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TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID 
Sportpark “De Diemen”, Postbus 110, 1110AC Diemen 

Telefoon: 020-6001857 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl – website: www.tvdz.nl  
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Van de Voorzitter 

 

 
Het jaar 2014 zit er al bijna weer op en we gaan richting donkere maar 
gezellige feestdagen. Er is dit jaar weer een hoop gebeurd bij TVDZ.  
 
Op donderdag 13 november 2014 is de Algemene Ledenvergadering 
geweest en deze heeft onder andere vastgesteld dat de prijzen van het 
seniorenlidmaatschap voor 2015 zullen worden verhoogd. Ook de 
huidige bestuursleden zijn weer gekozen voor een nieuwe termijn. Zie 
hierover tevens de bijdrage van Janny de Boer in deze ACE.  
 
Wij danken ook alle vrijwilligers die in de commissies weer allerlei 
activiteiten hebben georganiseerd in het afgelopen jaar. Want zonder 
vrijwilligers geen activiteiten. Voor een aantal commissies, maar ook 
voor het bestuur, zoeken we zelfs nog nieuwe vrijwilligers, die een paar 
keer per jaar hun handjes willen laten wapperen. 
 
Trouwens twee van onze vrijwilligers, te weten Wim van den Haak en 

Donna Reestman, zijn op voordracht van het bestuur van TVDZ door de gemeente Diemen 
onderscheiden met een vrijwilligersoorkonde, waarover verderop in deze ACE meer.  
 
Traditiegetrouw hebben we dit najaar weer allerlei leuke en goed bezette toernooien gehad. Zo stond er 
bijvoorbeeld een verrassingstoernooi gepland op de activiteitenkalender. Het bestuur kwam er echter 
bijtijds achter dat beide toernooicommissieleden op vakantie waren…. Dat was pas een verrassing! Dus 
hebben Janny de Boer en ondergetekende deze activiteit georganiseerd. Dat was voor de leden weer 
een grote verrassing. 
 
We hebben dit jaar eveneens kunnen genieten van een geweldig gezellig en drukbezocht Oliebollen- en 
Appelflappentoernooi, waarover elders meer in deze ACE. 
 

Tijdens de feestmaand december wordt meestal door allerlei goede doelen-
organisaties gevraagd om hen te steunen, maar wist u dat TVDZ ook een goed 
doel is om te steunen? Daarom vraag ik uw aandacht in deze ACE voor de 
Vriendenloterij. Want als u een lot koopt bij de Vriendenloterij en aangeeft dat u 
TVDZ als club wilt steunen, dan gaat de helft van uw inleg naar dat goede doel!  
Voor de andere helft van uw inleg maakt u kans op geweldige prijzen….  
Dus wat let u om 1 of meerdere loten te kopen?  
 

Diegene die onze club al gesponsord hebben door aankoop van loten voor de Grote Clubactie kunnen 
in deze ACE checken of ze dit jaar in de prijzen zijn gevallen.  
 
Maar voordat het zover is gaan we dit voorjaar (in maart) weer meedoen met de landelijke NL.DOET 
actie van het Oranjefonds, waarbij we ons tennispark weer eens een grondige beurt gaan geven.   
Uiteraard gaan we weer onkruid wieden, de heg knippen, het clubhuis opknappen, banen extra vegen, 
etc. Vrijwilligers kunnen zich begin volgend jaar opgeven via de website van NL.DOET. 
 
Last but not least, wil ik u namens het voltallige bestuur van TVDZ uitnodigen voor de 
Nieuwjaarsreceptie op zondag 11 januari 2015 om 15:00 uur om het glas te heffen op een voorspoedig 
tennisjaar 2015!  
 
Prettige feestdagen gewenst! 
 
Hans de Jong  
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Postbus 110, 1110 AC Diemen – Tel: 020-6001857  
Rabobank: NL12 RABO 0393  6379  64 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl - Website: www.tvdz.nl 
  
Bestuur:  
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl  
- Janny de Boer (secretaris) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl  
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 020-6952298 - penningmeester@tvdz.nl  
- Koos van Raalte (vice-voorzitter) Tel: (020) 020-6952333  
- vacature (promotie en PR)  
 
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl  
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl  
- Ida Nelemans - Tel: (020) 06-53111855  
 
Activiteiten-Commissie:  
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857 
- Rita van Leeuwen  
- Mylène Smits  
  
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl  
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186  
- Jan Ronday 
- Vacature 
 
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl  
-  Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929  
-  Loek Biesbrouck  

- Evert Strubbe (foto’s) 
 
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:  
toernooicommissie@tvdz.nl / 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  
 
Kascommissie: 
- Adriane Velthuizen 
- Lonneke Regter 
- 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. 
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file:///C:/Users/N.P.J.%20de%20Jong/AppData/Local/Temp/tennislessen@tvdz.nl
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Van de Redactie  
 
 

Op prachtige bijdragen van Frans Heinsius na, lijkt het er nu eindelijk 
op, dat mijn gebeden worden verhoord. Twee bijdragen van auteurs, 
die we nog niet eerder hebben gezien in onze ACE. Ik ben er 
euforisch over, maar dat ga ik u uiteraard niet laten merken, want dan 
wordt u zelfgenoegzaam en ik wil u juist aan het schrijven hebben.  
 
Schrijf u blauw! Dat is weliswaar niet goed voor uw vingers, maar wel 
goed voor uw gemoed. Niet bij wetenschappelijke teksten natuurlijk, 
want daar moet je bij elk woord goed opletten of dat wel het juiste 
woord is, maar wel bij teksten waarbij je vrijelijk mag zeggen wat je 
wilt, zoals in deze ACE.  
 
