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Van de voorzitter
De periode van de feestdagen komt er weer aan en dus kijken we terug
op het laatste kwartaal van 2017.
We hebben een Taarttoernooi gehad, een Soeptoernooi maar helaas
géén Oliebollentoernooi. Het Oliebollentoernooi is tot twee maal toe op
de activiteitenkalender gezet, maar is door het slechte weer - eerst
zware regen en daarna sneeuw - tenslotte afgelast voor dit jaar.
Misschien komt er begin volgend jaar nog een kansje voor dit toernooi?
Inmiddels is ook de laatste hand gelegd aan het nieuwe parkeerterrein,
al moeten we ’s avonds nog steeds in het donker naar de auto lopen,
omdat de lantaarnpalen het nog steeds niet doen vanwege een
probleem met een kabel waar de netbeheerder Liander iets aan moet
doen. Gelukkig kunnen we onze lantaarnpalen nog laten branden,
zodat er toch nog een beetje verlichting is.
De bouw van de nieuwe
school “de Kersenboom”
is inmiddels gestart en
de contouren zijn al
duidelijk zichtbaar.
De school zal in de
zomer van 2018 klaar
dienen te zijn.

Ook is er een nieuwe invalidenparkeerplaats bij
de ingang van TVDZ gekomen, die helaas nog
niet door enkele leden was opgemerkt, aangezien het bord langszijde de parkeerplaats is
geplaatst en derhalve niet opvalt.
Diverse bekeuringen zijn al uitgedeeld, en dat
is een nogal kostbare ervaring. Hierbij bent u
dus gewaarschuwd voor de wetshandhavers
van Diemen! Het bestuur heeft de gemeente
Diemen gevraagd om een wit kruis op deze
parkeerplaats te schilderen en een extra bord te plaatsen, zodat het beter opvalt. Maar het heeft er
een hard hoofd in of dit zal worden gerealiseerd….
Inmiddels is ook de Algemene Leden Vergadering gehouden op 9 november. De opkomst was helaas
niet zo heel erg groot. Meldenswaard voor u is dat de contributie in 2018 niet zal worden verhoogd.
Ook op het personele vlak is er het een en ander gebeurd. Wij kunnen met plezier aankondigen dat
Jan Ronday tot het bestuur van TVDZ is toegetreden. Jan heeft zich beschikbaar gesteld voor de
taken rond de promotie en PR van onze club, zoals Facebook, de ACE en de TVDZ website.
We gaan dit jaar positief afsluiten door te melden dat er dit jaar geen winterstop is
rond de feestdagen en dat we met frisse moed weer verder gaan in het jaar 2018!
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2018: Tevens wil ik graag van de gelegenheid
gebruik maken te melden dat alle leden zijn uitgenodigd op de
Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018 om 15:00 uur.
Ik wens u allen prettige feestdagen en alvast een voorspoedig 2018!
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
Het jaar 2017 zit er weer bijna op. Ben je als oudere persoon er net aan
gewend dat je overal 2017 moet invullen in plaats van 2016, dan moet je
er nu al vast aan gaan wennen dat dit binnenkort 2018 wordt. Wat hebben
we het toch zwaar op onze oude dag! En dat niet alleen! Het weer zit ook
al niet altijd mee! Hadden we al tamelijk veel last van de regen, zoveel
zelfs dat onze ballen nauwelijks waarneembaar waren door de modder,
