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NIEUWSBRIEF MAART 2018 
 
o Activiteiten & evenementen overzicht 

o Nieuws vanuit het bestuur 

o Nieuws vanuit de Seniorencommissie 

o Nieuws vanuit de Jeugdcommissie 

o Nieuwe ClubApp en website 

o Rabobank Clubkas Campagne 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activiteiten & evenementen overzicht 2018 

 

Vrijdag 16 maart   Ski Toernooi Jeugd 
Zaterdag 17 maart   Voorjaarsklussen Dag 
Zaterdag 24 maart   (Nieuwe) Leden Borrel 
Zondag 25 maart   Openingstoernooi Jeugd 
Maandag 2 april   Openingstoernooi Senioren 
Woensdag 4 april   3-4-5-6 Dubbel Avond 
Donderdag 5 april   Start KNLTB Voorjaarscompetitie 
Dinsdag 17 april   Jeugd Toss Middag 
Dinsdag 15 mei   Jeugd Toss Middag 
Woensdag 16 mei   Mannenavond 
Dinsdag 5 juni    Ladies Day 
9-17 juni    Naarden Open Jeugd 
Dinsdag 19 juni   Jeugd Toss Middag 
Dinsdag 19 juni   Ladies Evening 
Zondag 24 juni   Mini Toernooi oranje / rood 
7-15 juli    Naarden Open Senioren 
Maandag 16 juli   Middelbare Scholieren Toernooi 
Dinsdag 17 juli   Jeugd Toss Middag 
Woensdag 8 augustus  Thuisblijvers Toernooi 
20-26 augustus   Echtparenevenement 
Dinsdag 18 september  Jeugd Toss Middag 
Woensdag 26 september  3-4-5-6 Dubbel Avond 
Zondag 7 oktober   Ouder-Kind Toernooi 
Zondag 28 oktober   Slotfeest Vrijwilligers 
Zondag 4 november   Halloween Jeugd Toernooi 
Zaterdag 17 november   Najaarsklussen Dag 
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Nieuws vanuit het bestuur 
 

Op 30 januari hebben we een positieve ALV gehad waarbij is teruggeblikt op 2017 en verantwoording door 

het bestuur is afgelegd over de financiën en het beleid van T.V. Naarden. We hebben ook een aantal 

onderwerpen besproken die dit jaar (extra) aandacht zullen krijgen, waaronder het landelijke thema 

rookvrije sportverenigingen, verbouwing van het clubhuis, zonnepanelen op het dak.  

 

Tijdens de vergadering is de samenstelling van het bestuur gewijzigd met Simone Eerenstein als secretaris 

en Annette van Grinsven als coördinator vrijwilligers. Zij vervangen respectievelijk Gerda Visser en Bert 

Koopmanschap die na drie actieve bestuur jaren hun rollen hebben overgedragen. Tijdens de ALV is tevens 

ervaren trainer Henk de Vries geïntroduceerd als vervanger van Arend (Arie) van Triest. Hij zal per 1 april 

van start gaan. En in het bijzonder is Nico van Verseveld bedankt voor zijn dagelijkse inzet als 

ledenadministrateur en zijn positieve bijdrage aan het migratieproces van het ICT-platform naar 

KNLTB.CLUB. Het bestuur heeft dit jaar de Coup Hermanides aan Nico toegekend. 

 

Inmiddels heeft de migratie plaatsgevonden van het ICT platform PlanmySport naar KNLTB.CLUB. Dit 

betekent o.a. dat T.V. Naarden een nieuwe website heeft gekregen en een ander afhangbord in gebruik is 

genomen. Ook is de KNLTB Club App geïntroduceerd . Veel van de communicatie over bijvoorbeeld lessen, 

competities en toernooien zal zowel op via de ClubApp plaatsvinden als op de homepage van de 

vernieuwde website staan. Verderop in de nieuwsbericht staat nadere informatie over de ClubApp en hoe 

deze te downloaden op de telefoon.  

