
  

Ongekend hoog voor  Woer-
dense begrippen. Het com-
petitietennis bij tv Cromwijck  
bereikt een nieuwe fase. 
Door een optimale samen-
werking tussen tennisschool 
Netwerk, de club en sponso-
ren is een prachtig resultaat 
neergezet.  

Met dank aan de sponsoren: 
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Agenda: 

Zondag 24 juni 
Ouder-Kind toernooi 

Zaterdag 30 juni 
80-90’s Party 

Zondag 1 juli 
Esther Vergeer Foun-
dation jeugd  
Rolstoeltennistoernooi  

9,10, 16,17 augustus 
Norbert Driessen 
Thuisblijvers Trophy 
2018 

13 sept-28 oktober 
KNLTB najaarscompe-
titie 

 

  Sportief, gezellig en gezond          
de toss- en de trainings-
avonden was het vaak weer 
volle bak. De barcommissie 
is bovendien druk met de 
gezonde kantine - je had 
het misschien al gezien aan 
de toename van gezonde 
producten die worden aan-
geboden. We stonden er al 
mee in het AD. En uitge-
daagd door team Fit en het 
Beweegteam Woerden zijn 
we op weg naar ‘brons’. 
Later in het jaar denken we 
zover te zijn.  
Nu, na de competitie, is er 
ook weer ruimte om met dat 
andere project, padel, inten-
siever op te pakken. Niet 
dat we de afgelopen maan-
den hebben stil gezeten. 
Integendeel, maar met de 
communicatie er over wa-
ren we terughoudend.  

Zeker de laatste weken 
zetten we weer de nodige 
stappen. Meer hierover vind 
je verderop in deze Match-
point. Op het moment van 
schrijven is ons open toer-
nooi in volle gang. De toer-
nooicommissie heeft er 
weer mooi werk van ge-
maakt! Al tijdens de eerste 
dagen waren er spannende 
en hoogstaande wedstrij-
den te zien. Hiermee zetten 
we lijn van een sportieve, 
gezellige en gezonde ver-
eniging met leuke activitei-
ten door. 
Ik wens jullie namens het 
bestuur alvast een goede 
zomer. Maar niet nadat we 
jullie hebben opgeroepen 
om actief te worden in de 
TC of de JC!  
Ronald   

  Succesvolle KNLTB 
voorjaarscompetitie: tv Cromwijck  1 
Het Plein en 7 andere teams kampioen             

Het was een geslaagd voor-
jaar met maar liefst acht 
Cromwijck-teams die we als 
kampioen in het zonnetje 
konden zetten tijdens onze 
jaarlijkse afsluiting van de 
voorjaarscompetitie. Speci-
aal is natuurlijk dat volgend 
jaar 1e klasse kan worden 
gespeeld bij ons op het 
park. Maar bijzonder is het 
ook dat er zeven andere 
teams kampioen zijn gewor-
den, waaronder één jeugd-
team. Opnieuw een bewijs 
dat prestatief en recreatief 
goed samen gaan. Alle 
teams van harte gefelici-
teerd met dit mooie resul-
taat! Minder bijzonder, want 
al jaren het geval, is de ge-
zelligheid op ons park. Tij-
dens de competitiedagen 
natuurlijk. Maar ook tijdens 

Zondag 3 juni 2018 is de 
KNLTB Voorjaarscompetitie 
afgesloten met een histo-
risch kampioenschap voor tv 
Cromwijck 1 Het Plein. 
Daarmee waren zij het 8e 
Cromwijckteam dat deze 
competitie als kampioen 
afsloot. Het eerste mixteam 
van tv Cromwijck werd kam-
pioen in de 2e klasse van de 
landelijke KNLTB competitie 
en speelt volgend jaar in de 
1de klasse.  tv Cromwijck Het Plein 1 vlnr; Melvin Hauwert, 

Alexander Popping, Kika Hoogendoorn, An-
niek Remmerswaal, Charles Abrahamsen 
(coach), Ilona Somers, Maarten Vliegenthart 
(teamleider) en Michal Nevrela.  



