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Van de Voorzitter
De laatste paar maanden van het jaar 2015 en het begin van 2016
begonnen nogal nat en dat hebben we geweten ook!
Waar we in voorgaande jaren lekker de winter door konden tennissen,
nagenoeg zonder onderbreking van natte en regenachtige dagen, was
het nu nogal knudde.
Dat was ook te merken aan de kwaliteit van de banen. Ze bleven nat,
vies en modderig van aanwaaiende grond en viezigheid van het
naastgelegen bouwterrein. Ondanks allerlei schoonmaakacties van
TVDZ, waarbij volle kruiwagens vuil zand en blubber van de baan
werden afgehaald, mocht dat niet baten, want een paar weken later was
het weer van hetzelfde laken een pak. 
Op het moment dat ik dit stuk schrijf, heeft er net een bespreking
plaatsgevonden met de gemeente Diemen over het onderhoud van de
banen. Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de banen door
KIWA, waaruit blijkt dat de banen opgeknapt en intensief gereinigd
dienen te worden. De gemeente Diemen gaat daarom een forse
schoonmaakbeurt uit laten voeren, echter is nu nog niet duidelijk wanneer deze klus uitgevoerd gaat
worden. Het kan wel betekenen dat de banen enige tijd niet gebruikt kunnen worden gedurende deze
actie. Zodra wat concretere informatie beschikbaar is, zullen de leden hier uiteraard over worden
geïnformeerd. Ook heeft de gemeente aangegeven dat de banen weer door de tennissers zelf gesleept
dienen te worden. Hiervoor dienen nog de juiste sleepmaterialen te worden aangeschaft.
Tevens hebben vervolgbesprekingen plaatsgevonden over de aanpassingen op het sportpark als gevolg
van het verhuizen van de brede school ‘de Kersenboom’ naar het parkeerterrein. De eerste schetsen
van de gemeente konden bepaald niet op onze goedkeuring rekenen. Inmiddels is er een tweede
voorstel gedaan, waarin te zien is dat men inmiddels iets met de opmerkingen van TVDZ heeft gedaan
en er voor TVDZ een werkbare situatie kan ontstaan met behoud van onze tennismuur en andere
functionaliteiten. In dit voorstel is er echter geen plaats meer voor onze jeu de boulesbaan. Binnenkort
zal er een vergadering plaatsvinden met alle sportverenigingen van het sportpark over de stand van
zaken en eventuele consequenties van de bouw van de school en aanpassingen van het parkeerterrein.
De bouw van de nieuwe school zal voor de sportverenigingen wellicht enige overlast met zich
meebrengen, maar er wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid van de sportclubs.
Zodra er weer iets nieuws te melden is van dit front, zullen we de leden hier uiteraard over informeren.
Dan valt er ook nog ander nieuws te melden. Op zondag 3 april vindt weer onze jaarlijkse OPEN DAG
plaats met het gebruikelijke mixdubbel tennistoernooi! Op deze dag zal er ook live muziek te beluisteren
zijn met 2 bekende gitaristen die ‘unplugged’ zullen improviseren. Lid worden op deze dag kan tegen
een gereduceerd tarief. Dus hoort zegt het voort!
Verder zal dit jaar het Loswalfestival gaan plaatsvinden
op 27 mei 2016, met o.a. een sportmarkt, een braderie
en het sportfeest van het jaar met diverse bekende
artiesten zoals Peter Beense, Dave Miller en Mark
Fledderman. Ook zal op deze avond de uitslag van de
verkiezing van de sportvereniging van het jaar 2016
bekend worden gemaakt. Komt allen!
Kortom: er is weer genoeg te beleven bij TVDZ. Kijk op
onze website en facebookpagina voor alle activiteiten!
Ik wens alle leden een geweldig en sportief 2016 toe!
Hans de Jong - Voorzitter
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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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Van de Redactie
Het eerste nummer van een nieuwe jaargang – dit jaar nummer 31–
betekent topdrukte voor uw redacteur. Dat eerste nummer lijkt wel een test.
En niet zomaar een test. Nee, een test speciaal voor mij gemaakt door uw