die er door de regen aan vast kleefde, deze week mogen we juichen als
we de baan op kunnen.
Het begon afgelopen vrijdagavond 8 december al. Precies op de dag
overigens van het trouwens heel gezellige Vrijwilligersfeestje dat het
bestuur haar commissieleden elk jaar aanbiedt (zie verderop in dit blad).
Op de heenweg naar dat feestje begon het al flink te sneeuwen, maar op
de weg terug reed bovendien de Metro niet meer, zodat ik te voet naar huis kon door noodweer
waaraan zelfs blikseminslagen en keiharde donderklappen niet ontbraken. Het was toen reeds
volstrekt duidelijk dat het Oliebollentoernooi, dat voor de zondag direct hierna was gepland, voor de
tweede keer niet door zou gaan. Jammer toch!
Gelukkig was het soeptoernooi wel heel gezellig, zoals u verderop kunt lezen, en zijn er sfeerfoto’s
van de tennisbanen in winterse omstandigheden gemaakt. De sneeuw is overigens ruimschoots tot en
e
e
met woensdag de 13 blijven liggen en eerst nu, de 14 , verdwijnt hij door de regen, als sneeuw voor
de zon.
By the way, weet u dat het gedrag van een TVDZ-lid aardig voorspelbaar is. Het is samen te vatten in
twee wetten: een hoofdwet en uitzonderingswet.
Hoofdwet: Een TVDZ-lid gaat nooit naar een Algemene Ledenvergadering
Uitzonderingswet: tenzij het contributieverhoging of verplichte bardienst betreft.
Aangezien deze wetten waar zijn, weten we nu ook dat de contributie niet is verhoogd. Er was immers
geen sprake van verplichte bardienst en er waren nauwelijks mensen aanwezig op de Algemene
Ledenvergadering, dus zal er wel geen contributieverhoging zijn voorgesteld en (dus) aangenomen.
(‘Dus’, want de bestuursleden mogen als lid ook meestemmen en dan heb je bij zo’n geringe opkomst
al bijna een meerderheid)
Als u wel op de Algemene Ledenvergadering aanwezig was geweest, had u op Jan Ronday kunnen
stemmen om hem als nieuw bestuurslid te verwelkomen. Maar misschien was het toch beter van ‘niet’.
Het had hem een paar dagen later wellicht nog harder doen rennen naar het net, met alle gevolgen
van dien, en die waren al niet mis blijkens een bericht verderop in deze Ace. Gelukkig is alles
inmiddels geheeld.
Verder had u een blijk van waardering kunnen afgeven op Ida Nelemans en Gerard Roosien, die
ondanks hun aftreden vorig jaar (november 2016) in het geval van Ida tot september 2017 en bij
Gerard zelfs tot nu, veel werk voor TVDZ hebben verzet. Daar maak je geen grappen over, daar is
slechts hulde op zijn plaats. Gerard heeft als penningmeester trouwens nog een stukje in deze ACE
geplaatst. Hij is terecht trots op het positieve resultaat van TVDZ, maar ergert zich aan onterechte
storneringen. Hij heeft mij daarbij volledig aan zijn zijde. Het kost iemand, die zijn tijd toch al onbetaald
steekt in onze club TVDZ, extra veel tijd om het gestorneerd bedrag terug te vorderen, zelfs als dat via
een incassobureau moet geschieden.
Uiteraard, zou je bijna zeggen, zijn daar ook onze vaste nummers: Mijnheer de Mol, Zomaar een
verhaaltje en Reiziger, die door diverse auteurs worden gevuld. Ook zij zijn lezenswaard, als u eens
niet naar de baan kunt komen.
Veel leesplezier met de Kerst en Nieuwjaar.