 

Tot slot zijn wij verheugd om aan te kondigen dat Nicole Derksen per 5 maart is aangesteld als nieuwe 

gastvrouw van T.V. Naarden en zij in deze rol Olav Westerink zal vervangen. Het bestuur heeft diverse 

(externe) kandidaten voor deze rol geïnterviewd en heeft unaniem het vertrouwen in Nicole uitgesproken. 

Olav zal haar inwerken en per eind maart uit zijn functie treden, waarna hij weer regelmatig op i.p.v. naast 

de tennisbaan te zien zal zijn. 

 

Met het voorjaar in aantocht zal de laatste opdooi hopelijk spoedig verdwijnen en kunnen we de banen 

weer ten volle gaan benutten. Ik wens iedereen alvast een sportief seizoen en veel succes met de 

competitiewedstrijden toe. 

 

Namens het bestuur, 

Jeroen van de Kletersteeg 

Voorzitter T.V. Naarden 

 

Vanuit de seniorencommissie 
 
Begin maart en uiteindelijk toch nog schaatsen. Dat naast schaatsen ook tennis onderhand een 

winterbuitensport is geworden, ook bij ons, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de lessen buiten toch 

doorgaan in deze koude-periode. De groepen wisselen elkaar per week af om daarmee de gravelbanen te 

ontzien. 

Begin maart houdt ook in dat het voorjaar op het punt staat te beginnen. Qua wedstrijden beginnen we 

met de voorjaarscompetitie, qua seizoen spreken we direct al over het zomerseizoen.  Tja, voorjaar, 

zomer,…..ons park nodigt ons allen uit om weer actief en veelvuldig het racket ter hand te nemen! Op 

welke manier dan ook. 
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Bijvoorbeeld door lessen te volgen. Maar geen les zonder trainers. We mogen dit seizoen een nieuwe 

trainer verwelkomen, Henk de Vries. Jullie hebben mogelijk al kennis met hem gemaakt tijdens de ALV. 

Henk zal zich met name richten op seniorenlessen. Henk, nogmaals welkom. Dit houdt ook in dat we 

afscheid nemen van Ari. Ari, dank dat je ons afgelopen winterseizoen hebt geholpen door alsnog enkele 

groepen onder je hoede te nemen. En we zijn erg blij dat je gewoon lid blijft van de vereniging. We hopen 

je regelmatig te blijven zien; laten we daar het glas op heffen. 

Of door competitie te spelen. De voorjaarscompetitie begint aanstonds, “de donderdag” bijt het spits af op 

5 april. Het enthousiasme voor de VJC is weer groter dan vorig jaar, en overstijgt onze baancapaciteit in 

serieuze mate. We zijn een nieuwe weg ingeslagen door samenwerking in de regio te zoeken en hebben 

tennispark de Kuil bereid gevonden om op de vrijdagavond en zaterdag banen ter beschikking te stellen 

voor ons.  We spelen dan ‘thuis in Huizen’. Dank aan de Kuil, en mooi dat er vele positieve reacties 

kwamen van jullie toen we dit eerder bekend maakten. De plaatsingspuzzel is helaas toch niet helemaal 

gelukt, we hebben op de vrijdagavond en zaterdag toch een nieuw team teleur moeten stellen. Zij hebben 

hogere prioriteit bij de NJC, mochten zij zich daarvoor opgeven. 

De competitie wordt verzorgd door onze Technische Commissie, bestaande uit Leo Melchers, Gijs v.d. 

Linden en Cees Koedijk. Elk jaar weer veel 

gepuzzel; communicatie met teams, individuen en 

richting de KNLTB. En last but not least de 

indelingen van de banen. Cees heeft dit laatste 

altijd keurig verzorgd, maar aangegeven hier nu mee te stoppen. Cees, hartelijk dank!! En mooi dat de TC in 

de persoon van Eric Bezoen een waardige opvolger heeft gevonden. Eric, welkom. 

