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TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID
Sportpark “De Diemen”, Sportlaan 7, 1111PX Diemen
Telefoon: 020-6001857 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl – website: www.tvdz.nl
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Van de voorzitter
Dit TVDZ jaar is weer sterk gestart met de
Open Dag van zondag 25 maart. Iedereen was
keurig op tijd en had rekening gehouden met de
Zomertijd!
Deze dag werd extra feestelijk omdat een heuse
rockband ons Open Dag Mix dubbeltoernooi
muzikaal heeft omlijst.

Familie, vrienden, kennissen en buren hebben hiervan kunnen meegenieten! Ook qua werving van
nieuwe leden was een succes op de open dag. Er zijn in totaal 16 nieuwe leden binnengehaald.
Dank voor allen die aan dit succes hebben bijgedragen, zoals Jan Ronday als PR-man, de leden die
meegeholpen hebben met bezorgen van de 2000 flyers in Diemen en niet te vergeten Frans Heinsius
met zijn wervende reclamebord etc.
Maar ook het nieuwe Ahmed-avondtoernooi (oftewel het Baklava-toernooi) die dit jaar op 5
vrijdagavonden wordt georganiseerd, is een succes gebleken! Op vrijdag 6 april is de eerste
gehouden en 11 mei de tweede. In augustus is de volgende gepland! Dus doe mee!
Ook nieuw op het programma was het
stratentoernooi bedacht door Jan Ronday. Ook dit
toernooi was een succes ondanks het relatief
slechte weer. Het lentetoernooi was zoals het
hoort ook weer zonovergoten, dus we hebben niks
te klagen!
Verderop in deze ACE staan leuke redactionele
stukken en foto’s over deze toernooien.
Oplettende TVDZ-leden zullen ook gezien hebben
dat we intussen nieuwe netten, parasols en
bankjes hebben aangeschaft, want die waren
nodig aan vervanging toe, dus ons tennispark ziet
er weer een stukje frisser uit.
Uiteraard hebben wij ook nog een aantal klassiekers op het programma staan, zoals de
uitwisselingstoernooien met tennisvereniging Strandvliet (10 juni thuis en 2 september uit), het altijd
druk bezochte barbequetoernooi op 26 augustus, en uiteraard het befaamde oliebollentoernooi op 25
november. Maar in de tussentijd kun je ook nog meedoen met de clubcompetitie, zie verderop in deze
ACE in het stuk van Jan Ronday.
Ook is in deze ACE te lezen hoe TVDZ omgaat met de privacy van onze leden, sponsors e.d.
TVDZ heeft hiervoor een privacy statement opgesteld zodat de leden kunnen lezen hoe er met de
persoonsgegevens wordt omgegaan. Zijn hierover vragen, stel ze gerust!
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
Ik kan me de protesten tegen de volkstelling van 1971 nog levendig
herinneren. Als 29 jarige werd ik van alle kanten belaagd door vrienden en
kennissen om niet mee te doen aan die voor iedereen (op straffe van
boete) verplichte volkstelling, want de overheid zou alles van je te weten
komen. Je ‘privacy’ – dat woord was me tot dan toe vrijwel onbekend –
zou op straat komen liggen. Ik vond dat lichtelijk overdreven, want wie zou
op ongeveer 10 miljoen formulieren juist mijn formulier op straat willen
gooien. De kans op het winnen van een hoofdprijs in de staatsloterij was
aanzienlijk groter, en die zou ik waarschijnlijk ook nooit winnen. Ik weet
dan ook zeker dat niemand, maar dan ook niemand, zijn eigen gegevens
ooit heeft kunnen vinden.
Tegenwoordig staan we nog steeds op onze privacy, maar gooien onze
gegevens - zonder dat we het in de gaten hebben – via onze smartphones voor iedereen te grabbel
op straat. Het is daarom goed dat de overheid van alle gegevensverwerkers - waaronder ook
verenigingen - eist dat ze duidelijk zijn over hetgeen ze met die gegevens doen. Dat levert nog een
flink pakket aan doelstellingen, regelingen en wat dies meer zij op, zoals uit de volgende vier pagina’s
blijkt. Hulde aan het bestuur, die alles voor ons netjes op schrift heeft gezet. Ook hulde aan onszelf
trouwens, als we dit allemaal kunnen onthouden.
Maar er is meer te genieten. Er is een verslag van de Open Dag, die behalve een spannend toernooi
ook nog mooie live rockmuziek en foto’s opleverde. De zestien nieuw verworven leden maakten het
succes compleet. Kort daarna vond het Stratentoernooi plaats. Een nieuw initiatief, dat uit de koker
van Jan Ronday stamde, om TVDZ meer bekendheid te bezorgen. Het werd een gezellig toernooi met
mooie wedstrijden en veel oude leden die weer eens acte de présence gaven. Verder wordt de
voortgang van de Interne Competitie besproken, maakt Reiziger er een feest van, verhaalt Loek
Biesbrouck een blunder van zichzelf en wil Mijnheer de Mol op zomerreces. Genoeg, om even de hitte
op de tennisbanen te ontlopen.
Wie denkt dat er niet serieus gespeeld wordt op onze toernooien, laat ik even genieten van
onderstaande actiefoto.
Veel leesplezier.
Godfried van den Wittenboer

