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 FFINVORMEREN 
 LTV Vormer, dé tennisvereniging van Wijchen… 

Het is stil… 
Ja, het is stil op Vormer en niet 
alleen daar. In heel Wijchen en ver 
daar buiten is alles stiller. Neder-
land houdt de adem in voor de 
gevolgen van het Coronavirus. 
Maandagavond hield minister-
president Mark Rutte een 
indrukwekkende, recht-door-zee 
toespraak voor de Nederlandse tv 
en - radio.  De details zijn genoeg-
zaam bekend. Voor ieder van ons 
heeft het consequenties. Wellicht 
nu nog veelal praktische, maar het 
virus kan ons allemaal treffen en 
het is daarom raadzaam de maat-
regelen die genomen zijn én nog 
komen, goed op te volgen. Oók wan-
neer een maatregel niet op jou van 
toepassing lijkt te zijn. Immers ze 
zijn genomen om ons allemaal te 
beschermen, als collectief. LTV 
Vormer heeft maatregelen geno-
men die door het RIVM worden 
geadviseerd en daarnaast ook door 
de KNLTB worden omarmd. Het 
clubhuis is dus op slot en er mag 
niet meer getennist worden. Dat 
vinden we allemaal niet leuk, maar 
we vragen iedereen met klem om 
de maatregelen na te leven. Doen, 
anders walks it the soup..! 
 
Willem van Herwijnen   

 
Reuring op 23 april! 
Het is nog betrekkelijk ver weg maar we hopen 
dat er op 23 april weer de nodig reuring is op 
ons tennispark. Op die datum wordt de Alge-
mene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Ja, 
vanwege het coronavirus wordt de ALV ver-
plaatst en voorlopig op de 23/4 gezet. We ho-
pen met z’n allen dat het virus dan zover be-
dwongen is dat de ALV dan gehouden kan 
worden.., maar het is afwachten.  Wanneer het 
doorgaat, is de verwachting dat de opkomst 
best hoog is. Er is immers veel te bespreken. 
Zoals, is er al zicht op een voorzitter? Wat zijn de 
ervaringen met de verplichte bardiensten? Hoe 
staat het met de drainage van de tennisbanen 
of worden we een zwemclub?  Waarom zijn de 
consumpties in het clubhuis  zo drastisch ver-
hoogd? Kortom, genoeg om over te discus-
siëren en naar de ALV te komen. Sie joe..! 
 