Nog weer een andere mogelijkheid om het racket ter hand te nemen is meedoen aan de Open Naardense 

en/of aan de clubkampioenschappen. De Open Naardense vindt traditioneel plaats in week 28, net voor de 

zomervakantie. Nicole Derksen heeft haar rol als voorzitter overgedragen aan Andre Weijtjens. Nicole, 

dank voor vorig jaar! Andre, welkom en we zijn erg benieuwd naar de invulling van dit jaar! 

De clubkampioenschappen zijn vorig jaar verdeeld over twee periodes, voor en na de zomervakantie. Dit 

om een ieder de gelegenheid te geven in alle spelvormen mee te doen en toch een realistische capaciteits-

bezetting te behouden. Ook voor dit jaar is dit weer het voornemen. Een aantal leden heeft vorig jaar 

aangegeven de Cluka-commissie te verlaten, waaronder ook Liesbeth Rutgers als voorzitter. Liesbeth, dank 

aan jou en de hele commissie voor al je inzet! 

Oproep: het is nog niet mogelijk gebleken om de Cluka-commissie weer op volle sterkte te bezetten. 

Dus… als je interesse hebt om een steentje bij te dragen aan de vereniging, samen met een aantal andere 

betrokken en gezellige mensen…meld je aan! 

We openen het jaar met het Openingstoernooi op maandag 2 april a.s. (tweede paasdag). Een uitnodiging 

om deel te nemen volgt binnenkort in de mail. 

Je bent lid van de vereniging om mee te doen aan allerlei activiteiten rondom de tennissport. Zoals 

hierboven toegelicht vanuit het perspectief van lessen en wedstrijden. Het verenigingsleven. Iedereen met 

zijn  / haar eigen intensiteit.  Maar lessen en wedstrijden zijn natuurlijk niet alles. Het vrij kunnen spelen is 

ook een belangrijk aspect van een ieders tennisbeleving. Vanuit het bestuur zijn we hier bewust van. We 

ervaren aan de ene kant een groot enthousiasme onder onze leden voor lesgroepen en teams. We zien aan 

de andere kant ook de grote druk die dit legt op onze beschikbare baancapaciteit. Regelmatig staan we 

hierbij stil en zoeken we naar, creatieve, mogelijkheden om het maximale mogelijk te maken. Heb jij 

hierbij tips en suggesties, schroom niet om die kenbaar te maken. Ik hoor ze graag. 

Hartelijke groet, Jaap van Vliet 
Seniorencommissie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVp5Or5tHSAhXCnRoKHdfYDdkQjRwIBw&url=http://www.tcrhenen.nl/inschrijving-tennis-training-voorjaarzomer/&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNHGNLsfI7e3QSDqUwTFf08T1Hg_aw&ust=1489436716149992
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Nieuws vanuit het JBC en de jeugdcommissie  
 
 

Jeugdbestuur wil appen ! 
Om alle jeugdleden nog sneller op de hoogte te kunnen houden van het laatste nieuws of een leuke 

activiteit zijn wij de TVNaarden app-groep jeugd gestart. Ben je 11 jaar of ouder (groep 

8 of middelbare school) meld je dan aan bij Max Snijders (06-57771571) en hij voegt jou 

toe! 

 

Jeugdbestuur in actie: Jeugdtoss 9-12 jaar! 
Het Jeugdbestuur in ACTIE organiseert deze zomer vanaf 17 april a.s. een JEUGDTOSS voor alle jeugdleden 

van 9 tot 12 jaar georganiseerd. Op de eerste en/of de derde dinsdagmiddag van de maand zijn er  van 16 

uur tot 17.30 uur drie banen gereserveerd en wordt er onder leiding van tenminste twee leden van ons 

jeugdbestuur een aantal wedstrijdjes gespeeld en in spelvorm getennist. Oproep aan alle ouders: maak uw 

zoon/ dochter er op attent en het jeugdbestuur zorgt voor een passende versnapering! 