Actiefoto Open Dag
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TVDZ - Privacy statement TVDZ
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse
naam: General Data Protection Regulation
(GDPR).
De nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus
ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers en verenigingen die gegevens van leden bezitten.
Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
 versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de
bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
TVDZ heeft derhalve een privacy statement opgesteld waarin iedereen kan lezen hoe wij met de
gegevens van onze leden en sponsors omgaan, welke gegevens we verwerken en wat uw rechten
zijn. Het privacy statement is tevens na te lezen op onze website: http://www.tvdz.nl/colofon_tvdz.html
Het privacy statement staat hieronder weergegeven:

Privacy statement TVDZ conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Versie 3-4-2018
Privacy Statement - algemeen
Om de TVDZ diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk
dat TVDZ (‘wij’) in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerken.
TVDZ respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt er voor dat al uw
persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke
gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.
Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.









Welke gegevens worden door TVDZ verwerkt?
Doel van de verwerking
Verstrekking aan derden
Bewaartermijn
Beveiliging
Uw rechten
Contactgegevens TVDZ
Wijzigingen in dit privacy statement
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Welke gegevens worden door TVDZ verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien u:






Lid wordt bij TVDZ. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en
achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer,
pasfoto, soort lidmaatschap, inschrijfdatum, opzegdatum, medebewoner of hoofdbewoner,
bankrekeningnummers, betaalwijze, betaalgegevens en overige gegevens die door u worden
verstrekt op het aanmeldingsformulier. TVDZ kent aan u een lidnummer toe wanneer u lid wordt.
Het inschrijfformulier met daarop de toestemming voor de doorlopende SEPA-machtiging voor het
incasseren van de lidmaatschapsgelden.
Een persoon of organisatie tennisbanen huurt: naam (voor- en achternaam), adres,
telefoonnummers, e-mailadres, het aantal uur / dagen dat er gehuurd wordt. Deze gegevens
worden uitsluitend verzameld ten behoeve van het versturen van een factuur en de boekhouding.
Binnen TVDZ als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om (ex)
bestuursleden, trainers, ereleden of leden van verdienste. (vrijgestelden van contributie)
Sponsor bent van TVDZ of een advertentie plaatst in het clubblad. Het gaat dan om de volgende
gegevens: Bedrijfsnaam, naam eigenaar (voor- en achternaam), adres, E-mailadres,
telefoonnummer, soort sponsoring / advertentie / tennisdoek, prijs, ingangsdatum en duur van het
contract.
Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Het optimaal kunnen bedienen van de individuele leden en sponsors van TVDZ en het
verbeteren van de dienstverlening;
Het aanmaken van het lidmaatschapspasje;
Het aanmaken van de incassogegevens voor het innen van de contributiegelden.
Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden en sponsors van TVDZ;
Het organiseren van competities en toernooien;
Het organiseren van overige activiteiten;
Het organiseren van bijeenkomsten, zoals bijv. de Algemene Leden Vergadering (ALV);
Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
Archief doeleinden;
Analytische en onderzoeksdoeleinden, zoals het rapporteren van het aantal (nieuwe) leden,
aantal opzeggingen per jaar aan de ALV.
Het versturen van tennisnieuws, clubblad en servicegerichte informatie om onze leden te
informeren, te interesseren en te betrekken;
Het versturen van facturen;
Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stellen aan de verwerking zoals het vooraf vragen van
toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden, zal de TVDZ die
eisen uiteraard volgen.
Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
In principe worden de gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij verstrekking van de gegevens aan
derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden. In dat geval stellen wij uw
gegevens slechts aan deze derden ter beschikking onder door de TVDZ opgestelde voorwaarden en
in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan evt. derden die voor onze vereniging
en leden een automatiseringsoplossing aanbieden, zoals voor de ledenadministratie e.d.. Ook indien
gebruik gemaakt wordt van een incassobureau om achterstallige contributie te innen, zullen aan
derden de daarvoor benodigde gegevens worden verstrekt.
