
  

Vandaag zaterdag 10 no-
vember zijn de finales op 
ons park. Vanavond is er de 
afsluitende feestavond met 
als thema Après ski. Dus 
kom in lederhose, dirndl of 
je sexy skikleding naar 
Cromwijck en sluit hossend 
het WK en het tennisseizoen 
af op de bekende apres-ski 
feestmuziek. Leuk ook als 
teamuitje! 
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Agenda: 

31 okt-10 nov 
WK  

Zaterdag 10 nov 
Après Ski WK Party 

Zondag 11 nov start 
Halwintercompetitie 

Zaterdag 17 november 
Vrijwilligersdag tv 
Cromwijck  

Vrijdagavond 23 nov 
Bourgondisch Toer-
nooi 2018 

 

  De gastvrije vereniging          
vereniging een centrale rol 
speelt in het Woerdense 
tennis. Het najaar liet ook 
zien dat we een levendige 
vereniging zijn. We hebben 
maandelijks nieuwe (jeugd)
leden mogen begroeten, 
veelal goed opgevangen 
door bestaande leden. En 
er werd weer volop ge-
traind, vrij gespeeld en voor 
het eerst werd er donder-
dagavondcompetitie ge-
speeld. Alle drie succesvol-
le activiteiten. Maar ook met 
elkaar concurrerend als het 
gaat om de baanbezetting. 
Als bestuur evalueren we 

deze winter hoe het is ver-
lopen en hoe we daar het 
komend jaar mee omgaan. 
Dat is niet eenvoudig, maar 
liever deze 'uitdagingen' 
dan een tanende vereni-
ging.  
Het vraagt van ons allemaal 
dat we rekening met elkaar 
moeten houden, en niet 
alleen gastvrij moeten zijn 
naar anderen, maar zeker  
ook naar elkaar.  
 
Ronald 

Tennisvrienden, 
De najaarscompetitie zit er 
op. Met het WK wordt traditi-
oneel het seizoen afgeslo-
ten. Het toernooi wordt ook 
dit jaar weer grotendeels bij 
ons gespeeld. Die gelegen-
heid bieden we graag. Veel 
mensen van buiten onze 
eigen vereniging bezoeken 
ons park. Bij de wintercom-
petitie in de blaashal komt 
de helft van de deelnemen-
de teams van buiten tv 
Cromwijck. En het eerste 
'kringoverleg' van de KNLTB 
vond bij ons plaats. Het is 
goed om te zien dat onze 

Terwijl je dit leest lopen de 
Woerdens Tenniskampioen-
schappen ten einde. Met  
450 deelnemers zat het 
toernooi weer sjokvol. Er 
wordt gespeeld op onze 
banen en de banen van tc 
Woerden. De parken zijn in 
après ski –sfeer gebracht; 
het thema van het WK 2018. 
We hebben al prachtige 
wedstrijden kunnen zien. 

   WK tennis 2018: thema Après Ski!     

  Najaarscompetitie zit er weer op!     
Tv Cromwijck nam met 26 
teams deel aan de KNLTB 
Najaarscompetitie. Welis-
waar een stuk minder dan 
tijdens de voorjaarscompeti-
tie maar daarom niet minder 
gezellig. Het aanhoudende 
mooie weer zorgde voor  
prachtige tennisdagen. Er 
werd hard gestreden voor 
het kampioenschap. Uitein-
delijk  wisten maar 2 teams  

kampioen te worden. De 
kampioenen zullen worden 
gehuldigd tijdens de finale-
dag van de WK. Zaterdag 
10 november rond 
16.30 u. Inmiddels dient de 
inschrijving voor de KNLTB 
Voorjaarscompetitie 2019 
zich al weer bijna aan. Dus 
captains houdt jullie mail in 
de gaten! 

      



  