hardwerkende voorzitter Hans de Jong: de zogenaamde Advertentietest. Dat
kost hem een hele hoop werk, veel meer dan mij om de test te maken!
Hij loopt een groot aantal zaken en instellingen af met de vraag of zij een
advertentie willen plaatsen in de ACE om zo reclame te maken voor hun
zaak en tegelijkertijd TVDZ te steunen als sportvereniging. Als handicap voor
mij heeft hij daarbij de mogelijkheid voor adverteerders ingebouwd om hele
of halve pagina’s te kunnen gebruiken voor een jaar. Met de zaken die iets in
zo’n advertentie zien, wordt een overeenkomst gesloten en de zaak komt
tezamen met de advertentie van de halve, of de gehele pagina op een lijst.
Een hele kluif, waardoor wij ook dit jaar weer een aantal nieuwe adverteerders kunnen begroeten
tezamen met onze jarenlang trouwe groep. Hulde hiervoor aan onze voorzitter
Maar wat stelt mijn Advertentietest dan nog voor? Alles is immers reeds voorgekookt. Er is echter nog
een extra handicap ingebouwd. Advertenties mogen slechts op even pagina’s staan, want ze moeten
gemakkelijk zijn te herkennen. De artikelen en de andere mededelingen komen op de oneven pagina’s,
maar wanneer er even pagina’s over zijn, mogen ze ook op de even pagina’s verschijnen.
Nu begint de eigenlijke Advertentietest. Die bestaat uit een aantal stappen 1. Ga bij jezelf te rade, of het
meer tijd kost om vanuit het niets te beginnen, dan om voort te bouwen op de indeling van het vorige
nummer. 2. Omdat voortbouwen sneller gaat, wordt het vorige nummer qua inhoud geledigd op alle
advertenties na die op de advertentielijst van dit jaar voorkomen. Dit kan in Word (waarmee de ACE
wordt gemaakt) grote chaos opleveren Er kunnen foto’s tevoorschijn komen van nummers geleden, die
achter advertenties verborgen hebben gezeten, de pagina-indeling kan tot vervelens toe veranderen en
de paginascheiding kan op diverse plaatsen opgeheven zijn, zodat we eigenlijk beter met een geheel
leeg nummer hadden kunnen beginnen. Gelukkig is ons dat nu allemaal bespaard gebleven. 3. Daarna
moet worden uitgeplozen, waar ruimte op de advertentiepagina’s is ontstaan voor nieuwe advertenties
en waar nieuwe advertentiepagina’s moeten worden geclaimd. 4. Vervolgens worden alle nieuwe
advertenties zorgvuldig over de nieuwe ruimte verdeeld en dat is met die halve en hele pagina’s vaak
een heel gepuzzel. Je blijft heen en weer scrollen op je computer, om te zien of je alle beschikbare
ruimte echt hebt benut. 5. Voordat je nu begint met het invoeren van de inhoudelijke tekst met bijgaande
foto’s, dien je je eerst te realiseren dat je de voorpagina moet veranderen. Het jaargangnummer dient te
worden aangepast. De andere ander zaken, zoals eerste nummer, lente, etc., neem je uiteraard ook
mee, maar die behoeven geen extra aandacht, die veranderen bij elk nieuw nummer.
Als dit alles achter de rug is, kun je eindelijk beginnen aan de inhoud, die weer niet te versmaden is. Op
3 april vindt vanaf 10 uur de traditionele OPEN DAG plaats, de trekkingsuitslag van de Grote Clubactie
is te zien, NL doet geeft weer ‘acte de présence’ en we worden bijgepraat over de toekomstplannen van
de gemeente Diemen en over hun onderhoudsbeleid.
Last but not least heb ik voldaan aan alle Advertentietesteisen! Ik mag het komende jaar daarom weer
de redactie voeren van de ACE en jullie juichen natuurlijk: “Weer zo’n idioot, die er in trapt.”
Maar ik had jullie bij de neus! Ik moest toch al een lijstje maken van de redactiewerkzaamheden bij de
jaarwisseling, deels voor mezelf voor als ik begin af te takelen, deels voor een eventuele opvolger, die
dan reeds afgetakeld is. Ik heb alles opgeschreven in een verhaaltje dat staat, maar tevens. mijn
redactiepagina vult. Bovendien weet ik, wat ik de komende jaren moet doen bij een nieuwe jaargang van
de ACE. Dat jullie die onzin lezen!!!