 

JEUGD-SKI TOERNOOI 16 MAART 2018 

Ben je net terug van wintersport of heb je dit jaar niet kunnen genieten van de sneeuw? Op vrijdag 16 

maart a.s. organiseert het JEUGDBESTUUR het eerste TVN JEUGD-SKI-TOERNOOI 

voor alle jeugdleden van 11 jaar en ouder. 

Het toernooi start om 17:00 uur en duurt tot 21:00 uur. Wil je meedoen?  Meld je dan 

zo snel mogelijk aan: jij of jouw ouders hebben een uitnodigingsmail met linkje 

ontvangen! Voor degene die in de leukste ski-outfit komt (maar wel op 

tennisschoenen!) hebben we een orginaliteit prijs. 

 

De kosten zijn 5 euro (inclusief ski-hap en twee ski-drankjes). 

 

Jeugdactiviteiten 2018  
Vrijdag 16 maart 2018  JEUGD-SKI-Toernooi (door jeugdbestuur) 

Zondag 25 maart 2018  Openingstoernooi Jeugd (inschrijvingsmail volgt!, organisatie  

door de trainers) 

Dinsdag 17 april 2018  Start Jeugdtoss 9-12 jaar 

Dinsdag 1 en 15 mei 2018 Jeugdtoss 9-12 jaar 

Zaterdag 9 juni 2018  Naarden Open Jeugdtoernooi: doe mee! (tot en met zondag 17 juni 2018) 

Dinsdag  5 en 19 juni   Jeugdtoss 9-12 jaar 

Maandag 16 juli 2018  MIDDELBARE SCHOLIERENTOERNOOI (door jeugdbestuur) 

 

Voorjaarscompetitie jeugd 2017  
De voorjaarscompetitie 2018 gaat bijna van start! Voor de rode en oranje teams wordt met ingang van dit 

jaar op de zondagen 18 en 25 maart, 2 april, 10, 17, 24 juni en op 1 juli de competitie georganiseerd. De 

teamcaptains zijn inmiddels geïnformeerd. Voor de groene en gele teams start de competitie op zondag 8 

april a.s. en daarover ontvangen de teamcaptains binnenkort bericht. 
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Voor alle teams: heel veel succes en plezier in de voorjaarscompetitie! 

 

Zomertraining jeugd 2018 start eerder! In de week van 26 maart a.s. 
Het aantal aanmeldingen voor de zomertraining staat op 219 jeugdleden. In tegenstelling tot wat in de 

aanmeldingsmail staat, starten we de jeugdtrainingen een week eerder en wel in de week van maandag 26 

maart a.s. (NB. De seniorentrainingen starten wel in de week van dinsdag 3 april). We hebben dit besloten 

omdat we in de week van Naarden Open Senioren toernooi van zaterdag 7 tot en met zondag 15 juli a.s. 

GEEN jeugd- en seniorentrainingen aanbieden en we onze jeugd wel 18 lesweken training willen 

aanbieden! De indeling en samenstelling van de trainingsgroepen jeugd is altijd een hele klus. Hou de 

website en de knltb.club.app in de gaten, ongeveer een week van te voren wordt de indeling daar 

gecommuniceerd!. 

 

Jeugdactiviteiten en oproep aan ouders 
Er worden ook in 2018 weer veel activiteiten georganiseerd voor alle 350 jeugdleden. Het openingstoernooi 

voor alle leeftijden, de jeugdtoss elke eerste en derde dinsdagmiddag voor de 9-12 jarigen en voor de 

middelbare scholieren een JEUGD-SKI en HET MIDDELBARE SCHOLIEREN TOERNOOI. Omdat niet alle 

jeugdleden de uitnodigingen zelf in hun mailbox ontvangen (omdat de mailings vanuit TVN vaak naar het 

mailadres van de ouders worden verstuurd) verzoeken wij U de uitnodigingen voor jeugdactiviteiten onder 

de aandacht van uw zoon/ dochter te brengen. Het jeugdbestuur stopt veel tijd in de voorbereiding en 

organisatie en dan is een hoge opkomst/ grote deelname een belangrijke impuls om daar mee door te 

gaan! 

