
Voorzitter: samen maken we Cromwijck nog leuker 

1. De realisatie van de padelbanen 

In 2017 begonnen met het initiatief. Na veel inspanningen realisatie in 2020. 
En het clubhuis natuurlijk! 

2. Covid 19     3. Vrijwilligers, bestuursleden, leden 

Geen woord aan toe te voegen.   Samen een topprestatie geleverd. 

 

4.  Aantal leden 

Ledenbestand per 1 december 2020 
Junioren  110 
Senioren  562 
Totaal  672  (1-12-2019: 607) 

Groei:    + 10,5% 
Vgl. prv. Utrecht:  + 3,8% 
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Baancommissie 

Maud Kuipers, Hans van de Werken, Lies van de Werken, Louis Holla  

- Ondanks Corona is er veel werk verzet op het park 
- Groot onderhoud ging gewoon door (met minder parkdiensten) 
- Futura bleef acEef 

 Nieuwe commissieleden zijn altijd welkom! 

Technische commissie 

Henry le Noble (vz), Goos van Toorn, Sandra Broerse, Gerard Remmerswaal, Luc Dijkstra, Joey Dijkstra 

Alles stond, vanzelfsprekend, in het teken van Covid-19. Alles ging anders dan gepland; constant 
schakelen door de commissie 
Met z’n allen hebben we dit samen goed kunnen oplossen! 

Terugblik 2020 Vooruitzicht 2021

Grootste actie: de aanleg van de padelbanen Voorbereiding renovatie diverse banen op basis 
van meerjarenplan

En: renovatie van het park achter het clubhuis Bijhouden jaarboek in excel 

Aanleg grasperk Onderhoud park volhouden zoals het gaat

Plaatsen hekken en beplanting Futura blijft

Aanschaf nieuwe banieren en masten Indien mogelijk parkdiensten hervatten 

Heel veel snoeiwerk verricht Aanscherpen van diverse regels t.a.v. gebruik van 
de banen door leden
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Recreatiecommissie 

Gerrit van Assem (vz), Steef v.d. Kraan, Bianca Plugge, Sacha Vedder, Ben Tournier, Fred Lardinois, 
Kevin Gottenbos 

Het jaar begon normaal met de wekelijke toss-avonden en de halwintercompetitie (inclusief 
finaleweekend) en het jaarlijkse (Hal) Snerttoernooi. Maar daarna: de lockdown tot in juli. 

Vanaf juli, samen met de padelcommissie, enkele zeer geslaagde Rackleton-toernooien en 
Thuisblijversavonden georganiseerd -evenementen waarbij er getennist en padel gespeeld kan 

Terugblik 2020 Vooruitzicht 2021

Clubkampioenschappen: 
Gepland van 5 t/m 21 maart; maar op 12 maart moeten 
cancelen

Verfijning beleid, doelstellingen blijven 

- Attractief tennis op hoogste niveau in 
Woerden e.o. 
- Brede selecte met grotendeels spelers 
uit Woerden en omgeving 
- Doorstroming (eigen) jeugd 
- Prestatief tennis staat recreatief tennis 
niet in de weg

Open toernooi: Tennis én padel: hoogtepunt van 2020 
Gepland van 6 t/m 14 juni, doorgegaan van 22 t/m 30 
augustus 
Hoog niveau, zon en gezelligheid

Competitie 
tennis, 2 april t/m 11 juni:  
- circa 40 teams 
- vrijdagavond gesplitst, om en om: 
- GD 2 april t/m 4 juni 
- HD en DD 9 april t/m 11 juni 
padel, 11 april t/m 16 mei Triple Double en 
11 juni t/m 11 juli voorjaarscompetitie: 
belangstelling groeit sterk, loting op 
vrijdag nodig

Tenniscompetitie 
Voorjaar: 40 teams, na uitstel in april, in mei verschoven 
naar najaar 
Najaar: bijna alle teams, QR-code, 1,5 m, twee tenten 
naast clubhuis. Maar: na vijf speeldagen afgelast

Cromwijck Open 
12 juni t/m 20 juni

Padelcompetitie 
Uitgestel tot september, vijf rondes, afgerond 
Twee teams, beiden kampioen

Compe&&e najaar 
Tennis en padel 
Data worden nog bekend gemaakt door KNLTB

Trainingen / Tennisschool Netwerk 
- Voor het eerst padeltrainingen (Charles, Kika, Wesley) 
- Trainingen ook continu schakelen (wel/niet/deels) 
- Samenwerkingsovereenkomst verlengd tot 1-04-2026

Laddercompetitie 
start zodra toegestaan (Corona)
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worden. De deelname was groot, waaronder veel zomerleden én met lekkere hapjes. De toss-avonden 
werden goed bezocht, ook door veel nieuwe leden. 

Vooruitblik 2021 

Weer een mooie activiteitenagenda, met bijna altijd de combinatie tennis/padel. Vanwege ‘Corona’ de 
eerste ‘echte’ activiteit pas half maart.  

