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Wat ik een belangrijker issue vind is dat 
wij op dit moment geen goede invulling 
kunnen geven aan belangrijke vacatures bij 
vooral de Jeugdcommissie. Ik vind en hoop 
oprecht dat de 30+ groep opstaat en ons wil 
helpen. Laat je clubhart spreken en meld 
je aan! Wij hebben jullie hulp gewoonweg 
keihard nodig. Hou er wel rekening mee 
dat er bij de jeugd gewerkt wordt met 
verschillende leeftijdsgroepen, aangeduid 
in diverse kleuren, zoals oranje en rood. 
Precies de kleuren van onze terrasstoelen. 
Het is even wennen!

Vacaturebank
Binnenkort zal er op de site een vast 
item worden geplaatst met de titel 
“Vacaturebank”. Daarin zullen de vacatures 
van alle commissie geplaatst gaan worden 
met een korte omschrijving van de 
werkzaamheden. Op dit moment heeft 
de invulling van de Jeugdcommissie de 
hoogste prioriteit.
Gelukkig hebben 2 dames (Sabine Sikma en 
Marleen Appel) van onze vereniging al de 
CK voor Jeugd op zich genomen.

Renovatie parkeerterrein
Zoals een ieder wel gezien heeft is men 
begonnen met de renovatie. Bomen, muur 
hoofdingang, “garage” en het asfalt zijn 
weggehaald en de wal is afgegraven. Nu 
kan men starten met de opbouw. Alhoewel 
het er nu wel heel kaal uitziet moeten jullie 
nog wel even wachten op het eindresultaat.
Het gaat echt mooi worden. De 
werkzaamheden zullen tot ca. eind 
december duren.

Zonnepanelen
Stichting Blauw Wit en het bestuur zijn in 
overleg met professionals om na te gaan
hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om ons 
energieverbruik te kunnen opvangen door
middel van zonnepanelen. Een bureau is 
(met subsidie van de Gemeente Huizen) 
uitgenodigd om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn en waar de panelen 

Van de voorzitter
Het heeft wat lang geduurd 
voordat deze nieuwsbrief op de 
site gezet kon worden. Drukke 
werkzaamheden dwongen 
mij om de nieuwsbrief wat 
lager op de prioriteitenlijst te 
zetten.Voordeel is wel dat de 
nieuwsbrief nu vol staat met 

onderwerpen die jullie allen aangaan.

Inmiddels is de voorjaarscompetitie (al 
lang) afgelopen met diverse kampioenen 
(10 ) als resultaat, hebben wij een fantastisch 
georganiseerd en gezellig Open Toernooi 
gehad en is men alweer bezig met het 
organiseren van kleine toernooien en de 
clubkampioenschappen, die wat later op de
activiteitenkalender staan.

Ons ledenbestand is opgelopen tot boven 
de 600 met een kleine 100 jeugdleden! 
Dat is prachtig, maar het geeft ons ook 
meer verantwoordelijkheid om voor de 
jeugdleden meer activiteiten te ontplooien. 
De jeugd is per slot van rekening onze 
toekomst. Het zou toch reuze zonde zijn als 
al het werk van onze ledenwerfcommissie, 
om meer jeugdleden binnen te halen, teniet 
wordt gedaan, omdat wij niemand kunnen 
vinden die wat, organisatorisch gezien, voor 
de jeugd zou willen doen.

De buitenkant van het clubhuis is geschilderd 
in de nieuwe kleuren en ja er zijn kleurrijke 
stoelen aangeschaft voor het buitenterras. 
Diverse keren ben ik erop aangesproken. 
Veel leden vinden het afschuwelijk. Dat 
is jammer, maar wij gaan dit niet meer 
veranderen. Wen er maar aan. Er komt
zeker een tijd dat ook deze stoelen 
vervangen moeten worden. Misschien, als 
de vervanging te lang duurt, is het een optie 
in plaats van kritiek uiten je in te zetten voor 
de club. Als je je best doet, is het mogelijk om 
ook mee te beslissen over de toekomstige 
vervanging van de stoelen.
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geplaatst kunnen worden. In het
onderzoek zal ook gekeken worden of ons 
dak geschikt is om de constructie te kunnen 
dragen.
Uiteraard zullen de kosten gewogen worden.
Binnenkort zal er een vergadering belegd 
worden waar de onderzoeksresultaten aan 
de orde komen. Zijn die gunstig en is het 
financieel haalbaar, dan zal de opdracht tot 
plaatsen gegeven worden. De plaatsing zal 
dan ergens in oktober klaar moeten zijn.

Kampioenen
De VJC ligt al weer een tijdje achter ons. 
Iedereen heeft weer zijn best gedaan en 
de huid zo duur mogelijk verkocht. Dat 
blijkt ook uit het aantal kampioenen (10 
stuks). Blijkbaar is het niet alleen gezellig op 
onze club, maar wordt er ook steeds beter 
getennist. Gefeliciteerd met het succes!

