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Welkom bij 
Tennisvereniging Zaanstad-Zuid 
Informatieboekje voor nieuwe leden.

Het adres is: Poelenburg 466,1504 NW Zaanstad
Ons tenniscomplex bevindt zich op het Sportpark Vijfhoek, 
gelegen tussen Vijfhoekpark, busstation De Vlinder en  
de Noorder IJ-en Zeedijk.

WELKOM BIJ TZZ
Als je een beginnend tennisser bent, kun je bij TZZ op een  
voordelige manier kennis maken met deze supergave sport. 
Het lidmaatschap kost het eerste jaar maar € 75,- inclusief zeven 
gratis groepstennislessen. Daarna is het lidmaatschap € 130,- per 
jaar. Je kunt dan het hele jaar vrij tennissen op één van onze vijf 
verlichte kunstgrasbanen.

BEGINNEND OF GEOEFEND TENNISSER?
Je krijgt bij ons in combinatie met je lidmaatschap sowieso zeven 
groepstennislessen van de ervaren tennisleraren Jennifer Schaft en 
Kyle Harrems. Tennislessen zijn altijd aan te bevelen om je techniek 
te verbeteren en om blessures te vermijden.

AANMELDEN?
Om gebruik te maken van deze aanbieding kun je een formulier 
invullen op onze website www.tvzaanstadzuid.nl of je kunt een 
mailtje sturen aan Ledenadministratie@tvzaanstadzuid.nl 
Je kunt ook contact opnemen met Jan de Gram: 
Tenniszaken@tvzaanstadzuid.nl of bel 06 22 24 24 44
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DE CLUB
TZZ heeft ongeveer 180 leden en is een gezellige vereniging die 
opgericht is in 1982. De club is aangesloten bij de landelijke tennis-
bond, de KNLTB, en heeft een klein bestuur en gelukkig veel vrijwilli-
gers. De vrijwilligers zorgen voor veel extra activiteiten zoals bijvoor-
beeld bijna maandelijks een intern toernooi, in de winter een interne 
wintercompetitie en twee grote externe tennistoernooien. Ook het 
onderhoud van banen en kantine is in handen van de vrijwilligers. 

Het ledenbestand bestaat voornamelijk uit volwassenen, met relatief 
veel 35-plussers. Er wordt op verschillende momenten recreatief ten-
nis gespeeld, maar we hebben ook veel competitie spelende teams. 
Wil je competitie spelen? Neem dan contact op met René Evers: 
wedstrijdleider@tvzaanstadzuid.nl. Veel leden hebben ook  
wekelijks les bij een van de tennisleraren.

ACCOMMODATIE
Het tenniscomplex van TZZ ligt in Sportpark Vijfhoek in een  
groene omgeving (tussen Noorder IJ- en Zeedijk, Vijfhoekpark 
en busstation De Vlinder). Er zijn vijf in 2013/2014 vernieuwde en 
verlichte kunstgrasbanen. De banen zijn het hele jaar bespeelbaar, 
dankzij een kunstgrasondergrond.

Ook is er een royaal en gezellig ingericht clubhuis met voldoende 
kleedruimtes, douches en uiteraard een kantine met bar en keu-
ken. Leden hebben toegang tot het  complex en de kantine met hun 
KNLTB ledenpas.  



VOORDELEN TZZ
Het grote voordeel van TZZ is dat er (bijna) altijd een baan  
beschikbaar is om op te tennissen dus geen wachttijden.  
Bovendien kun je via de app een baan afhangen, dan weet je zeker 
dat je kunt spelen.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij busstation De Vlinder 
e.o. Bovendien is het complex goed bereikbaar met de fiets en het 
openbaar vervoer. Leden kunnen gebruik maken van het ballenka-
non. Er is een professionele Jeu de Boulesbaan waar drie teams 
tegelijk kunnen spelen. 
Bovendien is TZZ  een van de goedkoopste tennisverenigingen van 
de Zaanstreek zowel qua lidmaatschap als prijzen voor consumpties 
in de kantine.