Met deze eventuele derde(n) zal dan een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten.
De versturen van tennisnieuws per E-mail aan de leden en sponsors zal altijd anoniem plaatsvinden
via ‘bcc’ om datalekken te voorkomen. Alleen ten behoeve van de interne competitie worden beperkte
persoonsgegevens verspreid van de deelnemers zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres. De
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personen die aan de interne competitie meedoen geven expliciet toestemming voor de verspreiding
van deze beperkte set aan persoonsgegevens.
Eenmaal per jaar vind er een boekencontrole plaats door de kascommissie bestaande uit twee TVDZleden die ten behoeve van deze controle inzage krijgen in de financiële gegevens en banksaldi van
TVDZ. Deze personen zijn aangesteld door de ALV voor deze controle en zijn rapportage
verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering over het financiële reilen en zeilen van de
vereniging.
Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De TVDZ bewaart
uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven
omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
plicht of rapportagedoeleinden aan de ALV..
Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. TVDZ treft voortdurend passende
maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan.
Alle PC’s zijn voorzien van up-to-date Operatingsystem en beveiligd met een virusscanner.
Er wordt regelmatig een back-up van de ledenadministratie gemaakt en op een beveiligde derde
locatie bewaard. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
De PC met de ledenadministratie is alleen toegankelijk voor de ledenadministratie en de voorzitter van
de vereniging en is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Voor de bankrekeningen van TVDZ is alleen de penningmeester geautoriseerd om betalingen te doen
en incasso’s uit te voeren via internetbankieren. De voorzitter heeft alleen raadpleegautorisatie tot de
TVDZ bankrekeningen dit uitsluitend ter controle en toezicht. De bankgegevens zijn elektronisch
beveiligd en alleen toegankelijk via een betaalpas met pincode en zgn. RABO-scanner.
Indien er datalekken worden geconstateerd zullen er passende maatregelen worden genomen door
het bestuur van TVDZ conform de AVG-regels.
Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@TVDZ.nl.
Indien uw gegevens niet juist zijn, heeft u recht op inzage en correctie.
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail (zoals het clubblad en
nieuwsbrieven) dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.
Informatie over het privacy statement van de TVDZ
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy statement van de TVDZ, kunt u contact
opnemen door een e-mail te sturen naar voorzitter@TVDZ.nl
Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering van TVDZ en/of wettelijke eisen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy
statement te raadplegen.
Privacy Statement - bezoek website TVDZ.NL en Facebookpagina van TVDZ
Algemeen
Teneinde de TVDZ website en/of Facebookpagina beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk
dat TVDZ in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt, zoals uitslagen van toernooien en
daarbij behorend beeldmateriaal. Ook de artikelen uit het clubblad ACE worden gepubliceerd op de
website van TVDZ.
Er worden op de TVDZ-website geen persoonlijke gegevens verzameld.
Er zal zorgvuldig worden omgegaan met beeldmateriaal van de leden en voorafgaand aan opname en
publicatie toestemming worden gevraagd. In het geval van jeugdleden onder de 16 jaar zal
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schriftelijke toestemming met handtekening gevraagd worden aan de ouders en/of verzorgers over het
publiceren van beeldmateriaal.
Cookies
De website van TVDZ maakt geen gebruik van zgn. “Cookies” voor onderzoeksdoeleinden.
Facebook houd standaard een logging bij m.b.t. het aantal bezoekers per week op de
Facebookpagina van TVDZ.
TVDZ respecteert de privacy van zijn leden en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk
worden behandeld.
Beveiliging
De TVDZ heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Toegang tot de internetprovider Mijndomein is beveiligd met een gebruikersnaam en
wachtwoord. De gegevensoverdracht vindt plaats via SFTP (Secure File Transfer Protocol).
Ook de PC waarop de website en de Facebookpagina wordt onderhouden is beveiligd met een
gebruikersnaam en wachtwoord.
Alleen het bestuurslid belast met de PR-activiteiten en de voorzitter hebben toegang tot de
websitegegevens en de Facebookpagina.
Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@TVDZ.nl.
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail (zoals het clubblad en
nieuwsbrieven) dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

