
 
 

 
 

Nieuwsbrief maart 2020 
 

Voorwoord 

19 februari jl. hielden we weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het was 

een leuke avond met filmpjes, sheets en cijfers. We stonden natuurlijk stil bij de 

hoogtepunten van het afgelopen jaar en de veranderingen die hebben plaatsgevonden. 

Financieel, organisatorisch en qua activiteiten hebben we het goed voor elkaar. We 

hebben een goed resultaat gehaald, het bestuur is compleet en er wordt behoorlijk wat 

activiteiten georganiseerd voor de diverse doelgroepen in onze vereniging. 

We hebben diverse vrijwilligers bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren en 

opvolgers gevonden. In het bestuur is Poul Boelaars opgevolgd door Richard den Held 

voor de tennis-gerelateerde zaken en zal Bart Dijkman, als nieuwkomer, Richard 

opvolgen als secretaris. 

 

Iedereen zit waarschijnlijk met smart te wachten op de lente. We hebben inmiddels wel 

genoeg regen en wind gehad, die helaas ook de wintercompetitie behoorlijk hebben 

verstoord. Hopelijk kunnen we dus snel weer onder goede omstandigheden de banen op 

en weer werken aan onze conditie en techniek. 

 

Corona 

Er wordt veel geschreven en gezegd over het Corona-virus en iedereen weet 

onderhand wel waarop we moeten letten en hoe we ons moeten gedragen. Wij volgen 

als club de landelijke maatregelen en richtlijnen, die ook door de KNLTB worden 

gevolgd. Dit betekent tot en met 31 maart dat er geen wintercompetitie en lessen zullen 

zijn, noch enig andere georganiseerde activiteit. 

We gaan er van uit dat onze leden zich verantwoord gedragen en deze periode dus 

alerter zijn dan gewoonlijk. Niemand zit te wachten op dit virus, dus heb je symptomen 

die zouden kunnen wijzen op dit virus cq ben je in gebieden geweest (bijv. Noord Italië) 

waar virus-haarden zijn, wees dan niet onachtzaam en sla een keertje over. Het park 

blijft wel open, maar het linker deel van het clubhuis is alleen om af te hangen en er zijn 

dus geen bardiensten. 

 

KNLTB boete van Autoriteit Persoonsgegevens 

Ook u heeft wellicht gelezen over een boete die de KNLTB heeft ontvangen ivm een 

overschrijding van de regels mbt data privacy.  Dit heeft te maken met het feit dat de 

KNLTB gegevens van haar leden aan haar partners heeft gegeven. Sommigen van ons 

zijn in het verleden ook wel eens (ongewenst) benaderd door deze partners/sponsoren 

van de KNLTB. De KNLTB bestrijdt de boete, en vindt dat ze volgens de richtlijnen 

handelen (op basis van een gerechtvaardigd belang). 

  



 
 

 
 

Zit u echter niet te wachten op een benadering door een partner dan kunt u dat kenbaar 

maken bij de KNLTB. In de KNLTB nieuwsbrief van 5 maart staat over dit thema ook 

een artikeltje en een link om je te kunnen afmelden. 

 

De KNLTB schrijft op haar website: 

Update februari 2020: in afwachting van de procedure bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (en mogelijk bij de rechter) deelt de KNLTB geen NAW-gegevens 
van leden met partners. 
 

Je kunt bezwaar maken tegen het delen van jouw gegevens. Dit is de bijbehorende link:  

https://knltb.nl/over-knltb/privacy/formulier-recht-van-bezwaar/  

 

 

Nieuws van de parkcommissie 

Zaterdag 14 maart 9 uur klusdag gaat wel door! 
Als tennisvereniging doen we weer mee om de groene vingers te laten wapperen en de 

twee (linker) handen aan het werk te zetten. 

 

We hebben genoeg klussen en projecten te doen om het clubhuis en het park er perfect 

te laten uitzien voor het nieuwe voorjaarsseizoen. 

