente. Ga lekker buiten spelen, maar maak boven niet 
teveel herrie op de Open Dag en het Stratentoernooi , want dan kan ik niet tukken. Laat in ieder geval 
wel een paar bitterballetjes voor Meneer de Mol achter. Kan hij ook nog genieten. 

Tot de volgende keer maar weer. Doei............................... 

Theodorus Victorianus 

Dimitri Zacharias de Mol 

alias Meneer de Mol 
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Tennislessen 2018 - Fred Groen 

 
 

De inschrijving voor tennislessen van de jeugd en 
voor volwassenen is weer geopend!  
De tennislessen worden verzorgd door onze 
ervaren zelfstandig werkende leraar Fred Groen.  
Afspraken en betalingen van tennislessen hebben 
betrekking op een overeenkomst tussen het 
TVDZ-lid en de tennisleraar.  
De procedure voor aanmelding is dat ieder lid dat 
tennislessen wil een inschrijfformulier invult / 
instuurt. Ook bestaande lessers die door willen 
gaan, dienen voor iedere volgende periode een 
inschrijfformulier in te sturen. Aanmelden gaat via 
TVDZ bij voorkeur per e-mail: 
tennislessen@tvdz.nl. Hierdoor is er een totaal 
beeld mogelijk van alle lesnemers bij de 
administratie, het bestuur en de tennisleraar.  

 
Aanmelden tennislessen:  
Hiervoor dient het “Inschrijfformulier tennislessen” ingevuld te worden. Dit formulier geldt zowel voor 
de winter- als zomerlessen. Dit formulier is te downloaden via de website www.tvdz.nl (doorklikken op 
Tennislessen).  
 
Lesvoorwaarden 2018:  
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.  
- Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.  
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaarsvakantie en zomervakantie.  
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan.  
- Een lesuur duurt 50 minuten.  
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.  
De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les.  
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les 
niet ingehaald, maar de tweede wel. De derde weer niet, maar de vierde wel...etc. tot maximaal 6 
lessen;  
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet; 
  
Lesgeld:  
- groepsles (vier personen, € 153 per persoon voor 18 lessen);  
- groepsles (drie personen, € 204 per persoon voor 18 lessen);  
- privéles (twee personen, € 306 per persoon voor 18 lessen);  
- privéles (één persoon, € 34 per les).  
- groepsles (zes kinderen, € 102 per kind voor 18 lessen leeftijd t/m 12 jaar)  
 
Er zijn 2 mogelijkheden om dit formulier op te sturen en je hiermee aan te melden:  
1e Digitaal opsturen naar tennislessen@tvdz.nl  
2e Het formulier schriftelijk in vullen en in de bus in de hal van het clubhuis deponeren.  
 
 
Als de inschrijvingen binnen zijn, zullen de indelingen worden vastgesteld en  
worden de lessers door de tennisleraar op de hoogte gesteld.  
 
De tennisleraar - Fred Groen Tel: (06) 55824186 - fred-groen@live.nl 
 
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de tennisleraar. Opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap 
uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl  
  

mailto:tennislessen@tvdz.nl
mailto:fred-groen@live.nl
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Datum Dag Evenement Tijd Organ. 

          

MAART         

9 mrt vrijdag NL DOET VRIJWILLIGERS AKTIE  9.00 BESTUUR 

25-mrt zondag Open Dag/ Volw/jeugd en introducées 10.00 Best/TC/AC 

          

APRIL         

6-apr vrijdag Ahmet Avondtoernooi I 20.00 AY 

22-apr zondag Lente toernooi 13.00 TC 

29-apr zondag Stratentoernooi 13.00 BESTUUR 

          

MEI          

11-mei vrijdag Ahmet Avondtoernooi II 20.00 AY 

25-mei vrijdag Sportmarkt Loswalfestival Diemen 18.00 BESTUUR 

27-mei zondag Taartentoernooi 13.00 AC/TC 

          

JUNI         

3 juni zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (thuis) 11.00 AC/TC 

          

JULI         

          

AUGUSTUS         

10 aug vrijdag Ahmet Avondtoernooi III 20.00 AY 

26 aug zondag B.B.Q. toernooi 13.00 AC/TC 

          

SEPTEMBER         

2 sep zondag Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit) 11.00 AC/TC 

8 sept zaterdag Markt Diemerfestijn 9.00 BESTUUR 

28 sept vrijdag Ahmet Avondtoernooi IV 20.00 AY 

          

OKTOBER         

7 okt. zondag Tennistoernooi Taart 13.00 TC 

26 okt. vrijdag Ahmet Avondtoernooi V 20.00 AY 

          

NOVEMBER         

25 nov. zondag Oliebollentoernooi 13.00  AC/TC 

          

DECEMBER         

          

JANUARI          

6 jan zondag Nieuwjaarsreceptie  15.00 BESTUUR 
 

    

     

     

     

       

Activiteiten kalender TVDZ 2018 



31 

 

 

 
 