Nou ja, vrijelijk? Dat lijkt maar. Dit blad is leesbaar via internet en ik 
let er dus niet slechts goed op of het Nederlands correct is, maar ook 
of u uzelf, of anderen (zoals bijvoorbeeld TVDZ) geen schade 

berokkent, want dat is niet de bedoeling van dit blad. Dat Nederlands verbeteren we zonder problemen 
(hoe beter leesbaar, hoe beter). Zo gauw het echter een inhoudelijke zaak betreft, die werkelijk schade 
kan berokkenen, treden we met u in discussie.  
 
Als u mij gepasseerd bent, bent u er echter nog niet, want de definitieve versie van elke ACE met foto’s 
en al wordt nog eens kritisch bekeken door het bestuur. Ik vond dit, voordat ik aan dit redacteurschap 
begon enigszins achterdochtig van het bestuur, maar inmiddels ben ik er zelfs blij mee. Uit vrijwel elk 
nummer is een belangrijke fout gehaald, voordat het is verschenen. Het is in ieders belang dat dit 
gebeurt. Wees dus niet bang met schrijven. Als u te ver gaat krijgt u dit vanzelf te horen en als u wilt 
weten waarom uw teksten gecorrigeerd zijn, laten we u dit graag weten. Dat alles gebeurt uiterst 
discreet. Niemand komt de tekst te weten, die u bij ons hebt ingediend, zelfs niet als de definitieve 
versie is verschenen. 
 
Ik bereed weer eens mijn stokpaardjes en vergat u mede te delen wat u te wachten stond. Een hele 
boel! Veel belangrijke mededelingen van het bestuur, waaronder de onbeschrijflijk lage contributie-
verhoging u opgelegd door de Algemene Ledenvergaring van 16 personen. Hoe bestaat het? Zestien! 
Moet je dan echt eerst de contributie flink verhogen om veel leden naar de Algemene Ledenvergadering 
(ik had hier eerst ‘ledenvergaring’ staan, ha! , ha! ) te krijgen? Vooral de bereidheid van het zittende 
bestuur om zich desondanks opnieuw beschikbaar te stellen, viel daar dan ook op. Dat zijn wat je noemt 
KANJERS!  
 
Dat wij nog steeds het gehele jaar door kunnen tennissen tegen zulke lage prijzen is te danken aan de 
creativiteit van dit bestuur. Echter datzelfde bestuur dan belonen met een opkomst van 12 leden, is voor 
mij schandalig en ondenkbaar, hoewel het is geschied. 
 
Ik ben weer afgedwaald. Er hebben onder instigatie van dit bestuur de afgelopen herfst veel geslaagde 
activiteiten plaatsgevonden. Deze worden uiteraard netjes van foto’s voorzien gerapporteerd. Maar het 
meest mooie bericht was toch dat  van de Vrijwilligersonderscheiding va de Gemeente Diemen voor 
Donna Reestman en Wim van den Haak. Volkomen onverwacht, werden de twee vanuit hun respectieve 
verblijfplaatsen naar de uitreiking  overgebracht om daar  een oorkonde van de Gemeente Diemen in 
ontvangst te nemen voor hun vrijwilligerswerk. Dat vind ik mooi.  
 
 
Prettige feestdagen en veel leesplezier! 
 
 
Godfried van den Wittenboer 
 
PS.  
Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan de ACE, dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

 

U bent van harte welkom op onze  

Nieuwjaarsreceptie  
op zondag 11 januari 2015 
In het Clubhuis TVDZ  
15.00 uur – 17.00 uur, Tot dan! 
Het bestuur 

 
 

Wintersluiting TVDZ 

 
Het doet het bestuur groot plezier om u te kunnen meedelen, dat de wintersluiting van dit jaar slechts  
van korte duur is.  
 
De banen van TVDZ en de kantine zijn van 23 december 2014 tot 3 januari 2015 gesloten wegens de 
jaarlijkse wintersluiting.  
Op 3 januari 2015 kan er dus weer getennist worden. 
 
Voorwaarde is uiteraard dat de weersomstandigheden dit toestaan. Voor up-to-date meldingen van 
eventuele afkeuring van de banen verwijzen wij u naar onze website: www.tvdz.nl. 
 
 
 
 

Mededelingen bestuur - Lidmaatschapsprijzen 2015 

 
Lidmaatschapsprijzen:  
Op 13 november 2014 is de Algemene Leden Vergadering van TVDZ gehouden en zijn de aanwezige 
leden akkoord gegaan met een kleine verhoging van de contributies.  
 
De contributie voor de jeugdleden en studentleden is ongewijzigd gebleven en de verhoging heeft 
alleen betrekking op de senioren, dagleden en wintertennissers.  
 
De nieuwe contributiebedragen: 
 
Senioren   : van € 196,- naar € 199,- per jaar - m.i.v. 1-1-2015 
Dagleden   : van € 158,- naar € 161,- per jaar - m.i.v. 1-1-2015 
Winterleden senioren : van € 65,- naar € 69,- m.i.v. 1-10-2015 
 
Voor de volledigheid nog even alle lidmaatschapsprijzen op een rijtje: 
 
Voor nieuwe lidmaatschappen is inning van de contributie uitsluitend mogelijk door afgifte van een 
Incassomachtiging. Voor alle nieuwe leden wordt éénmalig een inschrijfgeld van € 7,50 in rekening 
gebracht.  
 
JAARLID VOLWASSENEN  
Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2015.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 199,- Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder.  
Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 
22.30 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) conform onze openingstijden. 
 