 

Als we buiten beginnen kunnen we het clubhuis schoonmaken, en de veranda. De 

bestrating kan door een paar stratenmakers recht en netjes gelegd worden. De electra 

kan netjes weggewerkt worden(elektricien) De nieuwe buitendeur kan geschuurd, 

gegrond en antiek groen geverfd worden (schilder) 

 

Als we buiten verder gaan kunnen we het terras verder verfraaien met nieuwe picknick 

tafels (deze keer alleen slopen, volgende keer gaan we bouwen) en een extra 

groenstrook langs de minibaan.(hovenier) 

 

Bij minder weer kunnen we binnen schoonmaken, vloer, vriezer, ramen, 

veranda.(interieurverzorger) Als klusje kan er aan de dartbord hoek gewerkt worden 

door een timmerman. Nieuwe achterwand maken van een pallet en nieuw dartbord 

ophangen. 

 

Voor koffie, thee, fris en iets erbij wordt gezorgd, daarbij kunnen we ook hulp 

gebruiken.(catering) 

 

Je kunt je aanmelden bij Anja Schipper, Peter de Labije of een van de andere 

bestuursleden. 

 

Je familieleden en vrienden zijn ook welkom bij onze tennisvereniging, zo kunnen ze 

kennismaken met de andere gezellige en actieve tennisleden. 

https://knltb.nl/over-knltb/privacy/formulier-recht-van-bezwaar/


 
 

 
 

 

Start om 9 uur, inclusief koffie en relaxtijd en we eindigen met drankje en kletstijd 

 

Tot zaterdag 14 maart! 

 

Overige Klusdagen 2020     

• 22 april woensdag      

• 16 mei  zaterdag      

• 24 juni woensdag      

• 11 juli zaterdag      

• 19 aug woensdag      

• 12 september zaterdag  

 

Anja Schipper (06-51045721) 

 

 

Clubkampioenschappen: 

 

Iedereen die weleens mee gedaan heeft aan de clubkampioenschappen weet hoe leuk 

het is om er aan mee te doen en hoe gezellig en goed georganiseerd deze week is. Ook 

voor de toeschouwers. Daarnaast is de catering altijd tip-top in orde.   

 

Ieder jaar maken we weer een stapje naar nog beter en nog meer. Vorig jaar was het 

thema ‘Glitter & Glamour’, komend jaar wordt het thema …….. (dat hopen we al snel 

bekend te kunnen maken). Het team is inmiddels al gestart met de voorbereidingen, dus 

dat beloofd weer wat. 

 

De clubkampioenschappen zijn dit jaar van 14 juni tot en met 21 juni.  

 

Houd die week vrij !! 

 

 

ALV notulen en nieuwe secretaris: 

 

De ALV notulen zijn ook klaar na een goede vergadering waar ruim 30 leden bij 

aanwezig zijn geweest. De notulen zijn bij de mail toegevoegd waar ook deze 

nieuwsbrief is toegevoegd. 

 

Als secretaris ben ik deze nieuwsbrief nu aan het samenstellen en dat is voor de eerste 

keer. Ik wil daarom van de gelegenheid gebruik maken mijzelf voor te stellen zoals ik 

die gelegenheid ook genomen heb op de ALV zelf.  

 



 
 

 
 

Mijn naam is Bart Dijkman, 36 jaar en samenwonend met mijn vriendin in Maassluis. 

Daar heb ik altijd gewoond en heb gevoetbald, gegolft en ben momenteel zowel met 

tennis als tafeltennis bezig.  

 

 

Bij de tafeltennisvereniging heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan, waarvan 6-7 jaar als 

voorzitter en secretaris en doe dat nu ook nog steeds door wat administratief werk op 

te pakken, een gedeelde penningmeesterrol. Iedereen doet daar nu wat voor de 

vereniging, zodat vele handen licht werk maken.  

 

In mijn werkzame leven ben ik verantwoordelijk voor alle ICT bij de KNHB, de 

Nederlandse hockeybond. Denk hierbij aan de digitale wedstrijdformulieren, websites, 

apps, e-learning en kantoorautomatisering.  

 

Bij TV Evergreen loop ik nu 2,5 jaar rond en het bestuur heeft mij benaderd om mij 

ofwel met tenniszaken bezig te gaan houden of de secretarisfunctie van Richard over te 

nemen. Doorgaans zorg ik voor structuur en verbind ik mensen. Omdat de rol van 

secretaris daarom meer op mijn lijf geschreven is en ik geen ervaring heb met 

tenniszaken, wil ik daarvoor gaan en bij de vereniging de organisatie weer een stapje 

verder helpen.  

