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Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 5 maart 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de 

jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 5 maart. 

 

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van TZZ. 

Op deze belangrijke vergadering worden de financiën van de club besproken . We staan er financieel 

nog steeds goed voor maar de noodzakelijke reserveringen zijn niet goed mogelijk. Het bestuur wil 

graag met de leden overleggen welke oplossingen zij daar voor zien. Martin de Vries, al sinds 2001 

voorzitter van ons cluppie, heeft aangegeven dat hij nu, mede om gezondheidsredenen, definitief 

moet stoppen. De beoogde nieuwe voorzitter is dan waarschijnlijk nog niet beschikbaar. De 

tenniscommissie (waaronder activiteiten en externe toernooien), communicatiecommissie, facilitaire 

zakencommissie en de financiële commissie doen verslag van het afgelopen jaar op de 

vergadering. Komt allen! gezellig meepraten over de toekomst van je club en de koffie 

staat klaar. 

Ledenwerfactie in weekblad de Zaankanter van 30 januari 
 

Henk Cobelens heeft ervoor gezorgd dat 
de advertentie en het persbericht over 
onze aantrekkelijke  ledenwerfactie in de 
drie edities van de Zaankanter zijn 
geplaatst. Het persbericht stond zelfs op 
de voorpagina . 
De actie nog even op een rijtje:  
 

Nieuwe leden betalen slechts € 75 voor hun eerste 
lidmaatschapsjaar, daarbij inbegrepen zijn  zeven gratis 
lessen. (vijf bekostigd door de tennisleraar en twee door 
TZZ) Deze lessen starten begin april . 
Deze actie duurt dan ook tot begin april omdat het daarna 
lastig is om nog gratis lessen te geven. TZZ leden die een 
nieuw lid aanbrengen krijgen € 25,- korting op hun eigen 
contributie. Vorig jaar hebben we maar liefst 22 nieuwe 
leden gekregen dankzij deze aantrekkelijke actie. De 
ervaring leert dat de meeste nieuwelingen worden 
aangemeld door onze bestaande leden. Dit jaar hebben we zelfs een kanjer die al twee nieuwe leden 
heeft aangemeld. Wie gaat hem overtreffen? 

 
OPROEP ; Stuur je familie, vrienden,  buren of collega’s een mail of een app met deze aantrekkelijke 

ledenwerfactie en vraag of ze zin hebben om te gaan tennissen. Met deze geweldige actie wordt het 

wel heel aanlokkelijk om nu lid te worden. 

  

 
 



Ledental stabiel 
 
Ons ledental blijft redelijk stabiel; op 1 december hadden we ± 160 leden. 
Voor de goede orde melden we nog maar even dat je schriftelijk moet opzeggen voor 1 december. 
Doe je dat niet op tijd dan heeft dat financiële consequenties. Overigens hebben we natuurlijk veel 
liever dat je lid blijft. Uit een klein onderzoekje blijkt dat de redenen om op te zeggen divers zijn, 
maar we merken wel dat langdurige blessures vaak een reden zijn. Als het even kan belt Martin de 
Vries de leden die opgezegd hebben na om naar de reden van opzegging te vragen en om netjes 
afscheid van hen te nemen. 
 

Rekening contributie 2019 iets later dit jaar 

Onze nieuwe penningmeester Mark Huft is druk met het regelen van de inning van de contributie. 
Nieuw dit jaar is dat we gebruik maken van het systeem van de KNTLB. Dat betekent op den duur 
veel comfort en gemak maar voor nu kost het inregelen natuurlijk wat meer tijd. Vandaar dat de 
rekeningen of de automatische incasso dit jaar iets later komen dan voorgaande jaren. Maar het 
komt eraan! 
Heb je een vraag hierover of ondervind je problemen?  Meld dat dan bij Mark Huft 
penningmeester@tvzaanstadzuid.nl 
 

De knltb clubapp van TZZ is weer actief! Gebruik hem! 

Login op KNLTB,clubAPP en installeer de app. Evenals op de 

website vind je op deze app het nieuws van TZZ of je kunt er 

een tennismaatje vinden. Nieuw voor TZZ is dat je via deze app 

ook vanaf huis al een baan kunt afhangen. Als je niet voor 

verrassingen wilt komen te staan is het dus extra belangrijk om 

via de app of bij het afhangbord in de kantine je baan voor alle zekerheid af te hangen.  

