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MATCHPOINT     OKTOBER 2017 

Agenda: 
 
 

t/m 29 oktober 
KNLTB Najaarscompe-
titie 2017  

1 t/m 11 november 
WK Woerdens Kampi-
oenschap tennis 

25 november 
Bourgondisch (hal) 
tennistoernooi de luxe 

12 november 
Start Halwintercompe-
titie 

 

  Nieuws vanuit het bestuur 
heeft zich kandidaat gesteld 
om het voorzitterschap op 
zich te nemen. Tot op he-
den zijn er geen tegenkan-
didaten. Mocht een 
(senioren)lid of lid van ver-
dienste zich kandidaat wil-
len stellen dan horen we 
dat graag zo spoedig moge-
lijk. Tijdens de ALV van 
januari 2018 zullen de aan-
wezige leden de nieuwe 
voorzitter kiezen en in stijl 
afscheid nemen van Jan.  

De laatste activiteiten van 
2017 staan op de rol. Hier-  

over leest u in deze Match-
point meer!  
Wilt u uw lidmaatschap 
opzeggen dan kan dat tot  
31 december  2017 kosten-
loos. Wij hopen uiteraard 
dat dit niet aan de orde is. 
Maar aangezien er nog al 
eens verwarring is over het 
moment van tijdig opzeg-
gen leest u hier verderop in 
deze Matchpoint  meer 
over. Veel leesplezier! 
Het Bestuur. 
Vragen/ opmerkingen; 
bestuur@tvcromwijck.nl  

Het tennisseizoen 2017 
loopt weer teneinde en het 
bestuur is al hard bezig met 
de planning van volgend 
jaar. 2018 is een jubileum-
jaar voor tv Cromwijck. De 
vereniging bestaat dan 40 
jaar. Informatie over hoe we 
hier een speciaal tintje aan 
gaan geven volgt later. Tij-
dens de ALV van 2018 in 
januari zal Jan Meutzner na   
17 jaar voorzitter te zijn ge-
weest het stokje gaan over-
dragen.  Ronald Lohr  (thans 
voorzitter jeugdcommissie) 

   WK tennis: Let the battles begin!     

ge hebt de mog'leykheyt  
in in te schrijven tot 22 
oktober 2017. we sijn uw 
inschrijvingh gerne tege-
moet. Het thema is “De 
Middeleeuwen”. 
 
Vergeten jullie niet in te 
schrijven voor dit toer-
nooi voor alle Woerden-
se tennissers?  

Inschrijven is nog maar en-
kele weken mogelijk. In  
diverse leeftijdscategorieën 
en speelsterktes worden 
zowel enkel, dubbel als mix-
onderdelen gespeeld. 

Ga naar www.toernooi.nl/
WKTennis2017 en schrijf je 
snel in. Het WK telt niet mee 
voor je ranking!  De wedstij-
den worden op onze banen  
en de banen van tc Woer-
den gespeeld. 
De finales en afsluitende 
WK party is op zaterdag 11 
november bij tv Cromwijck.  
4 november is er een feest 
bij tc Woerden. Komt allen!   

De WK Commissie 

  Tennissen in de ballonhal? Dat kan!  

In onze ballonhal, die te 
huur is voor leden en niet-
leden zijn nog uren beschik-
baar.  
Vast contract 
Er zijn nog uren vrij op de 
volgende avonden: dinsdag 
van 20.00-21.00, donderdag 
van 19.00-20.00 en vrijdag 
van 20.00-21.00 en elke 
avond van 22.00-23.00.De 
prijzen voor een vast con-
tract variëren van 390 euro 
in het weekend en de dal-
uren tot 520 euro op werk-
dagen tussen19 en 22 uur.  

Voordeel is dat u 26 weken 
onder alle weersomstandig-
heden kunt spelen zonder 
wachttijden.  
Losse verhuur 
Wil je af en toe een uurtje 
tennissen als het je uitkomt 
of als de weersomstandig-
heden te slecht zijn om bui-
ten te spelen. De nog be-
schikbare uren worden aan-
geboden voor losse (ver)
huur. Losse uren kunt u 
maximaal 2 weken van te 
voren reserveren. De tarie-
ven; 10 euro per baan per 

uur alle dagen voor 17 uur. 
20 euro op werkdagen tus-
sen 19 uur en 22 uur en 15 
euro voor alle andere uren. 
 