(vervolg lidmaatschapsprijzen 2015 op p. 11) 

http://www.tvdz.nl/
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JEUGDLID (TOT 18 JAAR)  
Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2015.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 112,-  
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar. Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) 
dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 19.00 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) 
conform onze openingstijden. 
 
DAGLID  
Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2015.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 161,-  
Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder. Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) worden 
getennist, van maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 
april) van maandag t/m zondag van 09.00 tot 17.00 uur.  
 
STUDENTLID  
Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2015.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 144,-  
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart of schoolpasje. Hiermee 
kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 22.30 uur, 
en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) conform onze openingstijden. 
 
WINTERLID 
Geldig vanaf 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2015.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 69,-  
Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder. Hiermee kan alleen in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april)  
worden getennist conform onze openingstijden. 
 
WINTERJEUGDLID  
Geldig vanaf 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2015.  
Contributie uitsluitend via incasso: € 54,-  
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar (WTJ). Hiermee kan alleen in het winterseizoen (1 oktober tot 1 
april) worden getennist conform onze openingstijden. 
 
DONATEURS  
Donateurs hebben geen recht om te spelen, maar kunnen de digitale ACE krijgen na opgave van het e-
mail adres. Vrijwillige bijdrage periodiek vanaf € 5 of hoger overmaken op de RABO rekening van TVDZ 
- NL12 RABO 0393 6379 64 onder vermelding van ondersteuningsbijdrage.  
 
INTRODUCÉS  
Introducés 18 jaar en ouder: € 10,- per persoon / per dagdeel.  
Introducés onder de 18 jaar: € 5,- per persoon / per dagdeel.  
 
 
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, of verhuizing, zal tot restitutie 
worden overgegaan. Hierbij wordt de volgende verdeelsleutel 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 op jaarlidmaatschappen (dus NIET op het 
winterlidmaatschap). 
 
(vervolg mededelingen van het bestuur op p. 13) 



12 

 

  



13 

 

Procedure opzeggen lidmaatschap 

 
Helaas komt het 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, de ACE en op het 
aanmeldingsformulier. Daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet geaccepteerd.  
 
Daarom 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. 
 

Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen 

 
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? 

 
Wij attenderen u op het participatiefonds van de gemeente Diemen.  
Ouders die wonen in Diemen, wiens inkomen minder is dan 110 % van de 
bijstandsnorm, kunnen een beroep op deze regeling doen, zodat de kinderen 
kunnen deelnemen aan sport- hobbyclubs, zwemlessen, muzieklessen etc. Voor 
kinderen van 4 tot 11 jaar geldt een bijdrage van € 250,=, voor kinderen van 12 tot 
en met 17 jaar een bijdrage van € 350,=.  
Voor meer informatie zie: www.diemen.nl 
 

Vooraankondiging Incasso contributie  

 
Rond 8 december en 11 december zullen de contributies per incasso worden geïnd van de nieuwe 
jaarleden en winterleden. (Winter)leden die al eerder zijn geïncasseerd, doch zelf ten onrechte hebben 
gestorneerd, zullen alsnog worden geïncasseerd.  
 
De contributiebedragen van de jaarleden zullen eind januari 2015 worden geïncasseerd op de 
gebruikelijke wijze. Nadat de contributie is betaald word het lidmaatschapspasje beschikbaar gesteld. 
 

Mededelingen Ledenadministratie 

 
Lidmaatschapspasjes 2015 
Niet tevreden met je foto? Stuur een betere foto naar email: ledenadministratie@tvdz.nl met vermelding 
van je naam en lidnummer.  
 
Oproep aan de winterleden die nog geen foto hebben aangeleverd: Wilt u dit alsnog doen? 
 
 

Mededelingen bestuur - Vergaderdatum Commissies 

 

De vergadering van de toernooi-, activiteiten- en jeugdcommissie met het bestuur om de 
activiteitenkalender van 2015 vast te stellen is gepland op 22 januari om 20:00 uur in het clubhuis van 
TVDZ.  
Als de leden van TVDZ ideeën of suggesties hebben voor een TVDZ activiteit kunnen ze uiteraard 
terecht bij de commissieleden of het bestuur.  
  

file:///D:/TVDZ%20ACE/TVDZ/ACE%202013/ACE%204%202013/ledenadministratie@tvdz.nl
file:///C:/Users/Godfried/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2JPP3TWC/www.diemen.nl
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We hebben de Algemene ledenvergadering van 2014 weer achter ons. 
Tijdens deze vergadering is een en ander uitgelegd inzake het achterliggende financiële jaar. 
 
Ondanks dat wij het lidmaatschap bij de K.N.L.T.B. hebben beëindigd, hebben we niet kunnen 
voorkomen, dat we met rode cijfers zijn geëindigd. Dit is grotendeels te wijten aan langdurige en 
chronische blessures van enkele oudgedienden. Verder hebben we vorig jaar nog één keer kunnen 
profiteren van de ecotaks, een bedrag van ruim  € 1.000,00. Dit jaar valt dat weg. Bovendien heeft de 
Verzekeringsmaatschappij Generali dit jaar hun toernooi overgeslagen en is het bezoek van introducés 
is sterk achtergebleven ten opzichte van de verwachting. Al met al zijn de inkomsten per saldo 
achtergebleven op die van de begroting. 
 
De kostenzijde in het exploitatieoverzicht is ruim € 5.000.00 lager dan de begroting over 2014 laat zien. 
De grootste oorzaak hiervoor is uiteraard het wegvallen van de bijdrage aan de K.N.L.T.B. 
Hoewel de energie-uitgaven bijna gelijk zijn gebleven, onderzoeken we toch of we via een andere 
leverancier de kosten verder kunnen verlagen. Een andere kostenpost zijn de verzekeringen. Deze post 
gaat geruisloos ieder jaar omhoog. Hierover gaan wij in eerste instantie een gesprek aan met onze 
tussenpersoon. 
 