Godfried van den Wittenboer
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

U bent van harte welkom op onze

Nieuwjaarsreceptie
op zondag 7 januari 2018
In het Clubhuis TVDZ
15.00 uur – 18.00 uur, Tot dan!
Het Bestuur
Van de Penningmeester - Gerard Roosien
Het jaar is bijna voorbij. Normaliter kijkt een penningmeester van een sportvereniging dan uit naar het
opstellen van de verlies- en winstrekening, de balans en de begroting. TVDZ heeft echter een
boekjaar dat loopt van 1 oktober t/m 30 september van het volgende jaar. De cijfers voor het tijdvak
2016-2017 zijn reeds vastgesteld en besproken in de afgelopen algemene ledenvergadering.
Wij zijn uiteindelijk met een positief resultaat geëindigd, maar zien wel over het hele jaar een daling
van de inkomsten. Dit komt door een afname van het ledenaantal. De overige opbrengsten (sponsors
en baanverhuur) zijn gelukkig gestegen. Het positieve resultaat is echter voornamelijk bereikt door een
vergaande kostenbeheersing. Ook volgend jaar verwachten wij weer met een positief resultaat af te
kunnen sluiten. Ook dan dienen wij weer op de kosten te letten, zeker de kosten die wij in de hand
kunnen houden, zoals energie en water.
Afgelopen jaar hebben wij een succesvolle reclamecampagne georganiseerd met als doel
ledenwerving. Ook in 2018 zullen wij weer acties moeten bedenken om nieuwe leden aan onze club te
binden.
De afgelopen jaren heb ik heel prettig mogen samenwerken met Ida Nelemans van de
ledenadministratie. Ida heeft besloten met ‘pensioen’ te gaan; een zeer terechte beslissing gezien
haar respectabele leeftijd en haar andere drukke activiteiten.
De ledenadministratie wordt nu gecombineerd met het secretariaat en zal worden uitgevoerd door
Janny de Boer, de veelzijdige duizendpoot van onze club.
Als laatste wil ik nog een heikel punt aansnijden: de contributiebetaling en de storneringen.
Het is mij en het bestuur van T.V.D.Z. een doorn in het oog dat er bij iedere incassoronde zoveel
storneringen worden verricht door de diverse leden. De redenen voor de stroneringen zijn heel divers.
De meeste storneringen hebben echter te maken met het niet of te laat opzeggen van het
lidmaatschap. Op de website en in iedere ACE staan de opzegtermijnen in duidelijk Nederlands
vermeld. Bij de incasso van de winterleden afgelopen oktober heeft meer dan 10% van de
geïncasseerde leden gestorneerd. Veelal wordt er geen reden opgegeven, dus krijgen deze leden een
herinnering in de vorm van een e-mail of telefoongesprek. Zonder geldige reden en bij het uitblijven
van de betaling zullen wij de vordering uit handen gaan geven aan een incassobureau.
Dit kost de vereniging 15% van de contributie wanneer de vordering wordt geïnd. Deze acties kosten
de vereniging een hoop geld en de penningmeester een hoop tijd.
We moeten uiteraard niet vergeten dat het overgrote deel van de leden keurig zijn betalingsverplichting voldoet en eventueel het lidmaatschap op tijd opzegt.
Ik wens iedereen een hele prettige Kerstdagen en een immens goed begin van 2018.
Gerard Roosien - Penningmeester
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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. 13)
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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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Impressie van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
Voor diegene die niet bij de ALV aanwezig waren, enkele belangrijke punten die aan bod zijn geweest:
Opening
De Voorzitter vraagt eerst om even stilte ter herinnering aan de dit jaar overleden Cees de Jonge en
memoreert dat de Sportnota door de Gemeente Diemen is
aangenomen en het eventueel samenvoegen van ATVD en TVDZ
voorlopig van de baan is. Tijdens NL doet is er weer het nodige werk
verzet en er zijn verschillende subsidies aangevraagd, waaronder bij
het Meerlanden Fonds, NL doet en de RABO bank. Het bestuur gaat
verder drie nieuwe netten aanschaffen. De wervingsactie via de vier
reclameborden in Diemen en de meldingen daarvan op nationale TV
hebben veel goodwill opgeleverd en resulteerden in16 nieuwe
leden. De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd.
Samenvatting activiteiten Commissies
Er worden een aantal mensen in het zonnetje gezet: Ida Nelemans krijgt heerlijke wijn, omdat zij per
september jl. toch echt haar functie als ledenadministratrice heeft neer moeten leggen. Ook Gerard
Roosien wordt getrakteerd op een lekkere fles (Griekse) wijn uit
dankbaarheid voor het feit dat hij toch nog steeds zijn activiteiten
als penningmeester voortzet.
De leden van de
Toernooicommissie
hebben ook dit jaar
weer een aantal zeer
leuke toernooien voor
hun rekening
genomen. Hoewel ze dit jaar concurrentie kregen van het
Ahmed toernooi blijven de toernooien van TVDZ populair
dankzij de inzet van deze leden. In de Activiteitencommissie
hebben Mylène en Rita ook dit jaar in samenwerking met Gerard Terweij gezorgd voor culinaire
wonderen. Uiteraard lekkere soep, maar ook oliebollen,
appelflappen en andere heerlijke snacks. De
Redactiecommissie bestaande uit redacteur Godfried, fotograaf
Evert en verslaggever Loek Biesbrouck vormden weer een goed
stel, dat ook dit jaar weer 4 mooie Aces heeft afgeleverd vol
mooie verhalen en prachtige foto’s. Bovendien heeft de
Kascommissie ook dit jaar weer uitgebreid aan haar verplichting
voldaan. Het bestuur heeft besloten om de oude traditie van
‘een etentje met alle commissieleden’ weer in ere te herstellen
en nodigt ze allemaal uit voor een diner bij de Italiaan. Dit
groepje wordt uiteraard aangevuld met Frans Heinsius, die ook
dit jaar weer voor prachtige posters zorgde.