   Netwerk organiseert succesvolle  
 Herfstvakantie-trainingsweek           

Tijdens de herfstvakantie 
van 22 oktober tot en met 
27 oktober 2018 organi-
seerde tennisschool Net-
werk een trainingsweek. 
Gelijktijdig werd bij tv Vep 
het jaarlijkse Paddenstoe-
lentoernooi gespeeld. Dat 
betekende voor de deelne-
mers `s ochtends trainen en 
`s middags vaak een wed-
strijd spelen bij VEP. Meer 
dan 25 kinderen in verschil-
lende leeftijdscategorieën  
namen deel aan de trai-
ningsweek. Speerpunten 

van de training  waren het 
dubbelspel, teamwork, 
communicatie en respect; 
fight but be Kind.  
Er is vooral tactisch ge-
traind op het dubbelspel; 
samenwerken in teamver-
band; willen werken voor 
elkaar, en op elkaar ver-
trouwen. Communicatie en 
respect hebben voor je te-
genstander en het publiek! 
Tijdens wedstrijden kan je 
jezelf wel eens verliezen 
door bepaalde emoties en 
prikkels. Tijdens de trai-

ningsweek werden tips ge-
geven  hoe je je zelf in de 
hand kan houden.  
De trainers bekeken ook 
wedstrijden van de deelne-
mers, die zij s`middags 
speelden bij VEP. Zo kon er 
na de wedstrijd geëvalu-
eerd worden en verbeter-
punten aangestipt worden. 
Enkele welwillende ouders 
zorgden de hele week dat  
het de deelnemers en trai-
ners aan niets ontbrak. Zo 
stond er iedere dag rond 
het middaguur een uitge-
breide  lunch klaar. Ouders 
bedankt voor jullie inzet!  
Trainers bedankt voor deze 
leerzame week!  
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Trainings-week 
Netwerk tijdens 
herfstvakantie! 
 

Padel  
In progress! 
Wil jij het eens 
proberen? 
 
 
 
 
  

"Hoe staat het er voor met 
padel, we horen er niks 
meer over", wordt de laat-
ste tijd regelmatig ge-
vraagd. We waren toch met 
zo veel enthousiasme er 
mee begonnen? Klopt. En 
dat enthousiasme is er nog 
steeds. In de praktijk vraagt 
de uitwerking van het plan 
echter veel werk. Op de 
achtergrond gebeurt er 
veel. Er blijken meerdere 
gesprekken nodig met de 
leveranciers van de padel-
banen - het bouwen op 
veengrond is ingewikkeld. 
Tegelijkertijd hebben we 
een begroting klaar ge-
maakt (met o.a. een obliga-
tielening onder leden), zijn 
we in gesprek met de ge-
meente over de grond en  
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vergunningen  
en hebben er meerdere 
enthousiastelingen een 
padelclinic gevolgd bij 
Kika en Charles, die 
inmiddels officieel padel-
trainer zijn geworden. 
Zodra we een leveran-
cier van banen hebben 
gekozen zullen we jullie 
hierover informeren en 
het gehele plan presen-
teren. We streven er 
daarbij naar om tijdens 
de ALV 2019 akkoord te 
vragen op het plan. Bin-
nenkort wordt er in elk 
geval weer een clinic 
georganiseerd. Hierover 
verschijnt een aparte 
uitnodiging. 
 

   Padel; in progress! 



     

Tv Cromwijck is dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers 
een bloeiende vereniging! 
We hebben een zestig le-
den die regelmatig een 
steentje bijdragen! Als be-
stuur willen we ze daarvoor 
bedanken door ze eenmaal 
per jaar in het zonnetje te 
zetten. Zaterdagmiddag 17 
november organiseren we 
voor de eerste keer een 
vrijwilligers(mid)dag in ons 
clubhuis. Het bestuur zal de 
vrijwilligers een leuke mid-
dag bezorgen en persoon-
lijk bedanken  Wat we gaan 
doen houden we nog even 
geheim. Uiteraard zorgen 
we ook voor iets bij de kof-

fie, een drankje en  zullen 
we gezamenlijk een hapje 
eten voordat we huis-
waarts gaan. 
 
Wil jij er volgend jaar ook 
bij zijn? We hebben hier 
en daar nog wat vrijwil-
ligers nodig!  Sommige 
commissies kunnen nog 
wel wat versterking gebrui-
ken. Denk aan de techni-
sche commissie 
(wedstrijden en competitie-
zaken), jeugdcommissie en 
recreatiecommissie 
(evenementen organiseren 
voor de recreatieve tennis-
ser. Interesse; Mail secre-
taris@tvcromwijck.nl  

Zondag 11 november 
gaat de halwintercompeti-
tie weer van start. Met 20 
teams is het aantal in-
schrijvingen groter dan 
ooit tevoren. Liefst 12 
mixteams en 8 dames-
teams hebben ingeschre-
ven. Met teams van alle 
Woerdense tennisvereni-
gingen en uit Kamerik, 
Waarder, Zegveld en 
Harmelen  kunnen we 
inmiddels spreken van 
een regionale competitie  
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  Halwintercompetitie 2018-2019       
                        van start  

Vrijdag 23 november Bourgondisch 
vrijdagavondtoernooi 2018 

Vrijdagavond  23 november  
organiseert de recreatie-
commissie weer het jaarlijk-
se Bourgondische toernooi. 