Resultaat van het beleid tot nu toe is toch dat we op een veel lager verlies zijn gekomen dan begroot, 
maar dat is absoluut geen rede tot vreugde. 
 
Wat betreft de begroting voor het volgende boekjaar is een reële verwachting dat het aantal leden 
minimaal gelijk zal blijven ten opzichte van het afgelopen jaar. We zien momenteel al een zeer sterke 
groei van het aantal winterleden. Het aantal betalende leden van TVDZ bedraagt per 13 november jl.  
333. Uiteraard ontvangen we in 2014 geen ecotaks meer. Desondanks verwachten we een 
inkomstenverhoging van ca. € 1.500,00. Aan de kostenzijde dienen we een en ander gelijk te houden of 
zelfs te verlagen. Zoals het er nu echter naar uitziet zullen we ook volgend jaar noodgedwongen op een 
klein verlies eindigen. 
 
Wat betreft de lange termijnplanning dienen we vooral te kijken na 2016. In 2014 zijn onze banen 
financieel afgeschreven bij de gemeente. De gemeente Diemen heeft aangegeven dat allereerst de 
eerste drie velden gerenoveerd zullen worden. Men bekijkt echter van jaar tot jaar of dit ook 
daadwerkelijk nodig is. Ook nu wijst de gemeente er weer op, dat wanneer de banen 4-6 intensiever 
gebruikt gaan worden (i.p.v. baan 1-3), de renovatie vele jaren opgeschoven kan worden. De banen 4-6 
zijn nauwelijks aan slijtage onderhevig. 
Momenteel betalen wij aan de gemeente een oplopend bedrag. Dit bedrag is verdeeld over drie posten: 
de huur van het sportpark, het onderhoud van de verlichting en de afbetaling  van de kosten van een 
tweekleurige grasmat. De laatste betaling hiervan is in 2016. Als er dan nog niet gerenoveerd hoeft te 
worden, valt deze uitgave weg en geeft dat een positieve wending geven aan de liquiditeitspositie van 
TVDZ. 
 
De financiële jaarwisseling heeft bij TVDZ reeds plaatsgevonden. Bijna alle winterleden zijn 
geïncasseerd.  Hierbij zijn tot op heden weinig storneringen te melden. Bij de incasso van de jaarleden 
wordt regelmatig het contributiebedrag gestorneerd. Dit is heel vervelend, omdat dan door ons opnieuw 
actie dient te worden ondernomen om deze bedragen alsnog op de rekening van TVDZ te krijgen.  Eind 
januari 2015 worden weer de contributiegelden geïncasseerd. We verzoeken iedereen daar alvast 
rekening mee te houden. 
 
Ik wens iedereen een mooie jaarwisseling. Schrap alle goede voornemens op één na: Kom lekker vaak 
tennissen !! 
 
Gerard Roosien 
 
 
  

Van de Penningmeester 
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Vrijwilligersonderscheiding Gemeente Diemen voor TVDZ-ers 

 
De voordracht door het bestuur van TVDZ van de twee kandidaten  Wim van den Haak en Donna 
Reestman bij de Gemeentelijke commissie was eigenlijk het meest eenvoudige. Immers, de verdiensten 
van deze twee vrijwilligers waren niet moeilijk op te sommen: 
 

Wim van den Haak heeft in de afgelopen 30 jaar allerlei rollen vervuld bij TVDZ: 
bestuurslid, groundsman, diverse commissies zoals de kascommissie, de 
activiteitencommissie, de toernooicommissie en dergelijke. 
 
Donna Reestman is al op 13-jarige leeftijd begonnen als jeugdcommissielid en 
heeft de afgelopen 6 jaar allerlei jeugdtoernooien georganiseerd en geleid 
samen met Fred Groen. Helaas kan zij deze rol nu niet meer combineren met 
haar studie rechten. 
 
Het bedenken van een list om de kandidaten op 21 november 2014 om 19:30u in 
het gemeentehuis van Diemen te krijgen, was het moeilijkste onderdeel van 
deze exercitie. Wim van den Haak zou pas 17 november terugkomen van zijn 

vakantie in Thailand, dus er was weinig tijd te verliezen. Met Gerard Terweij werd een plannetje opgezet 
om Wim uit te nodigen op de club om een hapje mee te eten met Gerard. De voorzitter kwam hem 
daarna verrassen met een fles wijn namens het bestuur en ontvoerde hem meteen naar het 
Gemeentehuis. 

 
Met Donna Reestman was het beduidend lastiger.  
Donna was niet te bereiken per telefoon, zowel op haar 
huisnummer als op haar mobiel. Een tweetal 
huisbezoeken bleken ook niet te werken (de bel bleek 
achteraf defect). Inspreken op de voicemail bood ook al 
geen soelaas. Opeens bleek de e-mail echter wel 
effectief, doch Donna had op de bewuste vrijdagavond 
geen tijd (studie en andere afspraak).  
 
Bij een daarop volgend derde huisbezoek bleek de 
voorgevel van het huis van Donna Reestman 
zwartgeblakerd wegens brand. Er was wederom 
niemand thuis, maar nu omdat de brandweer dit 
uitdrukkelijk verboden had. Op donderdag 20 november 

heb ik de voorzitter van de commissie,  de heer Verheuvel, gebeld met de mededeling dat het 
onwaarschijnlijk was dat ik Donna te pakken kon krijgen. Uiteindelijk echter bleek opnieuw de e-mail 
effectief en heb ik haar vriendelijk, doch beleefd,  verzocht om zich op vrijdag 21 november te melden bij 
het gemeentehuis voor een verrassing. En zowaar stond Donna om 19:30uur in hockeyoutfit op de 
stoep van het Gemeentehuis, zij het met de mededeling dat ze maar weinig tijd had, want ze moest nog 
een hockeytraining geven…. 
 