  

  Drukbezochte barbecue en  
grandioze huldiging kampioenen           

Afgelopen weekend werd 
de voorjaarscompetitie 
2018 met de jaarlijkse bar-
becue en de huldiging van 
de kampioenen afgesloten.  
Evenals alle andere week-
enden was het prachtig 
weer. De barcommissie 
heeft mede daardoor heel 
veel werk moeten verzetten 
om ieder weekend weer 
voldoende voorraad te heb-
ben. De barbecue had men 
dit jaar uitbesteed aan De 
Grillburger. Liefst 147 bar-
bequepakketten. werden 

verkocht.  

Vele teams waren aanwe-
zig om de competitie fees-
telijk af te sluiten en de 
kampioenen te feliciteren 
met hun overwinning. De 
technische commissie  had 
een grootse huldiging voor-
bereid met bloemen en 
“champagne”. Dit leverde 
prachtige plaatjes op. De 
leuke (team)foto’s die tij-
dens het sluitingsweekend 
zijn gemaakt staan inmid-
dels op onze site 

www.tvcromwijck.nl. Je 
dient wel in te loggen om de 
foto’s te kunnen bekijken cq 
downloaden. De gebrui-
kersnaam is je KNLTB-
nummer. Het wachtwoord 
kun je zelf aanvragen/
wijzigen. Je krijgt dan een 
mail op het emailadres dat 
bij tv Cromwijck bekend is.  

Wil je jullie (team)foto’s in 
origineel formaat ontvangen 
mail dan naar 
pr@tvcromwijck.nl 
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Afsluitings– 
weekend 
voorjaarscom
petitie groot 
succes     
 

 

Padel  
In progress! 
Wil jij het eens 
proberen? 
 
 
 

Na de nodige tam-tam over 
padel bij ons op de vereni-
ging is het in de communi-
catie er over een beetje stil 
geworden. Dat had niets te 
maken met het gebrek aan 
belangstelling. We ontvin-
gen juist veel enthousiaste 
reacties op het initiatief. Na 
een eerste ronde van aan-
geboden offertes werd ech-
ter duidelijk dat voor goede 
aanbiedingen er meer ge-
gevens over de bodem 
moesten worden verstrekt. 
Die gegevens hebben we 
inmiddels en we gaan er 
van uit dat deze week de 
vernieuwde offertes binnen 
komen. Eveneens deze 
week vinden er wederom 
gesprekken plaats met de 
gemeente over hun bij-
drage aan ons initiatief.  
En we hebben een oriënte-
rend gesprek over de mo-
gelijkheid om met het uit- 
geven van obligaties onder  

MATCHPOINT     JUNI 2018 

leden een deel van de 
financiering voor elkaar 
te krijgen. De benodigde 
switch van bank om spe-
cifieke subsidieaanvra-
gen mogelijk te maken is 
ook gelukt. Kortom, we 
gaan vooruit! 
 
Om iedereen de gele-
genheid te bieden deze 
sport eens te proberen 
nodigen we jullie uit om 
je aan te melden voor 
een clinic bij een vereni-
ging uit de regio. Wij 
organiseren de clinic en 
zorgen voor de materia-
len. Ben je geïnteres-
seerd, meld je dan aan 
bij secreta-
ris@tvcromwijck.nl, 
o.v.v. padelclinic. We 
gaan uit van groepen 
van acht en zullen met 
eigen vervoer gaan. 
Meer informatie volgt.  

   Padel; in progress! 

mailto:secretaris@tvcromwijck.nl
mailto:secretaris@tvcromwijck.nl


     

Zondag 1 juli organiseert de 
recreatiecommissie in sa-
menwerking met de Esther 
Vergeer Foundation een 
(jeugd) rolstoeltennistoer-
nooi op ons park. De EVF 
regelt het tennisgedeelte. 
De RC zorgt dat het de 
gasten en aanwezigen aan 
niets ontbreekt.  Verder 
hopen we na afloop na-
mens tv Cromwijck een 
mooie donatie te kunnen 
doen aan de Esther  Ver-
geer Foundation. De avond 
ervoor organiseren we een 
80-90’s party, waarvan de 
entreegelden ten goede 
komen aan de foundation. 
Verder zullen we ook tij-

dens het toernooi collec-
teren.  
Komt allen. We zorgen 
dat de kinderen zich kun-
nen vermaken. Erelid 
Esther Vergeer zal ook 
acte de precence geven. 