Desondanks veel leesplezier!
Godfried van den Wittenboer
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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, 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

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 aanmelden als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart meegeleverd te worden.
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen?

Participatieregeling Gemeente Diemen
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,-De inkomensgrenzen per maand:
Inkomen tot
130% van de
bijstand
alleenstaande

€ 1264,54

Alleenstaande ouder*

€ 1264,54

Gehuwden
(netto bedragen)

€ 1806,44

Een alleenstaande ouder hoeft het kindgebonden budget van de belastingdienst niet als inkomen mee
te tellen.
Aanvragen en nadere informatie:
Voor sportverenigingen:
op werkdagen de hele dag. Contact persoon:
Mevrouw Manon van Rooij. Telefoon: (020) -3144733
Voor ouders:
bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888
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Oliebollentoernooi - 20 december 2015
Het traditionele Oliebollen- en appelflappentoernooi moest
dit keer worden uitgesteld wegens de slechte
weersomstandigheden, maar ging uiteindelijk toch door op
zondagmiddag 20 december.
Nog nooit was dit toernooi zo laat in het jaar gespeeld, de
verslaglegging kon dus ook niet meer meegenomen worden
in de laatste ACE van het jaar 2015. Vandaar alsnog!
Ook dit jaar stond er weer een excellent team in de keuken
bestaande uit Mylène en Rita onder voorzitterschap van
Gerard. Deze keukenbrigade deed zelfs de deelnemers aan
‘Heel Holland bakt’ vergeten.
Ondertussen werd er op de banen enorm gestreden en
gevochten om de eeuwige roem.
Naast de heerlijke oliebollen waren er ook nog appelflappen
en pisangflappen (naar een ideetje van Mylène).
Deze dag waren de weergoden ons 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 2015.
Hans de Jong
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Nieuwjaarsreceptie - 10 januari 2016
Het was op zondag10 januari om 4 uur in de
middag een gezellige boel in het clubhuis.
Iedereen werd verwelkomd met – u weet wel
– zo’n borrelend alcoholisch drankje, dat
typisch bij het begin van het nieuwe jaar
hoort.
Er werden veel handen geschud en er werd
veel afgezoend. Mensen die elkaar soms al
een jaar niet hadden gezien raakten weer
aan de praat en gingen door met de discussie
alsof ze elkaar gisteren voor het laatst waren
tegengekomen. Dit alles uiteraard voortdurend met de beste wensen.
De sprekende kerstverrassing van Gerard
(zie linksonder op de foto) kon zijn mond ook
niet houden en droeg zo bij aan de feestvreugde. Ook was duidelijk te zien dat de meeste aanwezigen
niet waren gekomen om uiting te geven aan hun
sportieve aspiraties. Er werden die dag dan ook
geen aces geslagen, maar er werd veel over ooit
geslagen aces gepraat. Steeds werd daarbij
beklemtoond dat er het komende jaar nog veel
zouden volgen. Jammer toch, dat we onlangs uit de
KNLTB zijn gestapt, anders waren we beslist
kampioen geworden.
Mooi toch, dat het bestuur ons elk jaar weer zo’n
droommiddag bezorgt.
Godfried van den Wittenboer
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Grote clubactie 2015 - uitslagen
De laatste trekking van de Grote Clubactie vond plaats op donderdag 10 december 2015.
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NLDoet bij TVDZ - 11 maart 2016

Op 11 maart was het weer de landelijke NLdoetdag van het Oranjefonds.
Veel vrijwilligers zetten zich op die dag in bij diverse
clubs en verenigingen om allerlei klussen uit te
voeren, tot aan koning Willem Alexander en
Koningin Maxima toe. Ook bij Tennisvereniging
TVDZ wordt jaarlijks meegedaan met deze actie. Zo
worden er allerlei klussen op het tennispark
uitgevoerd: netten ophangen, banen harken, vegen,
onkruid wieden, allerlei schoonmaak- en
reparatieklussen op de grond tot zelfs op het dak
van het clubhuis (zie onderstaande foto bij vervolg).