Met de voorzitter van de commissie werd vervolgens koortsachtig overleg gepleegd om de volgorde van 
de sprekers te wijzigen, hetgeen gelukkig lukte. 

 
We werden gastvrij onthaald met livemuziek en naar 
de zaal geleid waar de plechtigheid zou plaatsvinden. 
Daar werden de vrijwilligers door de diverse 
commissieleden toegesproken.  
 
Rob Verheuvel hield een vlammend betoog over de 
verdiensten van de twee vrijwilligers van TVDZ en riep 
Wim en Donna naar voren om de felicitaties en de 
bijbehorende oorkonde in ontvangst te nemen.  
 
Tevens kregen zij een zilveren speld van de gemeente 
Diemen opgespeld en werden zij letterlijk in de 
bloemetjes gezet.  
(vervolg p. 19)  
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Donna moest daarna echter als de gesmeerde bliksem naar haar hockeytraining en kon de rest van het 
feestelijk samenzijn niet meer meemaken (vandaar dat zij niet op de foto staat die in het Diemernieuws 
is gepubliceerd). 
 
De burgemeester Amy Koopmanschap deed als laatste een duit in het zakje met een speech over het 
belang van vrijwilligers voor (sport)verenigingen en ging daarna met de onderscheiden vrijwilligers en 
de commissieleden op de foto. 
 

 
De oorkonde van Wim bleek bij nadere 
beschouwing een spelfoutje te bevatten die hem 
zijn hele leven al achtervolgt: er stond Wim van 
de Haak, i.p.v. van den Haak. 
De voorzitter van de gemeentelijke commissie 
heeft deze fout inmiddels laten herstellen, zodat 
alles weer op zijn pootjes terecht kwam. 
  
De avond werd afgesloten met een receptie 
vergezeld van livemuziek en heerlijke hapjes.  
 
Iedereen kan met een tevreden gevoel 
terugkijken op een geslaagde uitreiking. 
 
Hans de Jong - Voorzitter 
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Op 14 november vond de Algemene 
Ledenvergadering plaats. Hoewel we dat 
‘algemene’ er misschien beter af kunnen halen, 
want een opkomst van  welgeteld van 16 mensen 
(inclusief 4-koppig bestuur) mag toch wel 
bedroevend worden genoemd. Optimist die ik ben, 
draai ik het toch liever om. Het is niet zo, dat het 
niemand interesseert wat het bestuur doet, maar 
men heeft zoveel vertrouwen in het bestuur, dat 
men de jaarlijkse verantwoording van het bestuur 
overslaat.  
De leden die wel aanwezig waren, kregen een 
ietwat somber verhaal van de penningmeester, 
omdat we er, ondanks het wegvallen van de kosten 
voor de KNLTB, toch niet in geslaagd zijn om met 

een positief verhaal voor de dag te komen. Er was toch weer een tekort op de balans, maar gelukkig 
niet onoverkomelijk, dus al met al toch ook weer een beetje gunstig. Verder heeft de vergadering 
besloten om de contributie voor leden, dag-leden en winterleden licht te verhogen. De jeugd is ontzien, 
omdat wij vooral hen niet willen ontmoedigen om lid te worden en we graag zien dat zij lid blijven.  
Tevens werden de zittende bestuursleden die zich wederom beschikbaar stelde unaniem herkozen (er 
waren ook geen tegenkandidaten). Kortom toch een interessante avond, die we reeds rond 10 uur 
konden afsluiten, dus gelukkig geen latertje. 
 
Janny de Boer 

  

  

Algemene Ledenvergadering 14 november 2014 
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De grootste verrassing van het verrassingstoernooi was dat de 
gehele toernooicommissie van een welverdiende vakantie aan het 
genieten was. Ook konden zij niet even 
terugkeren voor het toernooi. De een 
zat in Thailand en de ander in 
Australië.  
 
Maar daarom niet getreurd, want met 
gezamenlijke inspanning hebben wij er 
toch een heel gezellig en ook 
verrassend toernooi van kunnen 

maken. Winnaar van het toernooi (dit was natuurlijk geenszins een 
verrassing) werd Elly met 27 games en tweede (oude rot in het vak) werd 
Loek. Emmanuel en Kirsten deelden de derde plaats. 
 
 
De grootste verrassing was echter dat iedereen een heel leuk cadeautje (uitgezocht door Hans) ontving.  
Het gezegde: "Een kinderhand is gauw gevuld" werd hierdoor weer eens bewezen, want de stemming 
werd door deze kleine attenties hilarisch! Kortom een groot succes !! 
 
Janny de Boer 
 

   

Verrassingstoernooi   26-10-2014 
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Op een mooie zonnige zondag in november kwamen de leerlingen van Fred Groen het tennisveld 
oplopen: de start van het jaarlijkse lesserstoernooi. Op drie banen werden de wedstrijden gespeeld met 
petjes en zonnebrillen op om de bal toch maar goed te kunnen zien en te raken. 

 
Ook de andere banen werden allemaal benut, want op zo’n mooie zondag in november  moet je wel 
tennissen. Na twee rondes werden in de pauze door Gerard en Dong lekkere hapjes geserveerd.  Al bij 
binnenkomst bleek trouwens al dat het een feestelijk toernooi was:  een schaal met cake stond klaar. 