Reserveren kan online. Ga 
naar www.tvcromwijck.nl/
tennishal. Daar kun je een 
vrij uur opzoeken, reserve-
ren en gelijk betalen met 
ideal. Op het baanoverzicht 
staan de nog beschikbare 
vrije banen uren keurig aan-
gegeven. Je ontvangt een 
bevestigingsmail als de re-
servering is afgerond.  

Van 1 tot en met 11 novem-
ber moogt gij aentreden in 
d'n arena’sch van TC Woer-
den ende Cromwijck. 't belo-
ven onghetwijfelt enerveren-
de duelsch te worden. Trek 
uw harnas aan en haal uw 
ros van stal! Verdedig uw 
trots ende eer te vuur en te 
zwaard!  De inschrijvingh sijt 
inmiddelsch geopent ende  

.   

http://www.tvcromwijck.nl/


      

Herfst, regen, kou, vallen-
de bladeren; voor velen 
het moment om even te 
stoppen met tennis. Is er 
dan helemaal niets ander 
leuks?   

 ja natuurlijk wel, het kla-
verjasseizoen komt weer 
in zicht, dus noteer de 
datums en kom gezellig 
met je vrouw / man, vrien-
din / vriend, buurvrouw / 
man, opa / oma, nicht, 
neef klaverjassen. Tennis-
lid of niet, het maakt niet 
uit; iedereen is welkom. 

of alleen maar s,avonds 
aanhaken dan kan dat na-
tuurlijk ook. Het aanvangs-
tijdstip is sterk afhankelijk 
van het aantal deelnemers 
en het weer.  Uitgangspunt 
is de middag.  Introducees 
zijn welkom! 
  
Aanmelden op 
ww.tvcromwijck.nl of mail 
naar  rc@tvcromwijck.nl. 
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Klaverjassen bij tv Cromwijck     
Zorg dat je uiterlijk 19.40  
uur aanwezig bent.  

Wat is de gedachte achter 
deze avonden, nou ten eer-
ste om een gezellige avond 
te creëren, dat is op zich 
niet zo moeilijk bij tv Crom-
wijck. Nog een belangrijke 
reden is de kans voor ieder-
een om de overheerlijke 
fles echte Cromwijck-wijn 
binnen te halen, en dan het 
allerbelangrijkste is natuur-
lijk, “de eeuwige roem”. 
Ook dit jaar gaan we u ver-
wennen met een kopje kof-

 

  Halwintercompetitie op zondag om 
de drie weken 

Na het succes van vorige 
jaren wordt er ook deze win-
ter weer een zondag winter-
competitie georganiseerd in 
de ballonhal. We starten 12 
november na het WK en we 
stoppen voor de Clubkampi-
oenschappen van 2018. .  
  
De opzet 
Het wordt een dubbel/mix 
competitie, waarbij teams 
van 4 personen tegen elkaar 
uit komen. Er worden poules 
samengesteld. Je speelt in je 
eigen poule steeds tegen 
een ander team. Dit houdt in 
dat je 5 keer speelt geduren-
de de winterperiode. Je    

 

Vanaf  12 
november tot in 
maart 2018 
 

speelt ongeveer om de 3 
weken een wedstrijd. Een 
wedstrijd duurt 2 uur (2x2 
partijen van 1 uur.) De com-
petitie wordt in maart 2018 
afgesloten met een gezelli-
ge finalemiddag op zater-
dag. 
 
Inschrijven: 
Liefst opgeven als team van 
4/7 personen. Competitie-
teams, familieteams, teams 
met niet-leden alles mag. 
Indeling geschiedt zoveel 
als mogelijk op speelsterkte. 
Steeds meer teams van 
andere Woerdense tennis-
verenigingen schrijven zich 
in. Dus Cromwijckers schrijf 
in en maak er een echte    

Woerdense wintercompeti-
tie van. Je kunt als heren-
team, damesteam en mix-
team inschrijven. We spelen 
zondagmiddag en indien 
nodig ook de zondagoch-
tend.    

De kosten van deelname 
bedragen 130,= euro per 
team voor baanhuur voor de 
hele competitie. 

Aanmelden kan tot begin 
november. Wil je een team 
aanmelden of heb je vragen 
stuur een mail naar 
rc@tvcromwijck.nl.  

Meer informatie op 
www.tvcromwijck.nl.     