Door het toenemen van het aantal competities blijft tussendoor steeds minder ruimte voor 
recreatieve activiteiten.  “Alles in 1” is het motto van de KNLTB (tennissen, trainen en competitie 
spelen). Binnen onze vereniging zien we dat dit door meer dan 300 leden ook wordt gedaan. Van de 
bezoekers aan onze toss-avonden en activiteiten zijn velen ook competitiespeler.  

  

Terugblik 2020 Vooruitzicht 2021

Evenement Deelnemers Evenement Datum Tijd

Hal Snerttoernooi 22 Openings- en 
stratentoernooi

13 maart 10-18 uur

Halwinter ’19-‘20 120 18 teams 
9 van andere clubs 
Halomzet €2.700,-

55+ Seniorentoernooi 25 juni overdag

Finalemiddag Hal-
Winter

80 50 eters Ouder-Kind 27 juni 11-16 uur

Halwinter ’20-‘21 geannuleerd Racketlon 16 juli 19-23 uur

Openingstoernooi geannuleerd Thuisblijverstoernooi 13 augustus 19-23 uur

Ouder-kind geannuleerd Thuisblijverstoernooi 20 augustus 19-23 uur

Racketlon 3 juli 32 koppels Tennis (padel) met een 
kennis

4 september 10-16 uur

Racketlon 24 juli 24 koppels Halwinter ’21-’22 start 14 november 12-18 uur

Thuisblijvers  
12 aug en 14 aug

75 verdeeld over de 
twee avonden

Bourgondisch toernooi 20 november 14-20 uur

Bourgondisch 
toernooi

geannuleerd

Toss-avonden 16-18 21x
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Barcommissie 
Jolanda, Lise-Lotte, Meriam, Corine, Jannette, Bertus, George, Arie, Chris, Gerard, Harm-Jan, Ton   

De barcommissie zag zich voor grote uitdagingen gesteld dit jaar. Covid gooide regelmatig de 
doelstellingen om. Desondanks weer de nodig resultaten behaald, waaronder opnieuw het certificaat 
voor ‘De gezonde kantine’.  De financiële doelstellingen konden door Covid-19 niet gehaald worden - 
een flinke deuk in de begroting. Veel lof voor onze penningmeester die alle subsidiepotjes van het Rijk 
heeft aangeboord zodat we er toch nog redelijk door zijn gekomen. 

 

Terugblik 2020 Vooruitzicht 2021

Getro"en Covid-maatregelen: 
- desinfecteerplekken 
- looprichtingen aangegeven 
- pin-apparaat verplaatst 
- beschermingsmateriaal barmedewerkers 
- anderhalve meter-indeling tafels en stoelen 
- extra tenten opgezet t.b.v. competitie 
- aangepast schoonmaakschema paviljoen

Z.s.m. het paviljoen weer open; datum is 
afhankelijk van landelijk beleid. 
Onze doelstelling is dan om er weer voor te zorgen 
dat eenieder in het paviljoen terecht kan en zich 
thuis voelt voor het praatje onder het genot van 
een drankje en/of hapje na een spannende partij 
op de banen. 

Terras bij de padelbanen gerealiseerd Nieuwe opzet indeling van bar of parkdienst of 
hulp bij op/afbouw tennishal, maar daar hoort uw 
z.s.m. meer van. 

Nieuw hekwerk geplaatst naast paviljoen en rond 
padelbanen

Schilderwerk verricht aan het paviljoen

Verplichte NEN 3140 elektra-keuring met opvolging

Dakrabatten zuidzijde (incl. isolatie) vernieuwd 

Beveiliging gemonteerd op gastoestel

Keuken gesaust + Led-verlichting 

Spotjes boven padelterras gemonteerd

Keuringen: 
CV-ketel, geisers, brandblusmiddelen, 
noodverlichting, alarminstallatie

Energieverbruik en - kosten onder controle houden: 
- energiezuinige vriezer gekocht 
- nieuwe vaatwasser gekocht 
- gratis nieuwe frisdrankkoeling 
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De barcommissie, de gezelligste commissie 12 zoekt een nieuwe voorzitter.                                                                                                         
Wil jij aanspreekpunt zijn en sturing willen geven aan dit topteam, bel of mail dan met: bestuur van TV 
Cromwijck  bestuur@tvcromwijck.nl, Ton de Goey 06-51388289 tondegoey@outlook.com of Chris van 
Rhee 06-30507836 cvanrhee@hetnet.nl. 

 

Padelcommissie  

Erik Bijlsma (vz), Luc Dijkstra, Joey Dijkstra, Sunny de Roo, Je"rey Oostveen, 
Jesse Löhr, Vacature voor RC activiteiten. 