-0-
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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
Alleenstaande Ouder
Gezin

100%
€ 982,79
€ 1403,98

140%
€ 1375,91
€ 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. 15)
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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
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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 jeugden 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.
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Open dag TVDZ

25 maart 2018

Al weken voor de Open Dag zijn we flink bezig geweest met de voorbereidingen, zoals het maken van
een flyer, persberichten naar het Diemernieuws verzogen, Facebookberichten plaatsen,
activiteitensubsidie aanvragen bij de gemeente, het regelen van een rockband, het bezorgen van
2000 flyers door veel (bestuurs-) leden voor een groot deel van Diemen, tennisclinics van onze
tennisleraar Fred Groen etc. etc.
Het resultaat mocht er dan ook zijn!
Het weer zat mee, een goed bezocht
toernooi, de nodige kijkers en luisteraars
naar de Seniorenrockband “9 shades of
grey” en bovenal een zeer goede en
ontspannende sfeer.
Uiteindelijk hebben wij 16 nieuwe (jeugd)leden mogen inschrijven! Daar zijn we heel
blij mee!
Een paar van die nieuwe leden draait nu al gezellig mee in onze ochtendploeg!
Rest mij iedereen te bedanken die aan dit succes heeft meegewerkt! Uiteraard onze Pr-man Jan
Ronday en zijn vrouw, alle bestuursleden, en last but not least de vele leden die met enthousiasme de
flyers in de brievenbussen hebben gestopt! En uiteraard ook de gemeente Diemen, die een financiële
bijdrage heeft gegeven om dit allemaal mogelijk te maken.
Hans de Jong

19

20

Lentetoernooi

22 april 2018
Op deze zonovergoten dag waren maar liefst vijf banen bezet
voor het lentetoernooi! Het wervende bord van Frans Heinsius
(zie foto) zal er uiteraard aan hebben bijgedragen!
Genoeg animo dus! (NB. De zesde baan moet altijd vrij blijven
voor leden die vrij willen tennissen).
Voor de eerste ronde werden oranje hoeden uitgedeeld met
een nummer er op. Waarom? Omdat het komende week
Koningsdag zou zijn! En dat vierden wij alvast een beetje,
omdat er dit jaar geen Oranjetoernooi plaats vindt.
De tweede ronde werd er weer random ingedeeld door
gekleurde chocolade kikkers, gekleurde tennisschoentjes etc.
uit te delen.

Na die tweede ronde moest echt even worden gepauzeerd in
verband met de warmte. Gelukkig was er voldoende ruimte
onder de mooie nieuwe parasols om even in de schaduw te
kunnen vertoeven en Mylène ging namens de activiteitencommissie rond met heerlijke kaas en leverworst, met voor de
liefhebbers mosterd. Daarna werden de partijen opnieuw ingedeeld door de toernooicommissie voor
de derde wedstrijd. Na de tweede ronde waren er nog veel kanshebbers om de prijzen binnen te
slepen, dus deze derde ronde moest de uiteindelijke beslissing brengen.
Het ging er daarom verhit aan toe!
Wie de meeste punten (14 !) weg gaf aan de tegenpartij was zonneklaar Ting! Ze was desondanks erg
blij met haar prijs!
Voor de tweede prijs werd het nog een close finish; 3 kandidaten hadden 2 partijen gewonnen en éèn
gelijkgespeeld, te weten Corry, Mylène en Ecio. Maar Ecio had de meeste games gewonnen en werd
daarom tweede.
Het was echter Tom die alle partijen had gewonnen en die ging met de eerste prijs naar huis!
Na dankzegging door de voorzitter werd er uitgebreid geapplaudisseerd voor de toernooicommissie
die dit toernooi weer prima had verzorgd.