De recreatiecommissie or-
ganiseert het jaarlijks Bour-
gondisch toernooi dit jaar 
op zaterdag 25 november 
en men biedt een luxe 
Bourgondisch arrangement. 
In de (na)middag tennissen 
(bij slecht weer ook in de 
hal) en s,avonds een heer-
lijke maaltijd met na afloop 
een gezellige 80-90’s avond 
met DJ.  Voor elk wat wils 
dus!  Wil je alleen tennissen 

Zaterdag  25 
november  
Bourgondisch 
toernooi de Luxe 

13 oktober  
10 november  
  8 december 
12 januari 2018 
  9 februari 2018 
  9 maart 2018 

fie en lekkere hapjes. Daar-
voor vragen wij een mini-
male bijdrage van  € 3,50  
p.p. per avond. Dus geef je 
snel op per mail of kom 
gewoon, er is altijd plek.  
tondegoey@outlook.com   

Bourgondisch-toernooi de Luxe      
Een festijn om van te smullen 
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  Banen vegen is  wel degelijk nodig!      

Banen vegen is wel degelijk 
nodig!  Willen we zo lang 
mogelijk blijven genieten 
van onze smashcourtbanen  
dan zal er regelmatig ge-
sleept moeten worden. In 
het clubhuis hangen duide-
lijke instructies die geheel 
voor zich spreken. Het be-
stuur zou in ieder geval bij 
deze nog weer een keer 
willen benadrukken dat er 
zeker 1 x per dag grondig 
gesleept moet worden!!! 

Banen vegen 
s.v.p  
 

Voor degenen die na je op 
de baan komen is het ook 
wel zo prettig spelen.  
 
Velen zullen het al ont-
dekt hebben de baanver-
lichting kan alleen in het 
paviljoen aangezet wor-
den.  Dat levert proble-
men op als het paviljoen 
gesloten is, zoals op zon-
dagavond. Aan een oplos-
sing wordt gewerkt. We 
zullen tot die tijd zorgen 
dat paviljoen niet te vroeg 
gesloten wordt!       

  Van de ledenadministratie     
Het huidige kalenderjaar 
loopt weer op zijn einde en 
dat betekent dat de leden-
administratie weer de muta-
ties voor het komende sei-
zoen moet verwerken voor 
31-12. 

Opzeggen lidmaatschap 
Wil je het lidmaatschap be-
ëindigen? 
Opzegging dient schriftelijk 
te gebeuren vóór 31 de-
cember van het lopende 
kalenderjaar. Het vereni-
gingsjaar loopt van 1 april t/
m 31 maart; u bent vervol-
gens vanaf 1 april 2017 
geen lid meer.  

De opzegging, met bij voor-
keur de redenen van opzeg-
ging, kun je sturen naar de 
ledenadministratie, Sjaak 
Bax, emailadres: ledenad-
min@tvcromwijck.nl 
 
Pasfoto vervangen 
De laatste weken hebben 
mij meerdere verzoeken 
bereikt of het mogelijk is om 
op de ledenpas voor het 
nieuwe seizoen een meer 
actuele pasfoto geplaatst te 
krijgen. Dit kan kosteloos. 
Wanneer je er zorg voor 
draagt dat je voor 25-12-
2017 een nieuwe pasfoto 
aanlevert aan de ledenad-
ministratie wordt dit gereali-
seerd. 

 

Je kunt de pasfoto elektro-
nisch per email als jpg be-
stand zenden aan ledenad-
min@tvcromwijck.nl of in 
een enveloppe aan het 
adres Forintdreef 67, 
3446XS Woerden.  

Kosten bij te late opzeg-
ging 
Medio februari 2018 zullen 
de contributiefacturen voor 
het nieuwe seizoen aan je 
toegezonden worden. Zodra 
deze zijn aangemaakt en 
verzonden zijn zij onherroe-
pelijk. Het komt (gelukkig 
niet te veel) voor dat leden 
vergeten hebben voor 31 
december op te zeggen. 
Opzeggingen die na 1 janu-
ari maar voor de datum dat 
de contributiefactuur voor 
het nieuwe seizoen is toe-
gezonden worden ontvan-
gen, worden alsnog geho-
noreerd met de aantekening 
dat in die gevallen dan wel 
bonds- en administratiekos-
ten in rekening moeten wor-
den gebracht. Voor 2018 
zullen deze € 25,-- bedra-
gen. De reden dat wij deze 
kosten moeten doorbereke-
nen is gelegen in het feit dat 
de KNLTB het kalenderjaar 
hanteert als contributiejaar 
en de vereniging, zonder 
dat er mogelijkheden voor 
restitutie bestaan, aanslaat 
voor alle leden die begin 
2018 als lid geregistreerd 

staan. 