Deze week (9 t/m 17 juni) 
wordt er weer het Hans 
Lammers Cromwijck 
open toernooi gespeeld. 
Het enkeltoernooi is op 
rating en het dubbeltoer-
nooi een categorie toer-
nooi. Het beloven prachti-
ge wedstrijden te worden. 
Komt dat zien. De finale-
dag van het toernooi is 
zondag17 juni.  
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  Hans Lammers Cromwijck Open           
                         2018 

 
 

Zondag 24 juni Ouder Kind 
toernooi 2018 

Zondag 24 juni organiseert 
de recreatiecommissie weer 
het jaarlijkse ouder-
kindtoernooi. 

Zondag 24 
juni 
Ouder-Kind 
toernooi 
 
 

 Altijd al eens met je zoon, 
dochter, kleinkind, neefje, 
nichtje of buurmeisje, buur-
jongen willen tennissen dan 
is dit je kans. Het kind dient 
jonger te zijn dan 16 jaar en 
tenminste één van beiden 
dient lid te zijn van TV 
Cromwijck. Plezier en ge-
zelligheid staat voorop. 

We beginnen om 11.00 uur. 
Voor een lekkkere lunch 
wordt gezorgd.  

Ieder speelt een paar leuke 
partijtjes, waarna we rond 
16 uur afsluiten met de 
prijsuitreiking. Inschrijfgeld 
is 5 euro per koppel. 

Wil je je inschrijven mail 
dan naar de recreatiecom-
missie rc@tvcromwijck.nl.  
Geef aan met wie je speelt 
de speelsterktes en de leef-
tijd van het kind!  

 

  
Het thema dit jaar is het 
Eurovisioncontest. Alle ba-
nen vertegenwoordigen 
deze week een Europees 
land en het thema domi-
neert ook de feest/karaoke-
avond.  Met karaoke zal 
blijken welke Cromwijckers 
Waylon gaan opvolgen. De 
feestavond is op vrijdag 15 
juni. 

 

 

Zondag 1 juli 
(jeugd)
rolstoeltennis 
bij tv Cromwijck 
 
 
 
 
  

   Zondag 1 juli Esther Vergeer 
Foundation rolstoeltennistoernooi 



  

  Pasjes afhalen aub     

Vele leden hebben nog niet 
hun nieuwe pasje voor het 
seizoen 2018/2019 afge-
haald!!!! Ze zijn nu nog aan 
de bar te verkrijgen. Haal 
ze snel op want binnenkort 
gaan ze (om misbruik te 
voorkomen) achter slot en 
grendel. 
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Zomeractie 2018 
Om extra contributie-
inkomsten te genereren en 
hopelijk daardoor wat nieu-
we leden te kunnen 
aantrekken bieden we ook 
dit jaar weer een zomer-
abonnement aan. Ken jij 
iemand in je omgeving die 
de zomermaanden wil blij-
ven sporten of kennis wil 
maken met tennis. Tv 
Cromwijck biedt een zomer- 
lidmaatschap aan voor  

50 euro voor volwassenen 
en 25 euro voor junioren. 
Wil men er 3 (groeps) ten-
nislessen bij dan betaalt 
men 3 tientjes meer! (80 
euro volwassenen en 55 
euro junioren)! 
Men kan dan onbeperkt 
tennissen gedurende de 
periode van 18 juni tot 1 
oktober en deelnemen aan 
de verenigingsactiviteiten in 
die periode. Meer info op 
ww.tvcromwijck.nl  

Zijn je vaste tennismaatjes 
met vakantie en wil je toch 
lekker een balletje slaan of 
wil je in vorm blijven tijdens 
de vakantieperiode? Kom 
dan gezellig naar het Nor-
bert Driessen thuisblijver-
stoernooi. Dit is een toer-
nooi over vier avonden 
(donderdagavond 9 en vrij-
dagavond 10 augustus, 
donderdagavond 16 augus-
tus en vrijdagavond 17 au-
gustus). Je hoeft niet alle 
avonden mee te doen maar  
diegene die de meeste ga-
mes haalt over 4 avonden 
wint de Norbert Driessen 
Thuisblijverstrophy. Ook 
zijn er dagprijzen.   