Na de prijsuitreiking was er nog een mededeling van het Koninklijk Huis: Het had de koning behaagd
om allen te trakteren op een glaasje Oranjebitter om zijn a.s. verjaardag te vieren met de TVDZ-ers!
En het bleef nog lang onrustig op het terras…. ;-)
Hans de Jong (tekst en foto’s)
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Lentetoernooi

22 april 2018 (vervolg)

Hans de Jong (foto’s)
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Stratentoernooi van 29 april zeer geslaagd
In de Ace van maart 2018 heb ik als bestuurslid aan de leden gevraagd of zij het leuk vonden om met
mensen uit hun straat dubbelteams te vormen om de straat te vertegenwoordigen bij het
Stratentoernooi en de deelnemers op deze manier kennis te laten maken met onze vereniging. Het
toernooi zou om 13:00 uur beginnen, maar is een uurtje later begonnen toen de regen afnam en af en
toe zelfs helemaal stopte. De regen was in ieder geval geen spelbreker.
Maar dat wachten bleek geen enkel
probleem te zijn. Alle 16 deelnemers
hebben in die tijd gezellig met elkaar
kunnen praten en met elkaar
kennisgemaakt. Vier straten waren
vertegenwoordigd: het
Wilhelminaplantsoen, het van
Markenplantsoen, de Schoolstraat en
de Hector Petersenstraat. De laatstgenoemde straat was met vier teams vertegenwoordigd met o.a.
oud-voorzitter Marcel Manshanden, oud-penningmeester Ed van de Broek en een aantal oud-leden.
Het had veel weg van een reünie met Hans de Jong, Gerard Terwey en Wim van den Haak die de
oud-leden van vroeger nog kennen.
Het toernooi ging over drie ronden. Tussen de speelronden door gingen de deelnemers gezellig op
het terras zitten om even bij te komen en na te praten over de geleverde prestaties. Er waren
natuurlijk ook leuke prijsjes te verdienen. Iedere ronde duurde 30 minuten waarna de score in games
moest worden doorgegeven. Het winnende team kreeg per ronde 2 punten, de verliezer 0 en bij een
gelijke score ieder team 1 punt. Na de drie ronden werd de stand opgemaakt aan de hand van het
aantal gewonnen partijen. Het team van de Schoolstraat won als enige alle drie de partijen en werd
daarmee eerste. Drie teams wonnen twee van de drie partijen en daarom werd het aantal gewonnen
games meegewogen om de eindstand op plek twee en plek drie te kunnen bepalen. Tweede is
geworden het Van Markenplantsoen en derde het team van Bas en Ineke. Zij vertegenwoordigden
geen straat, maar vormden een gelegenheidsteam om zo tot een mooi aantal van acht teams te
komen.
Na afloop van het toernooi bleven de deelnemers nog geruime tijd gezellig hangen onder het genot
van een drankje en een hapje. Hoeveel nieuwe leden dit toernooi zal opleveren moet in de komende
tijd blijken. In ieder geval waren er op de dag zelf twee inschrijvingen en is bij een aantal deelnemers
belangstelling gewekt. Godfried van den Wittenboer en Hans de Jong hebben foto’s gemaakt van dit
evenement. Deze staan op de facebookpagina van TVDZ.
Mijn rol als bestuurslid van deze leuke vereniging is om het bestaan van TVDZ onder de aandacht te
brengen door publiciteit en sponsoring. Zoals voor iedere vereniging geldt, is het zaak om het
ledenaantal op een gezond peil te brengen en te houden. Het organiseren van ledenwerfacties is
daarbij een onmisbaar instrument. Samen met het bestuur zal ik voor de komende periode afstemmen
welke acties we nog meer kunnen gaan ondernemen. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel maar
het is de moeite waard.
Jan Ronday

