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Het is een heel bijzonder tennisjaar. Het Coronavirus bepaalt enorm ons tennisplezier. Door de 
nieuwe maatregelen moeten we als bestuur telkens improviseren in onze plannen. In deze 
nieuwsbrief willen wij onze leden informeren over de gevolgen van de nieuwe maatregelen en over 
onderwerpen die direct of indirect raakvlak hebben met deze maatregelen: zoals diverse geplande 
evenementen, ventilatie van ons clubhuis, bardiensten en de afgelaste extra ALV van 22 maart jl.  
 

Coronamaatregelen per 14 oktober 
 
De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus 
liegen er niet om. Hard, maar noodzakelijk. Het is aan 
ons allemaal om de maatregelen serieus te nemen, 
want onze gezondheid staat voorop.  
Om het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en 
het aantal contacten tussen mensen te verminderen 
zijn sportwedstrijden niet meer toegestaan.  
 
 
De KNLTB heeft besloten om Competitie 2020 per direct te beëindigen, zowel voor de jeugd als de 
senioren. Daarnaast zijn  intern georganiseerde wedstrijden voor zowel de jeugd als senioren niet 
toegestaan.  
 
Tot vlak voor de persconferentie van 13 oktober jl. leek het erop dat de sport helemaal op slot zou 
gaan. We mogen daarom heel blij zijn met de ruimte die we krijgen. Dat is echt anders dan in het 
voorjaar, die verantwoordelijkheid moeten we ook voelen en nemen en absoluut niet de grenzen 
opzoeken als vereniging. We vragen iedereen dan ook hier rekening mee te houden.  
 
Gelukkig mogen we dus wel blijven vrij tennissen en  trainen. Dat is fijn, want sporten en bewegen 
is gezond en dat hebben we juist nodig in deze tijd. Ook het dubbelen, met in achtneming van de 
1,5m regel, mag. 
 

Evenementen 
 
De komende weken staan er diverse activiteiten gepland die helaas niet door kunnen gaan. Dit is 
spijtig voor de deelnemers, maar zeker ook van de vrijwillige inzet van de organisatoren. De 
volgende evenementen en speeldata zijn tot nader bericht 
geannuleerd. 

• Ladies Evening van 21 oktober  geannuleerd 
• Jaarafsluiting van 1 november  geannuleerd 
• Start interne vrijdagavond mix  groep 1 startdatum 6 

november en groep 2 startdatum 30 oktober gaan beide 
niet door. Overige data voorlopig onder voorbehoud. 

• Jaarlijkse Pubquiz  was al in een eerder stadium geannuleerd. 
 
 
 
 



Ventilatie 
 
De accommodatiecommissie (Niko Benz) heeft offertes opgevraagd om de ventilatie van het 
clubhuis aan te pakken. Er liggen inmiddels een paar offertes met uiteenlopende prijzen. Het 
bestuur zal eind deze maand een besluit nemen hierin. Een goede ventilatie is essentieel, zeker in 
relatie tot het coronavirus. We hopen dat het ventilatiesysteem z.s.m. up to date is, maar we zijn 
niet de enige vereniging of instelling. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte. 
 

Bardiensten 
 

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Door de sluiting van de kantine is er 
momenteel ook geen probleem met de bardienstplanning. Echter 
blijft het invullen van de bardienst een heikel punt. We hopen 
uiteraard dat het virus op korte termijn wordt teruggedrongen en 
we weer kunnen genieten van ons drankje na een sportieve 
inspanning. Een goede bezetting van de bardienst is dan wel 
noodzakelijk. 
 

De barcommissie is een voorstel aan het voorbereiden om de werkwijze te veranderen. Deze zal 
tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de leden worden voorgelegd. 
 

(extra) ALV 
 
Na de ALV van 5 maart jl. hadden we onze leden uitgenodigd voor een extra ALV op 22 maart jl. Ook 
hier stak de lockdown een stokje voor. De extra ALV was nodig, omdat het quorum op 5 maart niet 
werd gehaald om rechtsgeldige besluiten te nemen over: 

• Vestigen recht van opstal 
• Begroting 
• Contributie 

 
Momenteel is het onmogelijk om een bijeenkomst te organiseren waar grotere groepen mensen bij 
elkaar kunnen komen. Een ALV online organiseren zou een optie kunnen zijn, maar kunnen we daar 
alle leden mee bereiken?  
Het bestuur wil in januari 2021, mits de regels rondom corona dit toelaat, een extra ALV 
organiseren. Op dezelfde avond volgt dan de ALV voor 2021. U ontvangt hiervoor uiterlijk 2 weken 
voor aanvang een uitnodiging per mail. 

 
 
 
 
 
 
 



Website / Clubapp 
 
Al jaren is Adri van Vroenhoven ‘onze man’ als het gaat om de inrichting van 
de website. Daar zijn we erg blij mee. De website is  sinds 2019 gekoppeld 
aan de KNLTB Club. Dit betekent dat veel informatie op de website en de 
Clubapp tegelijkertijd zichtbaar is voor leden.  
Door de koppeling van verschillende systemen zijn er nog veel meer 
mogelijkheden die we als club nog niet optimaal benutten. We hebben één 
van onze leden die veel ervaring heeft met het bouwen van websites 
gevraagd om eens kritisch te kijken naar de functionaliteit van onze website. 
Doel is vooral om de website gebruiksvriendelijker te maken.  
 
 