Veel actieve leden van de vereniging doen daar aan
mee, maar ook vrijwilligers van buiten de vereniging
die zich via de website van NLDoet.nl hebben
aangemeld.
Dit jaar deed o.a. Pim mee (die hiervoor vrij kreeg
van zijn werkgever ABNAMRO). Hij heeft zich o.a.
nuttig gemaakt door het dak van het clubhuis
schoon te maken en de tennisbanen te harken. Na
deze dag zag (en ziet) ons tennispark er weer
picobello uit dankzij deze vrijwilligers!
Namens het voltallige bestuur hartelijk dank voor
jullie inzet!
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NLDoet bij TVDZ - 11 maart 2016 - vervolg
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Zomaar een verhaal - 17
Mijn eerste sollicitatie.
Ik had 4 jaar op de Frankendael MULO gezeten en had het in mijn kop gekregen, dat ik wat van de
wereld wilde zien. Een test op school wees uit, dat ik enorm geschikt was voor een dienstverlenend
beroep en ik besloot daarom hofmeester aan boord van een schip te worden, zodat ik dan vanzelf
overal zou komen.
Mijn vriend Edward had ook zo iets, maar omdat zijn broer James boordwerktuigkundige bij de KLM
was, wilde hij graag purser op een vliegtuig worden.
Wij moesten dus beide naar de hofmeesteropleiding en besloten samen met tramlijn 10 naar de school
op de Kloveniersburgwal te gaan. We spraken af op het Javaplein bij de halte van lijn 10.
Enfin, ik kom daar aan en ''wat zien ik?'' Staat daar Edward in jacket met hoge hoed en wandelstok. Ik
dacht, dat ik niet meer bij kwam van het lachen. Hij pissig: ''Heb ik me daarvoor zo netjes aangekleed?''
Wij samen naar de school voor een toelatingsgesprek. Eind van het gesprek was, dat Edward niet werd
aangenomen omdat hij gezakt was voor zijn MULO-examen en ik - hoewel ik wel geslaagd was – niet
werd aangenomen, omdat ik na de opleiding nog geen 18 zou zijn en niet mocht varen als hofmeester.
Ik kreeg het advies eerst maar eens een half jaar te gaan varen als koksmaat.
Dit advies werd ter harte genomen en ik meldde mij bij de KNSM. Ik werd direct aangenomen en kon
aanmonsteren op de Willem Barentsz. Mijn monsterboekje was reeds in orde, toen ik er achter kwam,
dat de Willem Barentsz een walvisvaarder was en op de heenweg twee dagen en op de terugweg drie
dagen in Kaapstad zou zijn. Hiertussen zouden we dan zeven maanden op zee verblijven en zou ik nog
niets van de wereld zien. Dus dit werd alsnog afgewezen.
Hierdoor moest ik wachten op een volgend schip en moest in de tussentijd 'bijwerken'. Wat dat was’,
wist ik niet, maar ik meldde mij in mijn zondagse pak op een schip in de haven. De bootsman die mij
aan dek opwachtte begeleidde mij naar de reling en ik moest beneden op een vlot de boot teren. Dit
gedaan hebbend, werd er om half twee over boord geroepen of er ene Biesbrouck beneden was. Ik stak
mijn arm op en de andere bootsman stond te vloeken toen ik boven kwam, want Ik zag er niet uit door
het teren en mijn pak was naar de knoppen. ‘Bijwerken als koksmaatje’ betekende niet teren, maar
helpen in de pantry en de kombuis.
Dit heb ik de rest van de dag gedaan en 's avonds kreeg ik nogmaals op mijn falie, want mijn geteerde
kleren moesten worden weggegooid.
Volgende keer ga ik het hebben over mijn eerste zeereis.

Loek Biesbrouck
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Recificatie
In de laatste ACE van 2015 werd in het artikel over het
onvolprezen Soeptoernooi per abuis vermeld dat Berry
e
Swart 3 was geworden.
Dit is echter niet juist! Berry is in dit toernooi de winnaar
geweest, dus op de eerste plaats! (Waarvan akte!).
Alsnog gefeliciteerd met deze prestatie Berry!
Sportportaal op internet
Zojuist is vernomen dat op vrijdag 27 mei de website
www.sportindiemen.nl wordt gelanceerd.
Dit wordt de website waar sportaanbod en
sportzoekenden in Diemen bij elkaar komen!
Naast al het sportaanbod is er op deze website ook
ruimte voor sportnieuws, gastblogs, sportieve foto’s en
video’s.
Het portaal brengt sportliefhebbers bij elkaar.
Een tiental TVDZ-ers hebben nog meegewerkt aan een
enquête voor dit sportportaal. Het resultaat valt dus
binnenkort te bewonderen.