23

Actiefoto’s Stratentoernooi
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Seizoen 3 van de Interne Competitie TVDZ
De Club Competitie beleeft haar derde seizoen. Deze interne competitie is in 2015 gestart als
klimcompetitie. Een soort laddercompetitie met enkel- en dubbelteams. Vanaf het tweede seizoen is
gekozen om alleen met dubbelteams te spelen in een vorm zoals wij die kennen bij andere
teamsporten. Elk team daagt alle andere teams een keer uit. Zo speel je twee keer tegen elkaar. Zie
het als een soort uit- en thuiswedstrijd, maar dan alleen op ons prachtige tennispark gespeeld. Op het
moment van schrijven doen 9 teams mee aan deze interne competitie. Het seizoen loopt van 1
november tot 31 oktober. Je kunt als team gedurende het lopende seizoen gewoon instappen als je
mee wilt doen.
De spelregels zijn eenvoudig. Je speelt twee sets. Een set bestaat uit zes gewonnen games. De
maximale score is dus 6-5. Alleen de gewonnen games worden meegenomen in het bepalen van de
stand op de ranglijst. Dit heeft een aantal voordelen. Zo kunnen teams die verliezen met een hoog
aantal gewonnen games ook hoger op de ranglijst komen staan. Het werkt ook motiverend om te
proberen er altijd een leuke partij van de maken, ook als je het idee hebt dat je de set gaat verliezen.
Iedere gewonnen game kan belangrijk zijn om boven je concurrenten te komen staan. Wordt je aan
het einde van het seizoen met je team eerste, dan mag je een leuke prijs verwachten.
Winnen is echter niet het belangrijkste uitgangspunt bij het opzetten van deze competitie geweest. Het
is leuk om via deze weg ook andere clubleden te ontmoeten en te leren kennen. Omdat je tegen
verschillende mensen speelt, krijg je ook ervaring om met verschillende speelstijlen om te gaan. Je
eigen spel zal erdoor verbeteren is mijn ervaring. Als dit je aanspreekt en je een tennispartner hebt,
doe dan ook mee.
De actuele stand van het lopende seizoen wordt op een website door mij bijgehouden. Daar staat het
speelschema, de uitslagen, ranglijst en deelnemerslijst. Kijk eens op
www.janronday.nl/clubcompetitie_tvdz.html.
Ieder team daagt zelf een ander team uit. Zo kun je onderling bepalen op welk moment het spelen van
de partij het beste uitkomt. De uitdager geeft de stand aan mij door. In vorige ACE edities heb ik ook al
een paar keer over de Club Competitie geschreven. Het is leuk om erover te lezen, maar het is nog
leuker om mee te doen. Maak je niet druk over je speelniveau. Als je een leuk balletje kunt slaan, kom
je in deze competitie al aardig mee.
Heb je interesse en wil je meer weten, of met een team meedoen, stuur dan een e-mail naar
jaro@telfort.nl.
Jan Ronday
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Het grote feest
De grootouders van Lajos waren zestig jaar getrouwd.
“Zestig?!”, riepen wij tegen elkaar.
“Wat moeten die veel van elkaar houden. En veel van elkaar tolereren.”
Er zou een barbecue komen. En een weekend. Of omgekeerd.
Een kampeerboerderij. Een sjieke, die ook een soort tennisbaan had aangelegd.
Of Lajos mij ook kon meebrengen, leuk voor familieleden die wel eens een balletje zouden willen
slaan.
Je moet mij geen kamperen opdringen, maar toch kwam het zo, dat ik me op de zaterdag om een uur
of tien bij de feestvierende familie meldde om één dag in de vrije natuur door te brengen en meteen
aan de (tennis-)slag kon met de vroege vogels.
We kregen de beschikking over een grasveld; het gras was lang niet gemaaid en onze glijdende
bewegingen zonden wijde sproeiregens van dauw omhoog. Heel mooi om te zien, heel koud op de
blote benen.
Ik zal jullie niet vervelen met verslagen over de games – aan een set zijn we nooit toegekomen. Wel
bleek dat men op ons rekende om elke sport die zich voordeed te faciliteren. Een hardloop wedstrijd?
“Zet jij even wat paden uit, Lajos?” Handballen? “Zorgen jullie voor ballen en zo?”
“De jonge kinderen willen voetballen – waar willen jullie ze mee naar toe nemen?”
Toen om een uur of vijf de voorbereidselen voor de barbecue begonnen, zonken we dankbaar neer in
een ongemakkelijk plastic stoeltje, met een glas bier. Benen ver uitgestrekt, ogen af en toe een
minuutje dicht.
Maar dat duurde niet lang voor Lajos. Hij moest een schort voor en kreeg een lange vork in zijn hand:
“Opletten, joh, die worsten liggen te verkolen!”
Om zeven uur klonk de verlossende kreet: “AANVALLEN !!!”
De grootouders kwamen eerst langs met hun bordjes.
“Ik wil een gehaktbal. Heb je frietjes?”
“Oma, we hebben karbonades, biefstukken, worsten, zeg het maar.”
“Dat kunnen we niet eten, jongen,” zei opa. “Dat is te hard om te kauwen. Heb je niks zachts?”
Daar had niemand aan gedacht. Nog een geluk dat er frietjes genoeg waren.
Daarna bleek een hele serie kinderen en kleinkinderen alleen vegetarisch te eten.
Had ook niemand aan gedacht. Nog een geluk dat er frietjes genoeg waren.
En: “Ik moet niets hebben van dat gekauw op te zwartgebakken vleesbrokken.” Nog een geluk dat er
frietjes genoeg waren.
Zou men er aan gedacht hebben, dat ik niet echt amateur was? Een klein fooitje misschien?
Nee dus. Een zaterdag hard werken bracht niet meer op dan frietjes en frietjes.