 
Na 4 rondes werden de punten geteld en de winnaars bekend gemaakt. Saignant detail : van de 6 
teams hadden 4 teams 2 wedstrijden gewonnen en 2 verloren. De winnaars werden Piet en Tineke die 
alles gewonnen hadden.  Op de foto staat Fred omringd door de winnende teams. 

 
Rita van Leeuwen 

 

 

   

Lesserstoernooi    9-11-2014 
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Bij het oliebollentoernooi mochten we de lange tijd geblesseerde en zieke Herman 
weer in zijn volle glorie als ‘oliebollen- en appelflappenbakker’ begroeten. Dit was 
een groot genoegen. Natuurlijk was hij onderdeel 
van een excellent team: bestaande uit Mylène, 
Herman en Rita onder voorzitterschap van Gerard, 
maar deze keukenbrigade deed de deelnemers aan 
‘Heel Holland bakt’ vergeten. Ondertussen werd er 
op de banen enorm gestreden en gevochten om de 
eeuwige roem. De hoofdprijs ging deze keer (en 
heel veel andere keren) naar Ed. Hoewel de naam 
van het toernooi anders zou doen vermoeden, 

waren de weergoden ons ook heel goed gezind en hebben we met veel 
plezier de oliebollen op het terras kunnen verorberen. Het was een 
waardige afsluiting van ons toernooienseizoen van 2014. Op naar 2015 
en nog veel meer gezellige bijeenkomsten op de tennisbaan. U bent van 
harte welkom.  
 
Janny de Boer 
  

Oliebollentoernooi   23-11-2014 
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Ingezonden - Warm welkom - Lonneke Regter 

 
 
Warm welkom 
Een groot artikel in een lokaal nieuwsblad bracht ons op de hoogte van de open dag van TVDZ op 
zaterdag 29 maart 2014. Met onze dochter van toen nog maar negen maanden oud namen we een 
kijkje. We werden meteen doorverwezen naar de voorzitter, die ons vriendelijk uitlegde wat de club te 
bieden had: recreatief tennissen en er is (bijna) altijd plek op de baan. Het maakt niet uit of je wel of niet 
kunt tennissen. Met een mooie aanbieding voor het lidmaatschap, de banen die lonkten in de volle 
voorjaarszon en na het checken van de bar, werden we meteen lid.  

 
De dinsdag daarop gingen we ons geluk beproeven bij de wilde mix. Ik 
had 24 jaar geleden voor het laatst een tenniswedstrijdje gespeeld 
(een jaar les gehad van mijn elfde tot twaalfde) en Etienne had nog 
nooit eerder getennist.  
 
We kregen een warm onthaal en mochten meteen meedoen. Elke 
speler, en zeker de tegenstanders, paste zich onmiddellijk aan en 
sloegen zo vriendelijk mogelijk onze ballen terug (als die ballen al het 
net over kwamen). Wat zullen de mensen aan de kant de eerste tijd 
soms gelachen hebben om onze verwoede pogingen de ballen te 
raken… 
 

Na de zomer konden we gelukkig wat regelmatiger komen en namen we ook les. We kregen in die 
periode ook veel tips van medespelers, wat erg handig is om verder te komen. Toen werd het ook echt 
leuk en konden we wat meer meedraaien bij de wilde mix en de leuke toernooien op zondag. En - niet 
onbelangrijk - na afloop van de wilde mix was het goed toeven op het terras (of nu in de warme bar). Op 
een zondag kregen we zelfs een professionele oppas-oma die onze dochter Veronique verwende met 
pepernoten en speculaas, terwijl wij aan het tennissen waren… Waar vind je zo’n service in Nederland? 
 
Kortom, we zijn blij dat we TVDZ hebben gevonden. Wat anders zouden we op dinsdagavond of op 
zondagmiddag moeten doen? En we hopen dat we steeds een beetje beter gaan tennissen, zodat we 
ooit, in de verre, verre toekomst, weer andere nieuwe leden op dezelfde manier kunnen verwelkomen. 
En misschien ook wel eens een ace slaan…  
 
Lonneke Regter 

 
 
 
 

Ingezonden - Tennisles Wintervakantie 

 
Beste Lessers, 
 
In de periode van woensdag 17 december 2014 t/m zondag 11 januari 2015 zijn er géén tennislessen 
i.v.m. de komende feestdagen en de wintervakantie. 
Daarna hoop ik iedereen weer gezond en wel op de tennisles te mogen begroeten. Ik wens jullie 
daarom alvast prettige feestdagen toe en in het nieuwe jaar veel gezondheid en geluk. 
 
Sportieve groet,  
 
Fred Groen (trainer TVDZ). 
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Grote Clubactie 2014 - TVDZ -  
 

Trekkingsuitslag bekend! 

 
27 november 2014 – De trekkingsuitslag van de Nationale Stichting 
Grote Clubactie is bekend! De hoofdprijs (100.000 euro) van deze 42e 
trekking is gewonnen door een inwoner uit Zuid-Holland. De trekking 
werd verricht door notaris J.A.H.G. van Tuijl. Wij wensen alle 
prijswinnaars veel plezier met hun gewonnen prijs! 
 

Wil je kijken of jij een winnend lot in handen hebt?  
Check dan hier of je prijs hebt via de lotchecker! 
Klik hier om de trekkingsuitslag te bekijken.  
De trekkingsuitslag is ook te raadplegen via de uitslagenlijn: 0900 – 258 2228 (35 eurocent per minuut). 
 