Knelpunten situatie bouw nieuwe school
Het bestuur heeft nauw contact onderhouden met de gemeente Diemen en de uitvoerders van de
bouw van de Brede School. Afgesproken was dat het terrein ook tijdens de werkzaamheden voor
hulpdiensten bereikbaar zou blijven. Toen dit niet het geval bleek, heeft het bestuur contact
opgenomen en is dit verholpen.

(vervolg op p. 18)
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Impressie van de Algemene Leden Vergadering (ALV) - vervolg
Financieel jaarverslag 2017/verslag kascommissie 2017 en benoeming kascommissie 2018
De kascommissie, bestaande uit Jan Ronday en Adriana Veldhuizen heeft de cijfers zeer kritisch
bekeken en geen malversaties ontdekt. Ze stelde de aanwezige leden voor het bestuur decharge te
verlenen, hetgeen heeft plaatsgevonden.
Vaststelling Begroting
De begroting is aangenomen.
Bestuursfuncties
Jan Ronday heeft zich via de officiële procedure aangemeld als
bestuurslid. Hij gaat de functie van Public Relations overnemen
van Hans en dit betekent dat hij zich bezig gaat houden met o.a.
de Website, de ACE en de sponsors. Jan wordt hartelijk welkom
geheten door het bestuur en de aanwezigen.
Rondvraag:
Loek vraagt om een algeheel rookverbod op de vereniging,
vooral voor de jeugdleden.
Het bestuur heeft besloten om dit niet te doen, omdat zij verwachten dat dit leden gaat kosten en dat
kunnen wij ons op dit moment niet permitteren. Wel belooft het bestuur dat er tijdens de toernooien en
de Wilde Mix op de eerste twee tafels bij de ingang van de
kantine een ‘niet roken’ bordje zal staan.
Charles vraagt of de AED de hele dag beschikbaar is. Het bestuur
zegt van wel, nadat het in het begin wel eens fout ging.

Uitslag laddercompetitie:
Charles en Jade Vosveld zijn de trotse winnaars. Zij beiden
ontvangen een mooie beker en een groot applaus.
Janny de Boer - Secretaris
(foto’s Jan Ronday)

De Snerteters
Er is veel veranderd sinds De Aardappeleters van Van Gogh
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Soeptoernooi - 29 oktober 2017
Op 29 oktober 2017 werd het Soeptoernooi
gehouden, met als doel weer eens een andere
soep te serveren dan de voorgaande jaren.
Aan de dames van de activiteitencommissie
werd echter zo veelvuldig gevraagd wat voor
soep er dan wel zou worden gemaakt, en of er
ook verzoekjes voor traditionele soepen
konden worden ingediend….
Kortom de meeste TVDZ-leden bleken toch
behoudender dan gedacht. Eigenlijk wilde men
gewoon weer het beproefde Snerttoernooi
zoals in voorgaande jaren. Aangezien Rita en
Mylène hiervoor wel ontvankelijk bleken te
zijn, werd er een heerlijke oer-Hollandse
erwtensoep gemaakt met spek en rookworst.
Er werd op deze zonnige middag voluit getennist, zie ook de actiefoto’s gemaakt door Godfried van
den Wittenboer! De winnaars - Corrie de Jong en Jan Ronday - kregen uit handen van Wim van den
Haak de prijzen overhandigd, te weten een blik overheerlijke erwtensoep!