 

Een nieuwe applicatie, wintercompetitie en bardiensten 

Zoals jullie gemerkt hebben is de inning van de contributie veranderd. Deze verloopt nu 

via een applicatie van de Knltb welke gekoppeld is aan de ledenadministratie. Hierdoor 

is het borgen van de volledigheid van de inkomsten een stuk eenvoudiger geworden. De 

bijdrage voor de wintercompetitie gaat vanaf de volgende ronde daarom ook via deze 

applicatie. Hetzelfde geldt voor afkoop van bardiensten. 

Dus als je je inschrijft voor de volgende ronde van de wintercompetitie hoef je niets te 

doen. Je krijgt automatisch een factuur. Wil je een bardienst afkopen? Meldt het bij de 

barcommissie. Zij zullen ook de penningmeester informeren zodat je een factuur 

ontvangt. 

 

Incasso of zelf betalen 

De contributie bedragen voor 2020 blijven gelijk aan 2019. Vanaf 2021 gaat de 

contributie voor degenen die geen gebruik maken van incasso echter met € 10 omhoog. 

Dit doen we om het gebruik van automatische incasso’s te stimuleren. Je kunt dit zelf 

instellen via de Knltb.club app. Lukt dit niet, dan kun je ook bijgesloten incasso 

formulier opsturen naar de ledenadministratie. De ledenadministrateur zet dan jouw 

gegevens in de Knltb.club applicatie. 

 

Vanaf dan zullen wintercompetitie, bardienst en contributie via incasso verlopen. 

Je zult altijd een factuur ontvangen, op de factuur staat vervolgens of deze via incasso 

verloopt of handmatig betaald moet worden. 

  



 
 

 
 

Een nieuwe kassa 

Zoals bekend gemaakt op de algemene ledenvergadering hebben we ons georiënteerd 

op de aanschaf van een nieuwe kassa. De huidige kassa heeft onvoldoende 

functionaliteiten waardoor de volledigheid van de baromzet onder druk staat. Daarnaast 

kunnen de inkopen er niet in verwerkt worden en kunnen er geen rapportages gedraaid 

worden, zoals een verwachte voorraad stand. Op dit moment hebben we een kassa op 

het oog die deze functionaliteit wel heeft. Op deze kassa toets je eenvoudig aan wat er 

verbruikt is en hoeveel, de kassa doet vervolgens het rekenwerk. Hierdoor behoren 

rekenfouten tot het verleden. 

In een volgende nieuwsbrief zal er informatie bekend gemaakt worden tav handleiding 

en timing. 

 

Nieuws van de tennisschool 

In overleg met Tennisschool Mark van der Haven is besloten om alle lessen in de 

periode tot en met 31 maart 2020 te laten vervallen. Alle mensen die lessen bij de 

Tennisschool krijgen hier nog bericht over.  

 

 

Evergreen Wintercompetitie 

Vanwege het Coronavirus is het advies vanuit de KNLTB om alle wedstrijden, 

toernooien e.d. in de periode tot en met 31 maart niet door te laten gaan. Zolang dit van 

kracht blijft worden er geen wedstrijden gespeeld voor de Wintercompetitie. Zodra er 

weer gespeeld mag worden in competitieverband laten we dit jullie zo snel mogelijk 

weten. De intentie is om de wedstrijden van periode 3 gewoon te spelen maar dan op 

een nader te bepalen tijdstip. 

 

 

KNLTB Voorjaarscompetitie 

Voorlopig heeft deze maatregel nog geen invloed op de planning van de wedstrijden 

voor de voorjaarscompetitie. Ook als hier meer nieuws over bekend is, laten we dit 

weten.  

De eerste wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 4 april. Het schema van de 

wedstrijden wordt binnenkort op de website en in de app gepubliceerd. 

 

Evergreen Open 

Fysiotherapie Hofstra Evergreen open wordt dit jaar gehouden van 22 t/m 30 augustus. 