Vrijdag 23 
november 
Bourgondisch  
Toernooi 2018 
 
 

Na het grote succes van 
vorige jaren organiseren wij 
op vrijdagavond 23 novem-
ber het 6e Bourgondisch 
Toernooi. Een gezellige 
avond tennissen met daar-
na lekkere hapjes en enkele 
gezellige uurtjes met je 
tennisvrienden. Het is een 
open toernooi! Dus ook niet 
leden zijn welkom! Vooraf 
opgeven is een vereiste! 
Het is een recreatief toer-

Aanvangstijdstip 19.30u. 
Wil je een ronde later star-
ten mail dat dan even. 
Wij hopen weer op een 
grote opkomst. Aanmelden 
via de site. Zie evenemen-
tenkalender!!! Lukt dit niet 
of wil je als niet-lid mee 
doen mail dan naar 
rc@tvcromwijck.nl, je naam 
en speelsterkte!   
 
Tot de 23e November. 

  

en vervult onze hal steeds 
meer ook een regiofunctie. 

De teams spelen geduren-
de de winter op zondagmid-
dag eens in de drie weken 
een wedstrijd. Door de vele 
teams is de hal iedere zon-
dag van 12.00 tot 18.00 u 
en soms zelfs tot 20.00 uur 
verhuurd. De organisatie is  
in handen van de recreatie-
commissie. Heb je vragen 
mail dan naar 
rc@tvcromwijck.nl 

 

Eerste 
vrijwilligersdag 
bij tv Cromwijck 
 
 
 
 
  

   Zaterdag 17 november 
Vrijwilligersdag bij tv. Cromwijck 



  

      Nieuwe sponsorcommissie 

We hebben een nieuwe 
sponsorcommissie. Erik 
Garritsen en Marcel van 
Dongen hebben het initiatief 
genomen het sponsorbeleid 
nieuw leven in te blazen. 
Het bestuur is daar erg blij 
mee. In eerste instantie 
richten ze zich op de wer-
ving van sponsoren voor 
team 1. Ze borduren daarbij 
voort op het goede werk dat 
de afgelopen jaren door  
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Nieuwe 
vrijwilligers 
voor 
sponsorcom
missie   
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Bryan, Mick en Maarten is 
gedaan. 
Het eerste resultaat is veel-
belovend: er ligt een mooie 
folder voor sponsorwerving 
(bijgevoegd bij deze match-
point) en er zijn gesprekken 
gevoerd met potentiële 
sponsoren. Acties voor de 
hele vereniging volgen op 
korte termijn.  Aangezien 
we altijd op zoek zijn naar  
nieuwe sponsoren doen     

wij hierbij een oproep: Ken 
je Woerdense ondernemers 
die ons willen sponsoren of 
heb je zelf interesse, laat 
het weten aan Erik of Mar-
cel. Misschien wil je je aan-
sluiten bij de sponsorcom-
missie, geef dan een seintje 
aan Erik (0627 047 976) of 
Marcel (0610 011 019).  
Mailen mag ook: 
pr@tvcromwijck.nl 
 

    
gekende mogelijkheden: 
naast een website en 
app, ook bardienstplan-
ner, laddercompetitie-
planner, geïntegreerde 
ledenadministratie  en 
financiële administratie.    
Tijdens een demo waren 
alle commissies en vrij-
willigers zeer enthousiast 
over de mogelijkheden.  . 
Op dit moment werkt een 
werkgroep van bestuurs-
leden en vrijwilligers aan 
het inrichten en vullen 
van de nieuwe site en de 
app.  
Eind van dit jaar hopen 
we je verder te informe-
ren en “live” te gaan!    

Overgang rond 
1 januari 2019 

   tv Cromwijck krijgt nieuwe website 
en verenigingsapp   

Omdat we als bestuur 
graag zo veel mogelijk 
leden willen bereiken, vra-
gen wij aan jou: heb jij een 
idee voor de ALV zodat 
ook jij komt?  Andere 
vorm? Ander tijd-
stip? Gekke ideeën 
bestaan niet laat ze 
maar horen! 