Na de prijsuitreiking was er uiteraard ook een welgemeend applaus voor de dames van de
activiteitencommissie voor de overheerlijke snert!
Hans de Jong
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TVDZ - Clubcompetitie Seizoen 2016-2017
Deze interne dubbel-competitie liep van 1 november 2016 t/m 31 oktober 2017 en is van start gegaan
met 7 teams. De spelregels zijn simpel. Ieder team moet alle andere teams uitdagen om een partij te
spelen. In het geval van 7 teams moet je 6 teams uitdagen, maar je wordt zelf ook door 6 teams
uitgedaagd. Je speelt dus 12 partijen. Iedere partij gaat over 2 gespeelde sets. Iedere set bestaat uit 6
gewonnen games. De maximale score is dus 6-5. Alleen de gewonnen games worden in de score
meegenomen. Dit heeft als voordeel dat het - als je een partij denkt te verliezen – toch de moeite loont
om zoveel mogelijk games te winnen. Over alle wedstrijden genomen kun je op die manier als team
hoger op de ranglijst eindigen. Maar het is ook bedoeld als extra stimulans om er altijd een wedstrijd
van de maken.
Winnen is echter niet het hoofddoel van deze competitie. Het is echt leuk om ook eens tegen leden te
spelen, die je anders nooit tegenkomt en die je misschien helemaal nog niet kent. Je kunt je als team
het gehele lopende seizoen aanmelden om mee te doen.
De ontknoping van afgelopen seizoen viel op de allerlaatste speeldag: 31 oktober. Team 6, Charles
en Jade, moest nog een partij spelen tegen team 3, Janny en Hans. Team 6 stond tweede op de
ranglijst met 92 gewonnen games, terwijl op de eerste plaats team 2 stond, Marga en Karin, met 96
gewonnen games. Het team van Charles en Jade won in die laatste partij 10 games en werd daarmee
eerste met 106 gewonnen games. Zij werden beloond met ieder een prachtige beker.

Het nieuwe seizoen 2017/2018 is op 1 november gestart. Ben je enthousiast geworden door het lezen
van dit artikel, meld je dan als team aan om mee te doen. Het speelniveau hoeft helemaal niet hoog te
zijn. Als je een aardig balletje kunt slaan is dat voldoende om veel plezier te beleven aan deze interne
competitie. En meedoen is belangrijker dan winnen. Maar er moet natuurlijk ook een sportieve drang
zijn om het beste van je spel te laten zien, ook al kun je er misschien niet mee winnen.
Meer informatie kun je krijgen van Jan Ronday, e-mail: jaro@telfort.nl.
Of kijk op de speciale webpagina: http://www.janronday.nl/clubcompetitie_tvdz.html.
Ik hoop dat er dit seizoen nog meer teams aan deze leuke competitie mee zullen doen.
Jan Ronday
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Een ongelukje zit in een klein hoekje…..
Er zijn veel sporten te noemen waarbij je het risico loopt om een blessure op te lopen, of zelfs gewond
te raken. Bij dat laatste denk je niet meteen aan tennissen. Toch kan het gebeuren dat je op een
vreemde manier valt en je gezicht beschadigt. Dat is mij overkomen.
Op vrijdag 1 december speelde ik samen met Marga, Karin en Tineke. Elke keer een nieuwe set in
een andere samenstelling. Alles zat mee. Lekker spelen, gezelligheid en mooi weer. Totdat de derde
set plotseling moest worden afgebroken. Ik wilde van achter uit het veld een bal halen die vlak achter
het net viel. Ik rende naar het net, maar vlak bij het net verloor ik met mijn linker been mijn grip op de
grond, viel met mijn gezicht op de netband en zakte zo met mijn gezicht langs het net naar de grond.

In eerste instantie had ik het idee dat het allemaal wel meeviel.
Maar ik had toch behoorlijke verwondingen aan mijn gezicht
opgelopen. Deze foto is 48 uur later genomen. Ik werd door de
lieftallige dames meteen geholpen met zakdoekjes en
ondersteuning. Gerard kwam met een ice pack aanlopen. Na een
half uurtje rustig zitten ben ik weer op de fiets naar huis gegaan.
Het herstel kon beginnen. Binnen de groep Club Competitiespelers
heb ik het ongelukje gemeld.