 

En wilt u uw zoon/ dochter wijzen op de Whatsapp-groep voor de jeugd, en hen vooral vragen zich daar 

ook aan te melden! Het jeugdbestuur communiceert alle activiteiten en bijvoorbeeld een uitnodiging om 

naar TVN te komen via deze app-groep. 

Voor vragen en informatie over jeugdactiviteiten of de competitie: 

 

De jeugdbegeleidingscommissie (via jeugd@tennisnaarden.com) 

Ilse Bögels (rood) 

Lonneke van Wijk (oranje) 

Myra Noll (groen) 

Jaap Willem Kuit  

 

KNLTB ClubApp en vernieuwde website 

Zoals toegelicht tijdens de ALV zijn we sinds kort overgestapt naar de KNLTB ClubApp, en hebben we onze 

website opgefrist naar een nieuwe, moderne omgeving. Alle leden hebben in januari een mail ontvangen 

met toelichting hoe deze CluApp te downloaden. Hieronder lichten we deze stappen nog een keertje toe. 

De ClubApp kan je zelf op je mobiele telefoon zetten, zowel de Android als de IOS versie. De ClubApp zelf is 

te downloaden via https://www.knltb.club/app/ of direct vanuit de Appstores.  

In de App Store zoek ja naar: KNLTB Clubapp, deze download je.  

Vervolgens type je Naarden in. Uit de twee resultaten die volgen selecteer je TV 

Naarden.  

 

https://www.knltb.club/app/
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In het volgende scherm tik je je bondsnummer in (te vinden op je KNLTB-

pasje), en selecteer je de optie “kwijt of vergeten” (je hebt immers nog 

geen wachtwoord. 

In het scherm “Toegangscode kwijt of vergeten” voer je wederom je 

bondnr. In en klikt op “stuur mij een nieuwe code”. Een mail met een 

wachtwoord wordt vervolgens automatisch verzonden NAAR JOUW 

MAILADRES DAT BEKEND IS BIJ DE KNLTB. Haal deze code op vul je 

bondscode plus het toegestuurde wachtwoord op en log in. 

 

 

Wanneer je de App opent krijg je het bericht: ClubApp wil je berichten sturen. Klik hier Sta toe. Dit is 

handig, want hiermee ontvang je push-berichten vanuit TV Naarden over belangrijke 

actualiteiten (zoals de status van de banen, lessen die worden afgelast, inschrijvingen voor 

les of competitie etc). 

Bij het tabje “jouw profiel” kan je zelf je gegevens aanpassen (zoals agenda, foto etc).  

De mogelijkheid “banen afhangen op afstand” maken we als club (nog) geen gebruik van. 
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Rabobank Clubkas Campagne – stemmen kan tot 21 maart! 

Van 6 t/m 21 maart mogen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek drie stemmen uitbrengen op hun 
favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard!  

Het is voor onze club belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen 
te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage als club natuurlijk goed 
gebruiken!  

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden (als zij ook 
lid zijn van Rabobank Gooi en Vechtstreek) stemmen geven aan TV 
Naarden tijdens de Clubkas Campagne. 

Ben jij lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek? Breng dan vanaf 6 

maart je stem uit op:  

https://www.clubkascampagne.nl/gvs/clubkascampagne# 

 

  

https://www.clubkascampagne.nl/gvs/clubkascampagne
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wRREADlD&id=E1DAE99B132F87B0B1D0D2EAFFEA576BDE1D6181&q=rabobank+clubkas+campagne+2017&simid=70398317173&selectedIndex=22
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Met dank aan onze sponsors! 
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