Nieuwe Lidmaatschap pasjes 2016
Het aanmaken van de nieuwe lidmaatschapspasjes voor 2016 ging dit jaar niet geheel over rozen.
Daardoor komen de pasjes later beschikbaar dan gebruikelijk. Onze excuses hiervoor.
Hieronder staat een voorbeeld hoe vrolijk ze er uit gaan zien in de kleur oranje.
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 te 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 zich andere wijzigingen van uw persoonlijke gegevens hebben voorgedaan (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
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Bericht van Meneer de Mol

. . . . . . . maart 2016

Wat heb ik genoten van de rust. Eindelijk een redelijke winterslaap!
Omdat het telkens regende, stonden er plassen op de banen. Dus
werd er niet getennist en waren er geen luidruchtige spelers op het
terrein.
Het moet gezegd worden, dat ene Janny ook steeds afwezig was –
zij moest thuis genezen van de artsen. Een vreemde zaak, daar zij
toch een héél ziekenhuis tot haar beschikking heeft! Gelukkig krijgt
haar stemmetje nu ook wat rust, omdat zij niet meer tegen haar
medespelers kan schreeuwen. Nou beterschap hoor! Meneer de Mol
ziet je toch weer graag op de baan en ...... zo lang in bed is ook niks.
Over niks gesproken! Zit er een oud dametje in de bus en geeft de
chauffeur telkens een handje pinda's. Nadat de chauffeur deze heeft
opgesmikkeld, zegt hij: ”Lust u zelf geen pinda's?” Waarop het vrouwtje zegt: “Jawel hoor, maar ik heb
geen tanden en kiezen meer.” Zegt de chauffeur: “Maar waarom koopt u dan die pinda's?” Zegt het
vrouwtje: ''Ik ben zo gek op de chocolade, die er omheen zit!''
Nou ja, je zult zo’n chauffeur maar wezen! Loopt er laatst een blondje met haar vriendin op straat. Die
vriendin heeft het over een partijtje tennis van de vorige avond en zegt: “Iedereen zag dat er niets aan
was.” Vraagt het blondje: “Speelden jullie dan in het donker?”.
Oh ja, er was ook nog een doodgraver op vakantie, echt uit–zonder–lijk.
Nog even wat dierenraadseltjes. Weet u waarom er een haan op de kerktoren zit? … Anders komt er
geen kip naar de kerk.
Over hanen gesproken: dat is kippensoep met ballen.
En dan nog een van Max Tailleur: Komt er een joodse man bij de plastische chirurg: “Kunt u mijn neus
kleiner maken? Gaat dat lukken?” Zegt de chirurg: “ 't is een gok.”
Nu het is weer bijna lente. Meneer de Mol hoopt, dat jullie er weer van gaan genieten.

Tot de volgende keer. Doei...................

Theodorus Victorianus
Dimitri Zacharias de Mol
Alias Meneer de Mol
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TVDZ in het Nieuws
Diemernieuws 4 maart 2016
TVDZ krijgt nieuwe buren - de
woonhoeve
Na lange tijd last te hebben gehad van
de diverse graafwerkzaamheden en
overwaaiend zand en aarde vlakbij ons
tennispark, zal er binnenkort gestart
worden met de bouw van een
woonhoeve met 11 luxe appartementen.
Hopelijk zal de overlast van de bouw
niet zolang duren. De bouw van De
Woonhoeve start naar verwachting in
augustus 2016. De oplevering van het
appartementencomplex is in juni 2017.
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TVDZ in het Nieuws 2
Diemernieuws 17-3-2016:
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Tennislessen 2016
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 2016:
- 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 2016
Datum
JANUARI

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

11 mrt

vrijdag

NL DOET VRIJWILLIGERS AKTIE

9.00

BEST.

APRIL
3-apr
10-apr

zondag
zondag

OPEN DAG/Openingstoernooi Volw/jeugd
Vriendjes en Vriendinnetjes toernooi

10.00
10,00

Best/TC/AC
JC

MEI
1-mei
29-mei

zondag
zondag

Lente toernooi Volwassenen
Ouder/Kind toernooi Jeugd

13.00
10.00

TC
JC

JUNI
12 jun
26 jun

zondag
zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (thuis)
Jeugdtoernooi Enkel dubbel

11.00
10.00

AC/TC
JC

AUGUSTUS
28 aug
zondag

B.B.Q. toernooi

13.00

AC/TC

SEPTEMBER
4 sep
zondag
4 sep
zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit)
Ouder/Kind toernooi Jeugd

11.00
10.00

AC/TC
JC

OKTOBER
2 okt.
9 okt.

Tennistoernooi Pink
Haloween toernooi Jeugd

13.00
15.00

TC
JC

Soeptoernooi
Oliebollentoernooi

13,00
13.00

AC/TC
AC/TC

Nieuwjaarsreceptie

15.00

BEST

FEBRUARI
MAART

JULI

zondag
zondag

NOVEMBER
6 nov.
zondag
27 nov.
zondag
DECEMBER
JANUARI
8 jan

zondag
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