Ik heb veel reacties ontvangen. Ik moet wel zeggen dat de
verwondingen op de foto er erger uitzien dan zoals ik ze beleef.
Twee dagen later ontving ik van Karin een mooi sinterklaasgedicht
dat het voorval goed beschrijft. Knap gemaakt. Ik wil jullie graag dit
gedicht laten lezen:

Wat een narigheid deze week op de tennisbaan,
Jan Ronday was via het net tegen de grond gegaan.
Iedereen op de baan in rep en roer,
Ja, Jan deed nog wel heel even erg stoer.
Maar wij zagen direct de zwelling opkomen
en dwongen Jan van de baan te komen.
Met zakdoekjes werd er gedept en met ijs,
helaas een bult en schram waren het bewijs.
Je hoopt met kerst weer het mannetje te zijn zonder schrammen,
maar sinterklaas is het niet ontgaan, dat jij je haar ;) voorzichtig moet kammen.
Alle gekheid op een stokje Jan Ronday,
wij zijn erg geschrokken en leven met je mee!
We zijn ook benieuwd hoe het nu met je gaat,
hoe het nu met je wond(en) staat.
Hopelijk ben je snel boven Jan
en dan een revanche als het ff kan?
Groetjes, Sint en Piet
Ondanks dit voorval vind ik tennissen nog altijd heel leuk, vooral bij zo’n gezellige vereniging. Dit
verhaal is dan ook positief bedoeld: er kan je op elk moment overal en bij iedere gelegheid wel iets
overkomen. Met die gedachte ben ik dan ook zeker niet bezig, daar word je alleen maar onzeker van.
Jan Ronday
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We gaan bij het leger
Lajos heeft kennissen die bij het Leger des Heils zijn.
Dat wist ik wel, maar mijn interesses liggen elders en dat wist hij ook.
Toch kwam hij op een keer met het voorstel om samen bij het Leger te gaan eten. Er bleken twee keer
in de week maaltijden te worden geserveerd in het zaaltje van het Leger: eenvoudige maaltijden die
maar een paar euro kostten en waarbij iedereen kon aanschuiven die gezelschap zocht of zelf niet
wilde koken.
Verbaasd keek ik hem even zwijgend aan.
“Waarom, o heer Lajos ??”
“Omdat ze ons een voorstel willen doen, maar ons eerst willen leren kennen.”
Het avontuur lokte! Ik kon me niet voorstellen hoe het idee 'avontuur' verbonden kon zijn met een
heilsleger, maar zo voelde ik het wel en dus moest ik het onderzoeken.
Op een vrijdagavond propte ik me op een kleine stoel die aan een lange tafel stond. Het was druk,
merkte ik. Surinaamse dames, Ghanese heren, blanke lange lijzen, een dikke hijgende heer die een
emmertje bij zich had: restjes voor de hond, legde hij uit.
De hele tafel was bezet. Naast mij zat een jonge vrouw met open mond genietend te kauwen, die zich
voorstelde als Mona, en tegenover mij zat Lajos tussen twee kerels in keurig gestreken jeans en dito
overhemden.
Ik begon een gesprek met Mona. Ze keek me eerst onderzoekend aan, maar ontdooide langzamerhand. “Ik gaan trouwen”, zei ze. “Met Tinus, daar”, en ze wees naar een buur van Lajos.
“Meid, wat leuk”, zei ik spontaan. “Al gauw?”
“Nou, eerst moet ik me late teste op aids, hè”, zei ze vertrouwelijk. “En Tinus ook. Anders kenne we
niet aan kindere beginne, hè”.
Ik slikte snel mijn hap groenten door, knipperde met mijn ogen en was onder de indruk. “Dat noem ik
nog eens verstandig”, knikte ik haar toe.
“En jullie zijn hier om ons tennisles te geve, hè? Niet dat we gaan tennisse hoor, niks voor ons, hè,
Maar we wille het best eens lere en we gaan ook schake.”
Ik keek naar de overkant.
Lajos had het gehoord: “Ze willen ons vragen om een dag lang proeflessen te geven, zodat iedereen
eens kan beleven hoe het is om tennis te spelen”, lichtte hij toe.
“Of te schake; of te hockeye; of te bridge; of te swemme! Nou já – swemme kenne we toch allang!”,
bracht Tinus in.
Alle buren aan weerskanten grinnikten breed.
“Wie van jullie gaat er naar die sportdag?”, vroeg Lajos in het algemeen.
Ze keken elkaar aan alsof ze zich moesten schamen om 'ik' te zeggen.
Toch gaven zowel Mona als Tinus zich op en ook wat mensen van middelbare leeftijd.
Lajos keek me vragend aan. Ik glimlachte en knikte – hier deed ik graag aan mee.
“Nou, dan zien we jullie zaterdag allemaal terug. We verheugen ons erop”, zei Lajos vriendelijk. En we