Inschrijfkosten nieuwe 
leden 
In overleg met het bestuur 
is besloten dat het inschrijf-
geld voor nieuwe leden met 
ingang van 1 januari 2018 
wordt teruggebracht van € 
15,-- naar € 10,-- per in-
schrijving. Dit vanwege het 
feit dat door gebruikmaking 
van elektronische communi-
catiemiddelen en het in 
Woerden zelf rondbrengen 
van poststukken (zoals le-
denpassen) de administra-
tieve lasten voor de leden-
administratie zijn terugge-
bracht. 
Tijdelijke ledenpassen 
Aan zomer- en winterleden 
wordt voor de duur van het 
lidmaatschap een tijdelijke 
ledenpas verstrekt. In het 
geval van verlies of het niet 
binnen 14 dagen na afloop 
van het lidmaatschap inle-
veren van deze pas zullen 
er € 50,-- kosten in rekening 
worden gebracht. Bij de 
toezending van dergelijke 
passen aan leden zal dit 
ook extra gemeld worden in 
de aanbiedingsbrief. De 
reden hiertoe is gelegen in 
het feit dat er de afgelopen 
twee jaar een groot aantal 
tijdelijke ledenpassen niet 
zijn ingeleverd ondanks 
herhaalde verzoeken daar-
toe. 

Ledenadminis
tratie 

mailto:ledenadmin@tvcromwijck.nl
mailto:ledenadmin@tvcromwijck.nl
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KNLTB 
Najaarscompetitie 
in volle gang. 
Binnenkort 
Inschrijven voor 
KNLTB 
Voorjaarscompeti
tie 2018 
 
 
 
 

Half september zijn er  27  compe-
titieteams (senioren en jeugd) van 
TV Cromwijck gestart aan de na-
jaarscompetitie. Met gemiddeld 6 
spelers (-sters) per team, doen 
dus ca. 164 leden mee aan de 
najaarscompetitie!! 

Opvallend is dat de vrijdagavond 
met 11 teams steeds populairder 
wordt. Dit gaat ten koste van de 
zaterdag. Dan is het met 5 teams 
(inclusief 1 jeugdteam) veel rusti-
ger dan tijdens de voorjaarscom-
petitie. Zondags zijn er (inclusief 
de jeugd) ook 11 teams.  

 Voorzitter jeugdcommissie 
en leden jc/tc gezocht! 

Heb jij zin om samen met de 
jeugdcommissie de activiteiten 
voor onze jeugd een nieuwe im-
puls te geven? En vind je het leuk 
om eens per maand de jeugdcom-
missie in het bestuur van de ver-
eniging te vertegenwoordigen, laat 
ons dat dan snel weten.  

Wil je je wel inzetten voor de JC, 
maar zie je een voorzittersrol 
(nog) niet zitten? Ook dan verwel-
komen we je graag! Een mailtje 
naar jc@tvcromwijck.nl volstaat. 
Heb je nog vragen hierover, dan 
kun je Ronald bellen (0646 446 
042).  

Ook de technische commissie 
kan nog wat versterking gebrui-
ken! De technische commissie 
(TC) is de commissie die zich be-
zighoudt met het wedstrijdtennis 
voor jeugd en senioren. Het plan-
nen van de KNLTB competitie en 
de organisatie van de clubkampi-
oenschappen zijn enkele taken 
van de TC. Interesse of 

  

Wil je meer informatie mail naar 
tc@tvcromwijck.nl of bel met Paul 
Scharrenburg0653140676.  
 
Lid kascontrolecommissie: 
De penningmeester is op zoek 
naar een nieuw lid van de kas-
commissie. De kascommissie 
controleert aan het eind van het 
jaar de jaarrekening die door de 
penningmeester wordt opgesteld.  
De investering in tijd is beperkt, de 
afgelopen jaren is gebleken dat de 
kascommissie één keer overleg 
vraagt plus aanwezigheid bij de 
ledenvergadering om het bestuur 
decharge te kunnen verlenen. Het 
lezen en beoordelen van het jaar-
verslag kost een paar uurtjes.  
We zoeken iemand met bij voor-
keur een financiële achtergrond.  
De benoeming is voor een periode 
van 2 jaar.  Als je belangstellng 
hebt voor deze belangrijke rol in 
de vereniging, neem dan contact 
op met onze penningmeester, Eric 
Tigchelaar. Mail:penningmeester 
@tvcromwijck.nl 

Vrijwilligers 
gezocht! 
 