Reiziger.
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Zomaar een verhaaltje

25

Het was zondag 15 april 2018 toen mijn vrouw zei, dat zij naar het Amsterdamse Bos wilde om foto's
van de bloesembomen te nemen. We reden langs de Bosbaan, waar roeiwedstrijden bezig waren en
veel fietsers de roeiers begeleidden en aanmoedigden met luide stem. Op het laatste moment ging
het regenen en we besloten naar het pannenkoekenhuis te gaan. Snel een parkeerplaats gevonden
en naar de boerderij gewandeld, alwaar wij buiten een plaatsje konden vinden onder een groot
zonnescherm, zodat we droog zaten en een lekker broodje hebben gegeten.
Achter mij zaten twee jonge stellen en de jonge vrouw, die tegen mijn rug zat kletste vijf kwartier in het
uur. Het bleek, dat beide dames zwanger waren en de dame achter mij legde uit, dat je bekkenbodem
net een ballon was, waar het kind doorheen moest en zij vond het goed nieuws, dat de bekkenbodem
na de bevalling weer op zijn plaats kwam. Ik voelde me net een Simon Carmiggelt, die vroeger ook
gesprekken op papier zette. Als de baby's geboren waren, ontstond het probleem, dat als de ene
opa/oma een kinderwagen hadden gegeven, de andere opa of oma toch ook niet met een
kinderwagen konden aan komen zetten. Kortom er moest overleg plaats gaan vinden.
Het begon plots te stortregenen en wij besloten naar huis te gaan als het zou ophouden met regenen.
Dat gebeurde en op dat moment stonden we op om weg te gaan. De vrouw achter mij zat nog alleen
aan tafel en ik zei: ''Zo mevrouw, niemand meer om tegenaan te kletsen?” ''Nee”, zei de dame, “maar
er wordt wat lekkers voor mij gehaald. Kijk, zij komt er al aan!”
Op dat moment stak zij een sigaret op, waarna ik me niet kon inhouden en zei: ''Als je een gezond
kind wilt, zou ik hier maar mee stoppen!'', waarop zij antwoordde: ''Nou, ik hoef ook niet meer zo
nodig!'' Ik was uiteraard stomverbaasd.
Hierna liepen mijn vrouw en ik weg, tot mijn vrouw in de lach schoot en vroeg: ''Had je niet in de gaten,
dat die vier al weg waren en dat er nu andere dames waren gaan zitten?'' Wat had ik een miskleun
gemaakt. Toch hebben we er samen nog behoorlijk over na gegrinnikt.
Loek Biesbrouck

In cognito?
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TVDZ in het nieuws
Diemernieuws website 22 maart
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Geboren:
De secretaris/ledenadministrateur van TVDZ - Janny de Boer - is wederom
oma geworden, nu van haar dochter Stephanie.
De nieuwe wereldburger luistert naar de naam: Manoah Joël.
Met moeder en kind gaat het goed. (zie foto)
Problemen met ogen op de tennisbaan
Er zijn nogal wat leden van TVDZ gesignaleerd met oogproblemen, een kleine bloemlezing;
Frans H. moet continu janken van het tennisspel bij de ochtendploeg. Jos R. uit Almere geeft ter
bescherming van zijn ogen een hippe racebril aangeschaft. Ineke B. had een nogal troebel beeld in ‘n
oog, totdat bleek dat ze 3 contactlenzen in één oog had gestopt…
Corry de J. ziet regelmatig dat haar ballen ín zijn, terwijl de 3 overige spelers toch duidelijk hebben
gezien dat haar bal uit was. Opvallend is dat dit bij de ballen van de tegenpartij altijd andersom is….
En dat ze daar nogal over kan mopperen….
Te laat
Om Ineke, die pech had met haar auto, op te halen voor een toernooi toog een bekend lid van TVDZ
met haar bolide op pad naar, zeg Wilnis. Helaas woonde Ineke daar niet. Ruim 100 km. heeft ze in
totaal omgereden om Ineke (en zichzelf) op de tennisbaan te krijgen, maar wel anderhalf uur te laat.
Nieuwe bankjes en netten
Het bestuur heeft 6 nieuwe netten, nieuwe parasols en nieuwe kunststoffen bankjes aangeschaft.
Het tennispark heeft hierdoor een beter aanzien gekregen.