stonden op, schoven netjes onze stoelen aan en zwaaiden breed langs de hele tafel. Onze nieuwe
kennissen zwaaiden vrolijk terug.
Reiziger
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TVDZ - Vrijwilligers Diner - 8 december 2017
Een keer per jaar wil het bestuur blijk geven van haar dankbaarheid ten
aanzien van de vrijwilligers van TVDZ, die zich als commissielid inzetten voor
de diverse activiteiten van onze tennisclub.
Dit jaar hebben we heerlijk gedineerd bij - Margherita Tutta La Vita op de
Diemer Campus (bij station Diemen Zuid).
Het was reuze gezellig! De onderstaande foto’s maken dit wel duidelijk!
Wil je ook vrijwilliger worden? Meld je dan aan bij een bestuurslid!
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Wintertafereeltjes TVDZ
Als er een dik pak sneeuw is gevallen, ziet het tennispark van TVDZ er geheel anders uit.
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Zomaar een verhaaltje
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Het zal geweest zijn in de zomer van 1978. Mijn oudste dochter Ingrid was 17 en geslaagd voor haar
diploma van het gymnasium op de Mauritskade. Wij waren allemaal blij en vroegen haar, wat zij als
groot cadeau zou willen hebben.
Het bleek een surfplant te zijn, zo een die net was uitgevonden, dus groot, zwaar en log.
Wij hadden een strandhuisje bij KVA op Zandvoort en de surfplank ging mee naar zee. Ingrid en haar
vriendinnen waren op een mooie dag aan het oefenen om op die plank te kunnen staan. Ik liep erheen
en liet mij ontvallen, dat het toch niet zo moeilijk kon zijn. Het commentaar was niet van de lucht.
“Opschepper” was het woord, dat ik veel hoorde. Enfin, ik kon op dat moment niet en zei dat ik de
volgende week wel kon. “Laten we eens zien, wat ik kan,” blufte ik.
In die week had ik een advertentie zien staan, dat er op de Sloterplas een dagcursus werd gegeven.
Dus ik erop af - kreeg een wetsuit aan en na een hele dag oefenen kon ik zowaar op een plank blijven
staan. Daar de zon die dag fel geschenen had, waren er strepen op mijn schouders, waar de huid
verkleurd was. Dus moest ik alle moeite doen om die te verbergen. De zaterdag erna waren we weer
op het strand en de lieftallige jonge dames waren weer aan het oefenen.
''Nou, waar blijf je dan?'' werd er gevraagd. Ik stapte op de surfplank af, nam het zeil in de handen,
stapte op de plank en zeilde weg. Had je die ogen moeten zien. Kostelijk gewoon.
Het probleem was echter, dat ik de zee op ging, in de richting van Zandvoort-dorp en dat ik al tamelijk
ver weg was. Ik probeerde te keren, maar dat ging niet. Ik had alleen maar geleerd in één richting te
varen. Uiteindelijk gaf ik het op, ging languit op de plank liggen en begon met mijn handen te peddelen
om terug te komen naar het strand. Ik vorderde wel een beetje, maar de afstand bleek toch erg groot.
Opeens hoorde ik een motor naast mij: de reddingsbrigade. Een van de redders vroeg: ''Gaat het
meneer?'' Ik zei van wel, maar toen hij vroeg: “Zullen we u naar de kant brengen?”, vond ik dat een
goed idee en klom in de boot met de surfplank op sleeptouw. Ze wilden mij bij Zandvoort-dorp
afzetten, maar gelukkig vroeg ik bijtijds: “Kunnen jullie mij ook op het Bloemendaalse strand afzetten,
anders moet ik een heel eind slepen.” “Natuurlijk” werd er geantwoord en zo kwam ik weer bij het
strandhuisje aan.
Daar werd ik inmiddels door een hele ploeg opgewacht, die mij met verrekijkers had gevolgd. Ze
stonden allemaal met een roos in de hand en we hebben er samen enorm om gelachen.
Loek Biesbrouck
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Tennis in het nieuws
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Oude ACE’s
Soms krijg je wat leuke kopij toegeschoven van leden die hun zolder aan het opruimen zijn, zoals
onderstaande voorbeelden van de ACE van weleer (uit april 1986). In zwart-wit met pentekeningen
van Gerard Kosterman die de ACE jarenlang heeft voorzien van deze mooie stukjes handwerk.