Leden vanaf 16 jaar zijn 
welkom en er wordt zo 
veel mogelijk ingedeeld 
op sterkte. Wij zorgen 
voor lekkere hapjes en 
samen met jullie voor 
een paar gezellige zo-
meravonden. De wed-
strijden worden gepland 
tussen 19.30 uur en  
23.15 uur. 

Inschrijven voor dit toer-
nooi is verplicht. Dit om 
tot een juiste indeling 
te kunnen komen.  
Inschrijven per 
avond  op 
www.tvcromwijck.nl of 
stuur een mail naar 
rc@tvcromwijck.nl 

Vakantie-
activiteit! 
Thuisblijvers- 
Toernooi 2018 
 
 
 
 
  

   9, 10, 16 en 17 augustus  Norbert 
Driessen Thuisblijvers Trophy 2018 

Verder zorgt de RC voor 
wat  borrelhapjes. Wij ho-
pen velen van jullie die 
avond te  mogen begroe-
ten. Buren, vrienden en 
bekenden zijn uiteraard 
ook welkom. Ook leuk als 
teamuitje! 
 
Tickets bestellen? Mail 
naar rc@tvcromwijck.nl 
of vraag ernaar bij een van 
de rc-leden.  

Zaterdag 30  
Juni 80-90’s 
Party ten bate 
van Esther 
Vergeer 
Foundation  

Zaterdag 30 juni 80-90’s Party bij tv 
Cromwijck   
De dag voordat we samen   
met de Esther Vergeer 
Foundation een jeugdrol-
stoeltennistoernooi organi-
seren op ons park is er een 
80-90’s Party in ons club-
huis. De entree (10 euro) 
zal volledig gedoneerd wor-
den aan bovengenoemde 
foundation.  
DJ Iano zal middels be-
roemde discoknallers uit de 
jaren 80 en 90 zorgen dat  
dansschoenen goed van 
pas komen.  

De RC bestaat uit Ben 
Tournier, Maarten Vliegent-
hart, Bianca Plugge, Steef 
vd Kraan, Gaby Pijper, Erik 
van Leeuwen  en  Fred 
Lardinois.   
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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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  Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

Vanaf 25 mei 2018 geldt er 
nieuwe, strengere regelge-
ving op het gebied van pri-
vacy, de zogeheten Alge-
mene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG). 
Deze regelgeving vervangt 
de huidige Wet Bescher-
ming Persoonsgegevens
(WBP). 

Het belangrijkste verschil is 
dat de AVG een zogenaam-
de 
“inspanningsverplichting” 
kent. Dit betekent dat elke 
organisatie/vereniging die 
persoonsgegevens ver-
werkt verplicht is vast te 
leggen welke gegevens ze 
vastleggen, voor welk doel, 
op welke wijze etc. en daar-
bij ook vastleggen hoe b.v. 
derden met deze gegevens 
om moeten gaan. 

 

Onze vereniging heeft in-
middels de gewenste stap-
pen en maatregelen geno-
men. In het privacystate-
ment dat te vinden is op 
onze site onder vereniging  
staat beschreven welke en 
waarom we persoonsgege-
vens vastleggen. De per-
soonsgegevens zijn goed 
beveiligd. Met derden zoals 
de KNLTB, die deze per-
soonsgevens verwerken 
zijn verwerkingsovereen-
komsten gesloten. De vrij-
willigers die binnen onze 
vereniging deze gegevens 
kunnen raadplegen hebben 
geheimhoudingsverklarin-
gen getekend en zij en wij 
als vereniging garanderen 
dat we deze alleen voor 
verenigingsdoeleinden zul-
len gebruiken. 

Mocht je hierover vragen 
hebben stuur dan een mail 
naar secreta-
ris@tvcromwijck.nl 