 

 

  KNLTB Najaarscompetitie in 
volle gang. Binnenkort inschrijving 
KNLTB-voorjaarscompetitie! 

KNLTB Voorjaarscompetitie 
2018 
Aanvoerders houdt de mail in de 
gaten. Binnenkort kun je het in– 
schrijfformulier voor de voorjaars-
competitie verwachten. De data 
zijn inmiddels bekend. Hieronder 
het schema van de speeldagen!   

Dispensatie regeling vervalt 
grotendeels.  Vanaf volgend jaar 
mogen spelers meerdere keren 
per weekend spelen zonder dat 
daar dispensatie voor nodig is. 
Dat moet het makkelijker maken 
om invallers te vinden!    

mailto:jc@tvcromwijck.nl
mailto:tc@tvcromwijck.nl
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Matchpoint, de nieuwsbrief van TV Cromwijck, verschijnt enkele keren 
per jaar. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het alleen een me-
dedelingenblad vanuit het bestuur en de commissies richting de leden 
wordt. 

Kopij vanuit de leden is van harte welkom!    

 

Heeft u kopij of op- of aanmerkingen of wilt u deze nieuwsbrief niet 
meer ontvangen stuur dan een mail naar rc@tvcromwijck.nl  

 

  

Contact: 
 

Telefoon: (0348) 416456 
E-mail:  

Bestuur; 
secretaris@tvcromwijck.nl 

 
Ledenadministratie; 

ledenadmin@tvcromwijck.nl 
nieuw adres of mailadres kunt u 
zelf doorgeven op de site; Log 
eerst in. Kies;   mijn club– wijzig 
lidgegevens! 

Commissies; 
jeugdtennis 

jc@tvcromwijck.nl  
recreatietennis 

rc@tvcromwijck.nl 
bardienst 

bc@tvcromwijck.nl 
Baanonderhoud 

baanc@tvcromwijck.nl 
Technische commissie 

tc@tvcromwijck.nl 
 

TV Cromwijck 
 

Telefoon: (0348) 416456 
E-mail:  

Bestuur; 
secretaris@tvcromwijck.nl 

 
Ledenadministratie; 

ledenadmin@tvcromwijck.nl 
nieuw adres of mailadres? Dit 
kunt u zelf wijzigen op de site; 
Log eerst in. Kies;   mijn club– 
wijzig lidgegevens! 

Commissies; 
jeugdtennis 

jc@tvcromwijck.nl  
recreatietennis 

rc@tvcromwijck.nl 
bardienst 

bc@tvcromwijck.nl 
Baanonderhoud 

baanc@tvcromwijck.nl 
Technische commissie 

tc@tvcromwijck.nl 
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  Haal ook het certificaat Verantwoord 
Alcohol schenken! 

Als tennisvereniging zijn wij 
verplicht om altijd iemand in 
het paviljoen te hebben, 
(mits de bar open is) die het 
certificaat IVA ( Instructie 
Verantwoord Alcohol 
schenken ) gevolgd heeft. 
Dat is natuurlijk  een beetje 
lastig te realiseren met 
meer dan 600 barvrijwil-
ligers. Enkele jaren geleden 
hebben verschillende leden 
het certificaat al behaald.  

Een klein percentage van 
de 600. Daarom willen we 
dit opnieuw onder jullie 
aandacht brengen.  

Heb jij het certificaat nog 
niet behaald? Doe het dan 
alsnog! 

Hoe meer leden het certifi-
caat behalen hoe groter de 
kans is dat wij aan de ver-
plichting kunnen voldoen.  

Het is maar een korte 
meerkeuzetoets die in een 
paar minuten makkelijk te 
halen is. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden en het is 
nog leerzaam ook!  
Je kunt het certificaat ook 
tijdens je bardienst halen 
op de pc naast de kassa. 
Naast de kassa ligt de in-
structie! 

Haal ook het certificaat en 
maak kans op 1 van de 5 
blikken ballen, die onder de 
nieuwe certificaathouders 
worden verloot!  
  
Log in op  www.nocnsf.nl/iva , 
vul je gegevens in, vul achter                               
mailadres  
Barverantwoordelij-
ke tondegoey@outlook.com  
en achter Naam Barverant-
woordelijk  Ton de Goey  in. 

 
Alvast bedankt voor jullie me-
dewerking! 

http://www.nocnsf.nl/iva