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

Altijd pasjes ophangen - ook voor tennislessen!
Er zijn enkele leden die steevast “vergeten” om hun pasje op te hangen en
dan verbaasd zijn dat ze hierover worden aangesproken door een
bestuurslid. Opmerkingen zoals: "Ik ben hier al jaren lid" helpen niet (wij
kennen niet alle leden persoonlijk). Op een correcte wijze je pasje ophangen
helpt wel. En dat geldt ook voor de lessers op baan 6.
Er blijken soms “zwartspelers” op de baan staan die geen lid zijn.
Geen Digitale ACE ontvangen?
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken.
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging door verhuizing of een ander
bankrekeningnummer) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar.
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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Bericht van Meneer de Mol

. . . . . . . december 2017

Wat een rust heerste er in de kantine. Door de weersomstandigheden werd
er weinig gespeeld en het geplande oliebollentoernooi was afgelast. Erg
jammer, want dat kostte mij toch een paar van die heerlijke bollen. Je weet
immers, dat Meneer de Mol niet alleen vette wurmpjes eet, maar zich ook te
goed doet aan wat de pot schaft. En in die kantine komt er af en toe ook wel
eens een lekker hapje voorbij.
Meneer de Mol is daarom maar snel naar zijn neef in Alicante(Spanje)
vertrokken om daar wat tapas te eten met heerlijke mosseltjes, Serranoham
en nog wat andere lekkernijen.
Hij was net op tijd terug om hier dit verslagje te schrijven. Toch maar even aanvullen met wat
wetenswaardigheden dus. Na deze vakantie stuitte ik op de uitspraak: “Mijn portemonnee is net een
ui. Als ik hem openmaak, moet ik huilen.” Tja, zo zag dat er na mijn vakantie ook uit.
In Benidorm zag ik overigens een caravan te koop staan. met het bord: “Stacaravan, maar zitten is
ook mogelijk!” Hier terug in de stad, zag ik een bedelares met een schare koters aan haar rokken. Ze
stak haar hand uit en een aardige dame stopte daar iets in. De bedelares keek echter heel verbaasd,
toen ze 'de pil’ in haar hand vond!
Zit er een meisje te janken: “Wat ze zeggen over de dagcreme en nachtcreme is bullshit! Hoe weet
een dag- of nachtcreme nu, wanneer het dag of nacht is???”
Zegt een dochter tegen haar moeder: “Mama, ik wil een man, die loyaal, trouw, geduldig, attent en niet
haatdragend is, en.....die ook nog eens goed kan luisteren. Zegt moeder: “Aha, je bent dus op zoek
naar een hond.”
Trouwens in Limburg staat een nieuw verkeersbord: een hert met een rode streep erover. Betekenis:
niet te hert rijden!
En ja nu is het kersttijd. Tijd voor een gebed: “Lieve God, ik bid voor wijsheid om mijn man te kunnen
begrijpen, voor liefde om hem te kunnen vergeven en voor geduld met zijn humeur. Want God, als ik
bid voor kracht, sla ik hem hartstikke dood! Amen.”
Nu dit was hem dan weer voort december. Ik wens jullie alle goeds en hoop in 2018 op een vet
wormenjaar.
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
In verband met de komende feestdagen en
schoolvakantie zijn er geen tennislessen van
zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018.
Ik wens iedereen prettige feestdagen en een sportief
begin in 2018.
Verder is 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 2017:
- 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
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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TVDZ - Activiteitenkalender
ACTIVITEITEN KALENDER 2017/2018
Datum

Dag

Evenement

Tijd

Organ.

zondag

Nieuwjaarsreceptie

15.00

BESTUUR

DECEMBER
JANUARI 2018
7 jan

30

31