Tennis outfit tegenwoordig… Iets
geleden….

luchtiger dan 50 jaar

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

. . . . . . . juni 2018

Nou je kan wel merken, dat het weer omgeslagen is. Af en toe zelfs
zomerse temperaturen! En dan wordt er een Ahmed toernooi
gehouden! Het moet niet gekker worden. Volgende keer een Janny
of Willem toernooi, kunnen deze voor alle kosten opdraaien. Er was
een honingzoete baklava om te nuttigen, maar doordat er een aantal
leden dit niet beliefden, was er voor Meneer de Mol ook wat over. Ik
moet zeggen: “De honing droop uit mijn mollensnoet,” zo lekker was
het. Ben benieuwd wat die Janny of Willempie aan lekkernijen op
tafel zullen brengen.
Maar enfin, er moest ook getennist worden en zie: de oudste
deelnemer aan dit toernooi zat in de prijzen. Ook hoorde Meneer de
Mol een vreemd verhaal, dat een langdurig werkeloze tegen een
vriend van hem zegt: :''Ik zoek langdurig werk". Die vriend zegt: "Het
is bij ons nogal druk op de tennisclub TVDZ, informeer daar eens''. De werkeloze gaat naar die
tennisclub en vraagt: ''Hebt u een baan?'' Zegt een man: ''Dan moet u op het arbeidsbureau zijn,
haha'' Hij gaat naar het arbeidsbureau en vraagt: ''Hebt u een baan?'' Zegt die man op het
arbeidsbureau: ''Het is hier verdomme geen tennisclub!'' Snapt u het nog?
Nou Meneer de Mol gaat - net als het kabinet - op zomerreces. Tot afscheid dan nog het volgende:
Een Noord Afrikaanse vrouw staat in de Kalverstraat te bedelen. Aan haar rokken hangen vier
kinderen en in haar arm heeft ze ook nog een baby. Zij vraagt aan de dame: ''Helpt u mij alstublieft'',
waarop de dame haar een doosje in de hand stopt. De vrouw maakt het doosje open en ze krijgt….
De Pil.
Er staat een lange rij bij de bushalte. Vooraan staat een mooie meid in een behoorlijk krap minirokje.
Dan verschijnt eindelijk de bus. Als die mooie meid wil instappen, krijgt ze haar been niet ver genoeg
omhoog.
Meteen glijden haar handen naar de rits achterin de rok, om haar mini rok wat ruimer te maken. Ze
doet een tweede poging om in te stappen, maar ook dat lukt niet. Weer glijden haar handen naar
achter en prutst ze aan de rits. Ze doet een derde poging om de bus in te stappen, maar...het lukt nog
steeds niet! Een beetje geïrriteerd glijden haar handen opnieuw naar achter en begint ze wat steviger
aan de rits te trekken. Plotseling krijgt ze een duw, zodat ze bijna over het opstapje van de bus kukelt.
Als ze omkijkt, staat, een heer in pak haar een beetje pissig aan te kijken. ''Zou je misschien even
normaal willen doen?'' roept ze boos. Zegt die heer: ''Moet jij nodig zeggen, je hebt net drie keer mijn
gulp open gemaakt!!''
Nou lieve mensen, 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
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Activiteiten kalender TVDZ 2018

Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

JUNI
10 juni

zondag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (thuis)

11.00

AC/TC

AUGUSTUS
10 aug
26 aug

vrijdag
zondag

Ahmet Avondtoernooi III
B.B.Q. toernooi

20.00
13.00

AY
AC/TC

SEPTEMBER
2 sep
8 sept
28 sept

zondag
zaterdag
vrijdag

Uitwisselingstoernooi Strandvliet (uit)
Markt Diemerfestijn
Ahmet Avondtoernooi IV

11.00
9.00
20.00

AC/TC
BESTUUR
AY

OKTOBER
7 okt.
26 okt.

zondag
vrijdag

Tennistoernooi Taart
Ahmet Avondtoernooi V

13.00
20.00

TC
AY

NOVEMBER
25 nov.

zondag

Oliebollentoernooi

13.00

AC/TC

zondag

Nieuwjaarsreceptie

15.00

BESTUUR

JULI

DECEMBER
JANUARI
6 jan
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