Duizenden clubs in Nederland doen jaarlijks mee aan de Grote Clubactie. De opbrengst van de actie is 
een onmisbare bron van inkomsten om hun doelen te financieren. 
TVDZ dankt de leden die een of meerdere clubloten hebben aangeschaft! 
 

 
 
Prijzen innen? 
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop 
naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening 
of naar u toegestuurd. Als u uw lot heeft betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen 6 weken ontvangt u 
uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. Aan de Grote Clubactie is een vergunning voor 5 jaar verleend 
door het Ministerie van Justitie op 7-12-2009 onder nummer 5631620/09/DSP.  
Wijzigingen op het prijzenpakket en typefouten zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden. 

  

http://www.clubactie.nl/
https://www2.clubactie.nl/Media/Default/Downloads/2014/uitslag%202014.pdf
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Het was Oud en Nieuw 1952 en dat werd gevierd bij mijn opa in de Indische buurt. Na 12 uur gingen 
mijn oom Jan, die net zo oud was als ik, en ik de straat op, omdat we vuurwerk prachtig vonden. 
Nu had ik een vriendinnetje op school, waar ik verliefd op was en zei tegen Jan: “Laten we naar haar 
huis gaan om haar een gelukkig Nieuwjaar te wensen” en inwendig dacht ik: “Misschien krijg ik wel een 
kusje.” Enfin, wij belden aan en werden binnengelaten en tja… ik geloof, dat ik een kusje op mijn wang 
kreeg.  

Haar moeder schoof de schaal 
oliebollen naar ons toe en zei: “Tast 
maar toe.” Dat lieten we ons geen 
tweemaal zeggen, want thuis hadden 
wij die nog niet (armoe troef). Volgens 
mij hebben wij die schaal geheel of 
bijna geheel soldaat gemaakt. Later 
hoorde ik, dat dit hun enige schaal 
oliebollen was, zodat ze er zelf amper 
van hadden genoten. Daarna ben ik 
haar uit het oog verloren, omdat ze 
naar Den Haag was verhuisd. 
 

Ca. 40 jaar later moest ik iets in een telefoonboek opzoeken en mijn oog viel op haar vaders naam met 
daarachter zijn beroep: verificateur. Ik wist, dat hij bij de douane had gewerkt en ik kreeg het in mijn 
gekke bol om dat telefoonnummer te draaien. Ik kreeg inderdaad haar moeder aan de telefoon, toen ik 
haar vroeg of zij de moeder van mijn vriendinnetje was. Zij zei: “Ja “ en het bleef even stil. Toen kwam 
de vraag: “Ben jij de jongen van de oliebollen?” En dat moest ik bekennen. Zij wilde echter het adres, of 
telefoonnummer van haar dochter niet geven. Een uur later echter ging de telefoon en ja hoor, het was 
mijn vriendinnetje van vroeger, inmiddels getrouwd en moeder van 2 zoons. “Mijn moeder hoeft mij op 
mijn 55e niet meer in bescherming te nemen.” zei ze tegen mij. 

 
Tot slot: we hebben nog te hooi en te gras contact, nu we beiden tegen de 80 lopen en zeggen dan 
soms: 
 

“Ach lieve jongen, misschien 
Zien we elkaar ooit in Huize Katrien.” 

Loek Biesbrouck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomaar een verhaal - 13 
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Jeugd - Buitenschoolse sport - Buurtsportcoaches 

 
 

De Buurtsportcoaches van Stichting Welzijn 
Diemen hebben enkele interessante naschoolse 
sportaanbod gerealiseerd in samenwerking met 
basisscholen en sportverenigingen in Diemen. 
 
Zo zijn er sinds 6 november 2 ploegen van in 
totaal 13 jongeren van basisschool "de 
Kersenboom" actief met een kennismakings-
cursus  tennis van 6 weken bij TVDZ op de 
Sportlaan.  
 
De tennisleraar van TVDZ, Fred Groen brengt 
deze jongeren op een speelse wijze de 
grondbeginselen van de tennissport bij (zie 
foto's). 

 
"De jongeren zijn dolenthousiast over deze cursus. 
Donderdag 11 december is alweer de laatste dag 
van deze cursus, die wordt afgesloten met een 
toernooitje." aldus Dionne Tool van SWD. 
 
TVDZ Voorzitter Hans de Jong: "Op deze wijze kan 
de schooljeugd op een laagdrempelige manier, 
tegen lage kosten, kennismaken met de 
tennissport.  
Op deze manier kunnen kinderen er achter komen 
of ze deze sport leuk vinden.  
Wij hopen uiteraard dat ze het zo leuk vinden dat 
ze ook lid worden van onze vereniging, want 
sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van de 
kinderen." 
 
Ook heeft de buurtsportcoach Dionne Tool activiteiten ontwikkeld voor Gymnastiek en Sport en Spel.  
In 2015 zullen nog meer activiteiten worden ontplooid door de buurtsportcoaches van SWD, niet alleen 
voor de jeugd, maar ook voor ouderen. 
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht…. 

 
 
Het raadsel van de verdwenen trouwring 
Op een maandagmiddag  wordt zo maar een trouwring gevonden in de kantine, maar niemand kende de 
dame van de inscriptie.  Wel een èrg gemakkelijke manier om de huwelijkse staat sinds 1959 te 
verdoezelen, dachten wij en speculeerden - ons rijk rekenend - al snel over de waarde op de goudmarkt.   
Helaas zijn we ook eerlijk en gaven het kleinood in bewaring bij Gerard. Het is inmiddels weer terug bij 
de eigenaar. Is dit nu een voorbeeld van ‘Mosterd na de maaltijd’, of juist niet? Wie het weet mag het 
zeggen! 
 