Op 18 mei 2020 zijn de 2 prachtige panorama padelbanen door Padel 
Service opgeleverd en direct gretig in gebruik genomen door de leden. Door 
Corona was het helaas niet mogelijk om een feestelijke openingsevent te organiseren. Ondanks 
alle Corona beperkingen heeft de Padelcommissie in samenwerking met de overige commissies 
binnen de mogelijkheden toch wat activiteiten kunnen organiseren in 2020. 

Terugblik 2020 Vooruitzicht 2021

Gratis padelclinics door padelcommissie in juni en juli 
voor 120 (niet) leden: veel enthousiaste reacties. Veel 
van de niet-leden zijn (zomer)lid geworden.

Bij akkoord van de ALV:  
baanuitbreiding in gang zetten en de 
aanleg. Met hopelijk in 2021 wel een 
feestelijke opening.

Racketlon: samen met de RC twee keer 
georganiseerd. De tweede werd afgesloten met 
Padel Demo partij van enkele toppers van TV 
Cromwijck.

In samenwerking met de RC de 
evenementenagenda vullen voor 
2021. Zie de evenementenagenda bij 
de recreatiecommissie. 

Bedrijfsclinics: groot succes en tevens een mooie 
extra inkomstenbron voor de club. Er ontstond 
steeds meer vraag naar dergelijke clinics.

Padel in Woerden meer gaan 
promoten:  
- gratis padelclinics 
- bedrijven-, vrienden-, familieclinics 
- verhuur in daluren te promoten.  

Samen met de JC padel promoten bij 
de jongeren.

Padeltoss: Maandag- en vrijdagochtend en 
woensdagavond Toss waren de Padelbanen 
vrijwel alle keren volledig bezet. Weer of geen 
weer…de padelbanen zijn altijd goed bespeelbaar, 
het is altijd Padel weer!! 

Losse verhuur tijdens daluren: Tijdens daluren 
hebben we de padelbaan regelmatig kunnen 
verhuren aan scholen en voor de losse verhuur.

In 2021 zullen we gebruik maken van 
de KNLTB padelboeker.nl waarmee de 
losse verhuur van de banen tijdens 
daluren voor TV Cromwijck e$ciënter 
met de huurder afgehandeld kan 
worden.
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De komst van de padelbanen is dus een enorm succes. De sterke baanbezetting en animo voor 
training, competitie e.a. padelevenementen vraagt dus om uitbreiding van het aantal padelbanen.  
De padelcommissie heeft met het bestuur de mogelijkheden en haalbaarheid voor de padelbaan 
uitbreiding onderzocht. Het bestuur wil graag tijdens de ALV een voorstel voor uitbreiding van de 
padelbanen toelichten. 

Padel Introductiecursussen en training: 
Tennisschool Netwerk heeft na de oplevering van 
de padelbanen een korte Padel introductiecursus 
aangeboden. Een groot aantal 
introductiecursisten hebben de training 
voortgezet door zich aan te melden voor de 
wintertraining. 

Samen met Beweegteam Woerden 
e.a. lokale verenigingen en partners 
bijdragen aan Sport Akkoord Woerden 
2020-2022. 

Baanbezetting vanaf het begin een zeer sterke, 
o.a door de leenrackets. De midweekse avonden 
19-22u zijn altijd vol. Leden moeten 7 dagen van 
tevoren de midweekse avonduren reserveren om 
te kunnen padellen. De vrijdag en zondag 
overdag zijn inmiddels ook piekuren.  
Ook regelmatig introducees. 

Het project De Derde Helft: o.a. 
activiteiten voor (jong) senioren 
worden georganiseerd en 
eenzaamheid bij senioren wordt tegen 
gegaan.

Introducees kunnen eenvoudig afrekenen 
middels de QR Code en de betaallink.

Padelcompetitie najaarscompetitie twee top 
teams van TV Cromwijck en beide teams zijn het 
eerste jaar gelijk overtuigend kampioen 
geworden. 

17 teams! hebben zich voor de Padel 
voorjaarscompetities van 2021 
ingeschreven. Door de beperkte 
baancapaciteit: loten, helaas.

Terugblik 2020 Vooruitzicht 2021
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Jeugdcommissie 

Sandra, Martine, Mariëlle, Arie (vz) 

Het was een bewogen jaar waarin we als jeugdcommissie met handen en voeten gebonden waren.  
In 2021 komt er een nieuwe voorzitter. Doelstelling is om o.a. hiermee onze jeugd meer te binden aan de 
club. 
 

 

Terugblik 2020 Vooruitzicht 2021

Grand Slam for Kids: ruim 80 kids vanuit het hele 
land

Grand Slam for Kids

Competitie heeft enkele keren kunnen plaatsvinden Winter chill

Sjors sportief: voor basisschool jeugd om kennis te 
maken met tennis en padel

Jeugd relax moment: nieuw evenement

Afscheid commissieleden: Puck, Jesse, Karin en 
Tubien zijn gestopt met de JC

Toernooi/ladder/tossen

Tenniskamp

Sjors Sportief

Koningsspelen
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