De kampioen zijn:
• 8&9 Tennis 17+ vrijdagavond, 2e klasse 

team 2, captain Stan Groen
• Dames Dubbel 17+ vrijdagavond,  

3e klasse team 1, captain Marieke Wateler
• Gemengd Dubbel 17+ vrijdagavond,  

2e klasse team 1, captain Mitchell Loggen
• Gemengd Dubbel 50+ vrijdagochtend, 

1e klasse team 1, captain Sophia van 
Stokrom

• Dames 17+ zaterdag, 3e klasse team 1, 
captain Karin Hartong

• Heren 17+ zaterdag, 3e klasse team 1, 
captain Joris van der Bijl

• Gemengd 35+ zondag, 3e klasse team 1, 
captain Sascha Blok

• Gemengd dubbel zondag, 2e klasse 
team 1, captain Rik van Diermen

• Heren 35+ zondag, 1e klasse team 1, 
captain Eelko van den Hooff

• Heren Dubbel zondag, 1e klasse team 1, 
captain Mark Helmink

Ledentevredenheidsonderzoek
Recent is onder de leden een tevredenheids-
onderzoek gehouden waaraan uiteindelijk 
179 leden hebben deelgenomen. Voldoende 

om de juiste conclusies te kunnen trekken. 
Het bestuur bedankt de leden voor hun 
respons. De komende periode gaat het 
bestuur het rapport uitvoerig analyseren, 
bespreken en conclusies trekken. Een 
aantal resultaten willen we nu alvast met 
jullie delen.

Op de vraag:
• “Ik heb het naar mijn zin bij de vereniging.” 

heeft 42,5% geantwoord met mee eens 
en 49,2% met zeer mee eens.

• “Ik voel mij op gemak bij de vereniging.” 
heeft 48,0% geantwoord mee eens en 
46,4% met zeer mee eens.

• “Ik ben tevreden met de baansoort.” 
heeft 52% geantwoord met mee eens en 
42,5% met zeer mee eens.

Voor wat betreft het onderdeel “training” 
hebben we huiswerk te doen en gaan 
wij aan de slag om hier verbetering in 
aan te brengen. De score stemt ons niet 
tevreden en dit onderwerp staat prominent 
op de agenda van een extra ingelaste 
“bestuursdag” in augustus.

Voorts hebben 3 leden aangegeven zich 
niet veilig te voelen op het park en 16 
leden hebben aangegeven zich weleens 
bedreigd, gediscrimineerd of onheus 
bejegend te voelen. Het bestuur gaat dit 
signaal oppakken en wil hier graag nadere 
informatie over. Indien een lid informatie, 
dan wel een toelichting willen geven, dan 
kan contact opgenomen worden met 
de interne vertrouwenscontactpersoon 
(Evelien Keijer: vcp@tvhuizen.nl) en/of met 
de externe vertrouwenspersoon (Anita 
Campbell: vcp@sportplatformhuizen.nl)
Wij beseffen dat het een bepaalde maat 
van moed vergt om over deze gevoelens 
te vertellen. Evelien en/of Anita zullen de 
informatie vertrouwelijk behandelen en 
kunnen met de voorzitter bespreken wat de 
oorzaak van het gevoel van onveiligheid is. 
We hopen dan maatregelen te kunnen
treffen om dit in de toekomst te voorkomen.

mailto:vcp%40tvhuizen.nl?subject=Informatie/toelichting%20LTO
mailto:vcp%40sportplatformhuizen.nl?subject=Informatie/toelichting%20LTO%20TV%20Huizen
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Wijziging in het bestuur
Michael Schierbeek heeft om persoonlijke 
redenen aangegeven de werkzaamheden 
als bestuurslid Technische- en Recreatieve 
Zaken niet meer te kunnen combineren 
met zijn andere bezigheden. Het bestuur 
is blij te kunnen mededelen dat Marloes 
Alberts bereid is gevonden deze functie, ad
interim, te willen invullen. Het bestuur zal 
haar tijdens de komende ALV voordragen 
als volwaardig bestuurslid.
Wij danken Michael voor zijn inzet de 
afgelopen jaren.

Joris van der Bijl
Ons gewaardeerde lid Joris van der Bijl is 
door de KNLTB uitgenodigd om mee te doen 
met het Dutch Open Senior Championship 
en het Senior International Open. Op deze 
toernooien zijn ATP-punten te verdienen. 
Zoals Joris al tegen ons zei: “Hoe cool is dit” 
Groot respect voor onze topper. In ieder
geval heeft hij zijn eerste partij ook nog 
gewonnen met 6-3 en 7-6 . Wat een kanjer!

Meer informatie en het profiel van Joris vind 
je op de website van de ITF.

Clubagenda
De clubagenda is ook te vinden op de 
website en in onze gratis Clubapp.

Hieronder een opsomming van de 
evenementen die door onze leden worden 
georganiseerd en waarvan de inschrijving 
reeds is geopend. Klik op de link voor 
meer informatie en om direct naar het 
inschrijfformulier te gaan.

De eerst komende evenementen:

• 13/14 augustus:  
Huizer Kaasgilde (Echt)parentoernooi

•	 28 augustus: 
Het 8/9 Kennismakingstoernooi

•	 2 september: 
Ladiesnight Bohemian style

•	 3-11 september: 
Clubkampioenschappen

https://www.itftennis.com/en/players/joris-van-der-bijl/800708762/ned/vt/s/overview/
https://www.tvhuizen.nl/events
https://www.tvhuizen.nl/form/echtparentoernooi
https://www.tvhuizen.nl/form/Kennismakingstoernooi
https://www.tvhuizen.nl/form/Kennismakingstoernooi
https://www.tvhuizen.nl/form/ladiesnight
https://www.toernooi.nl/tournament/2497362D-AE2E-4A99-9128-D0CB2AA53A35
https://www.itftennis.com/en/players/joris-van-der-bijl/800708762/ned/vt/s/activity/#pprofile-info-tabs
https://apps.apple.com/nl/app/k-n-l-t-b-clubapp/id1450502339
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app&hl=nl
https://www.tvhuizen.nl/form/echtparentoernooi
https://www.tvhuizen.nl/form/Kennismakingstoernooi
https://www.tvhuizen.nl/form/ladiesnight
https://www.toernooi.nl/tournament/2497362D-AE2E-4A99-9128-D0CB2AA53A35