Heb jij een idee voor de algemene 
ledenvergadering? 
De Algemene Ledenverga-
dering is een belangrijk 
moment voor de vereni-
ging. Hier worden de offici-
ële besluiten genomen, 
zoals het wel of niet aan-
leggen van padelbanen, de 
hoogte van de contributie 
en de barprijzen. De ALV 
wordt matig bezocht, niet in 
de laatste plaats omdat het 
soms een beetje 'taai' is.  

Het beste idee passen we 
meteen toe in 2019. Laat 
het weten:  
voorzitter@tvcromwijck.nl.  

Hoe kunnen we 
de algemene 
ledenvergadering 
aantrekkelijker 
maken voor alle 
leden! 
 
 
  

De tv Cromwijck website 
is na jaren trouwe dienst 
aan vervanging toe. De 
afgelopen jaren zijn web-
sites veel gebruiksvrien-
delijker geworden en 
aangepast aan het ge-
bruik op smartphones en 
ipads. Daarnaast is de 
website voor vele vereni-
gingen niet meer het 
hoofdcommunicatiemid-
del. Dat is de vereni-
gingsapp.  
Ook wij zullen vanaf ja-
nuari een compleet pak-
ket gaan introduceren. 
Dit gaat gepaard met 
een overgang van leve-
rancier. Het KNLTB-Club  
pakket biedt ons onge- 

mailto:voorzitter@tvcromwijck.nl
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Matchpoint, de nieuwsbrief van TV 
Cromwijck, verschijnt enkele keren per 
jaar. Het is uitdrukkelijk niet de bedoe-
ling dat het alleen een mededelingen-
blad vanuit het bestuur en de commis-
sies richting de leden wordt. 

Kopij vanuit de leden is van harte wel-
kom!    

 

Heeft u kopij of op- of aanmerkingen of 
wilt u deze nieuwsbrief niet meer ont-
vangen 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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  Van de ledenadministratie 
 

U bent na opzegging vanaf 
1 april 2019 geen lid meer. 
Opzeggingen, met bij voor-
keur de redenen van op-
zegging, moeten gericht 
worden aan ledenad-
min@tvcromwijck.nl  of 
per brief aan Ledenadmi-
nistratie TV Cromwijck, 
Forintdreef 67, 3446XS 
Woerden. Zodra een op-
zegging is ontvangen krijgt 
u een ontvangstbevesti-
ging. 
Kosten bij te late opzeg-
ging 
Medio februari 2019 zullen 
de contributiefacturen voor 
het nieuwe seizoen aan u  
toegezonden worden. Zo-
dra deze zijn aangemaakt 
en verzonden zijn zij onher-
roepelijk. Het komt 
(gelukkig niet te veel) voor 
dat leden vergeten hebben 
voor 31 december op te 
zeggen. Opzeggingen die  
na 1 januari maar voordat  
de contributiefactuur ver-
zonden is worden ontvan-
gen, worden alsnog geho-
noreerd met de aanteke-
ning dat in die gevallen dan 
wel bonds- en administra-
tiekosten in rekening moe-
ten worden gebracht.  

Voor 2019 zullen deze € 
25,-- bedragen. De reden 
dat wij deze kosten moeten 
doorberekenen is gelegen 
in het feit dat de KNLTB het 
kalenderjaar  als contribu-
tiejaar hanteert en de ver-
eniging, zonder dat er mo-
gelijkheden voor restitutie 
bestaan, aanslaat voor 
bondslasten voor alle leden 
die begin 2019 als lid gere-
gistreerd staan. 
 
Vervanging van foto’s op 
ledenpas in 2019 
Een aantal leden heeft een 
dermate verouderde foto op 
zijn of haar tennispas dat zij 
die voor het nieuwe seizoen 
willen vervangen door een 
meer recente afbeelding. 
Deze dient u dan voor 1 
januari 2019 aan te bieden 
aan de ledenadministratie. 
U kunt een foto zowel digi-
taal (naar het e-mailadres 
van de ledenadministratie) 
als per post (aan het huis-
adres van de ledenadmini-
strateur) aanbieden aan 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 december. 
Opzegging lidmaatschap 
Opzeggen dient schriftelijk 
te gebeuren vóór 31 de-
cember van het lopende 
kalenderjaar. Tijdige op-
zegging is kosteloos. 
Het verenigingsjaar loopt 
van 1 april t/m 31 maart van 
het daar opvolgende kalen-
derjaar.  

mailto:ledenadmin@tvcromwijck.nl
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