Anders kan het zomaar gebeuren dat je tijdens het vrijspelen een vriendelijk verzoek 

krijgt om de baan te verlaten, door iemand die wel heeft afgehangen.  Via deze app heb 

je ook toegang tot alle competitie-uitslagen en standen, het wedstrijdprogramma en 

jouw persoonlijk tennisinformatie. Bovendien krijg je een push-upbericht als er een 

mailtje of nieuwe app is.  Gebruik die app. 

Extra competitieleider gevonden! Nu nog extra toernooileider! 

Wouter Plaatsman heeft zich aangemeld als extra competitieleider. Dit gaat hij doen samen met  

René Evers, die deze taak al jaren tot ieders tevredenheid vervuld. René vraagt al een tijd om een 

tweede competitieleider omdat hij in zijn eentje natuurlijk kwetsbaar is. Wouter wordt aangemeld 

voor de training en daarna kan hij aan de slag. Bedankt Wouter en veel succes! 

Extra toernooileider gezocht 

Erwin Lengkeek is de enige bij TZZ met het 

certificaat toernooileider en daarom is hij 

verantwoordelijk voor zowel het 

Netpraettoernooi als het 35plustoernooi. Ook dit 

is erg kwetsbaar. 

Wie o wie wil de korte training voor toernooileider 

volgen en Erwin en TZZ uit de brand helpen ? 

Aanmelden bij Erwin Lengkeek tel.: 06-27024600 
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KNLTB ledenpas 

We hebben bericht gekregen van de KNLTB dat zij voornemens zijn om met ingang van 2020 een 

meerjarige ledenpas uit te geven. Op deze pas staat dan geen jaartal meer en ook de ranking wordt 

niet meer aangegeven. De ranking moet dan digitaal opgezocht worden. De KNLTB geeft als reden  

voor deze verandering dat ze duurzamer en digitaler willen werken.  

Pieter Borgers en Marc Brouwer zoeken nu uit wat de consequenties zijn voor TZZ.  

Bijvoorbeeld ons hek kan alleen met de  actuele ledenpas van het lopende jaar geopend worden. Een 

redelijk goede beveiliging dat alleen betalende leden van ons park gebruik kunnen maken. Het is de 

vraag of het systeem van het hek kan worden aangepast naar deze nieuwe situatie. Let op In 2019 

krijgt iedereen dus nog wel een jaarledenpas. 

Wordt vervolgd. 

Padelbanen 

Zoals bekend onderzoeken Jurgen Hajema en Jan 

Bolhoeve of het mogelijk is om een padelbaan te 

installeren op ons park. Ze hebben daarvoor subsidies 

aangevraagd bij de (rijksregeling ) stichting Bouw en 

onderhoud van sportaccommodaties en bij de 

Rabobank. De gemeente Zaanstad heeft al subsidie 

toegezegd voor de aanleg van een padelbaan. Als hier 

meer nieuws over te melden is komen we bij jullie 

terug. 

 

Vervanging CV ketel en extra zitbankjes op de banen 

De commissie facilitaire zaken heeft in haar begroting twee belangrijke verbeteringen/uitgaven 

opgenomen. 

Onze CV  ketel is dringend aan vervanging toe, het goede nieuws is dat we waarschijnlijk aan een 

goede tweedehandse ketel kunnen komen.  

We zijn nog op zoek naar  een cv monteur die deze cv ketel voor een schappelijk prijsje wil 

monteren. 

Als het goed is komen er ook extra zitbankjes op de banen.  

         Nieuws uit de omgeving van ons park 

De gemeente en de provincie onderzoeken de mogelijkheid om een directe T- aansluiting van de 
Achtersluispolder via het parkeerterrein /busstation De Vlinder op de Thorbeckeweg te maken. De 
huidige kruising bij het pompstation van v.d.Poel gaat dan verdwijnen. Ook zijn er plannen om ter 
hoogte van het Shell benzine station op de Thorbeckeweg een ongelijkvloerse kruising te maken . 

      De gemeente en de woningcorporaties hebben besloten om in de wijk Poelenburg een gewijzigd 
woning- toewijzingsbeleid te voeren. Het doel is om een meer gemengde wijk te krijgen van 
bewoners met verschillende achtergronden en inkomenssituaties. Dit zou positief kunnen zijn voor 
TZZ omdat de huidige bewoners niets tot weinig met tennis hebben of het niet kunnen betalen. 

Wij wensen een ieder een gezond mooi tennisjaar en zien je graag terug op de 
komende vergadering -  de communicatie commissie 