 
Wie had wat? 
Toen ons aller Piet nog fanatiek tenniste, voordat hij een operatie zou ondergaan, werd hem regelmatig 
succes toegewenst met zijn knie. Maar Piet had helemaal niks met zijn knie. Dat was Emilio! 
Die loopt inmiddels al weer een fikse tijd rond, maar het zal toch nog geruime tijd duren voordat die weer 
kan tennissen. Sterkte en beterschap Emilio! Iedereen wenst je dat van harte!  
 
Piet kreeg echter een nieuwe heup, maar die loopt gelukkig ook al weer zijn rondjes op het sportpark en 
het gaat steeds beter. Binnen afzienbare tijd hopen we beide heren weer te zien tennissen, alsof ze 
nooit van de baan zijn weg geweest. Spijtig voor ons uiteraard, want dat betekent flink wat meer 
verliespartijen. Veel belangrijker is echter dat jullie allebei zo spoedig mogelijk weer helemaal de ‘oude’ 
worden. 
 
 
Foto’s op de pasjes 
Er is door enkele leden ’geklaagd’ over de matige kwaliteit van de foto op het lidmaatschapspasje. Als je 
een betere foto hebt dan de TVDZ ledenadministratie, dan mag je die opsturen naar 
ledenadministratie@tvdz.nl. Vermeld er wel je naam bij.  
 
 
Altijd pasjes ophangen 
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.  Er blijken soms zwartspelers op de baan staan die geen lid zijn. 
 
 
Foto’s van toernooien 
Alle foto’s van toernooien zijn te bekijken en te downloaden via de Facebookpagina van TVDZ: 
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ 
Vind je onze Facebookpagina leuk, dan wel graag een ‘like’ sturen! 
 
 
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. 
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE 
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door 
verhuizing of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze 
benieuwd naar. Ons ledenbestand blijft dan zo schoon en up to date mogelijk. 
 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?  
Laat het ons maar weten. Mail naar: aceredactie@tvdz.nl 
  

mailto:ledenadministratie@tvdz.nl
https://www.facebook.com/DiemenTVDZ
mailto:aceredactie@tvdz.nl
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TVDZ in het nieuws 
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Bericht van Meneer de Mol    . . . . . . . .    december  2014   
 
 

 
Ik kon weer eens niet slapen: was het me toch druk op die banen. Er 
moest zelfs weer afgehangen worden! Volgens ene Hans komt dit 
doordat er zoveel winterleden bij zijn gekomen van de collega-
tennisclub in Diemen. 
 
Er schijnen zelfs twee kanjers van dames bij te zijn gekomen: ene 
Tiny en ene Nel. Die tennissen al bijna een halve eeuw samen! 
Volgens mij heeft Tiny's kleinzoon Colin haar genen, want die kan 
me daar toch meppen! Die heeft de TVDZ club beloofd een lesje te 
leren, maar ik geloof, dat de oude garde hem nog wel een lesje  kan 
leren. We wachten af en zullen zien. 
 
Ook zag ik Dong weer trippelen in de kantine en tja zij heeft zelfs wat 
Hollands geleerd! “You want koffie verkeerd?” en verdraaid het was 

nog lekkere koffie ook. 
 
Tot mijn treurnis is ook het oliebollentoernooi gehouden, juist toen ik een weekendje met mijn nicht 
Truus de Mol op stap moest. Men heeft niet een flapje voor Meneer de Mol bewaard, terwijl ze toch 
weten, dat hij er gek op is. 
 
Een tijdje later hoorde ik ook ene Koos vertellen, dat hij de tafels buiten vond aftakelen. Toen er echter 
doodleuk tegen hem werd gezegd: “Dan doneer je die toch ook.”,   zag ik het Koos wit om de neus 
worden. Die zag de bui alweer hangen!! 
 
Zegt een ander iemand tegen  zijn vrouw: “Wat betekent het als een man in bed naar adem snakt en 
jouw naam roept?” Zegt zij: “Dat je het kussen niet lang genoeg aangedrukt hebt!” 
Dan nog het volgende: “In september komt ene Harry onder de douche vandaan en zegt tegen zijn 
vrouw: “Het is vandaag te warm om kleren te dragen en schat, wat denk je dat de buren zullen zeggen 
als ik zo het gras ga maaien?” 
“Waarschijnlijk, dat ik om je geld met je getrouwd ben,” antwoordt zij. 
 
Als laatste nog een denkertje: Zegt Berry tegen zijn vrouw: ''Ik ga je de gelukkigste vrouw ter wereld 
maken!'' 
Zegt zijn vrouw: ''Ik zal je missen!'' 
 
Het gaat trouwens winter worden, want de wurmen kruipen dieper de grond in. Dus meer werk voor 
Meneer de Mol, want hij moet heerlijke hapjes verorberen. 
 
De decemberuitgave zit er weer op en ik zal maar zeggen. Gelukkig 2015 - het jaar van DE MOL. 
 
 
 
 
Doei........... 
 
Theodorus Victorianus 
Dimitri Zacharias de Mol 
alias Meneer de Mol 
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Tennislessen 2015 

 
De inschrijving voor de tennislessen voor de jeugd en 
volwassenen is weer mogelijk!  
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.  
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl  
 
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 2015:  
- 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 3 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.  
3e Het formulier opsturen naar TVDZ, Postbus 110, 1110 AC Diemen  
 
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 
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Activiteitenkalender 
 

 

 

DECEMBER           

            

JANUARI            

11 jan zondag Nieuwjaarsreceptie    15.00 BEST 
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