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap gaat per kalenderjaar en wordt ieder jaar stil- 
zwijgend verlengd. Opzeggen moet vóór 1 december gebeuren bij de 
ledenadministratie email: ledenadministratie@tvzaanstadzuid.nl 

De KNLTB pas geeft toegang tot ons complex en is het bewijs van 
lidmaatschap. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts €130,- voor 
volwassenen. Introducés kunnen tegen betaling van €5,- per keer 
gebruik maken van ons complex. Kijk op www.zaanstadzuid.nl hoe 
dat moet.

TENNISLESSEN
Leden kunnen tennisles krijgen bij tennisleraren Kyle Harrems en 
Jennifer Schaft. Zij werken vanuit een duidelijke visie waarbij de cur-
sist centraal staat. Of je nu komt om lekker te bewegen, het maximale 
uit jezelf te halen of plezier wilt hebben, de lessen spelen in op jouw 

VASTE SPEELMOMENTEN BIJ TZZ
•  MAANDAGOCHTEND Inloop v.a. 9.00 uur 
   Informatie: Gerda Mandjes of Gerard Vink: 06-17038250
•  DINSDAGOCHTEND Dames v.a. 10.00 uur  

Informatie: Katja Borgers: 075-206168100
•  WOENSDAGOCHTEND Koffiemix v.a. 9.00 uur 
   Informatie: Saskia Hoogenhoud: 06-637293444
•  VRIJDAGAVOND  Racketavond v.a. 19.30 uur  

Informatie: Jan de Gram: 06-22242444 (onder voorbehoud)
•  ZATERDAGMIDDAG Racketmiddag v.a. 14.00 uur  

Informatie: Jan de Gram: 06-22242444

motivatie en ambities. Dit gebeurt onder andere door middel van een 
persoonlijke benadering en een heldere opbouw van de lessen. 
Kyle Harrems is te bereiken via 06-211 811 52. Jennifer Schaft via 
06 27 86 98 37

TENNISACTIVITEITEN NA CORONATIJD
Behalve met elkaar “vrij tennissen” kunnen leden deelnemen aan  
de maandelijkse interne toernooien en de interne wintercompetitie.   
In september zijn de interne clubkampioenschappen. In de zomer-
maanden wordt het externe Netpraettoernooi en 30plus toernooi 
georganiseerd, waar veel tennissers uit de Zaanstreek en omgeving 
aan deelnemen. 
Elke week zijn er vaste dagdelen waarop vaste “mixafspraken” 
plaatsvinden. Ieder lid kan daar vrijblijvend aan deelnemen. De eerste 
keer even bellen en daarna gewoon langsgaan.
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AFSPRAKEN LEDEN
Leden worden geacht zich te houden aan wat is vastgelegd in onze 
statuten en huishoudelijk reglement. Daarnaast verrichten leden een 
aantal keer per jaar “diensten” voor de vereniging. Er bestaat de  
mogelijkheid om dit af te kopen, als het je echt niet lukt. Je kunt  
kiezen voor drie keer per jaar een zaterdagochtend parkonderhoud  
of inschrijven voor twee keer per jaar bardienst. Je kunt het ook digi-
taal doen. Kijk op www.tvzaanstadzuid.nl voor meer informatie. 

Er zijn gelukkig een heleboel vrijwilligers die het hele jaar actief  
zijn voor het onderhoud van de banen, de inkoop en beheer van de  
kantine, onderhoud van het complex etc. 

COMMUNICATIE
Normaal gesproken is er 1x per jaar, in februari/maart en algemene  
ledenvergadering, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten 
van het afgelopen jaar en een financieel jaarverslag en begroting 
wordt vastgesteld.

Op de website www.tvzaanstadzuid.nl vind je alle basisinformatie 
over onze vereniging, een activiteitenagenda en de laatste nieuwtjes 
en foto’s. Als je inlogt via de website kun je er ook de competitiestan-
den en de indeling van de baan en parkdiensten vinden. Vaak kijken 
dus!

Regelmatig krijgen de leden een mail met bijvoorbeeld belangrijke 
informatie of uitnodigingen voor toernooitjes.
Het streven is om 4x per jaar een nieuwsbrief uit te brengen met 
nieuws en achtergrondinformatie.
Als je verder nog vragen hebt, kun je altijd een van de bestuursleden 
benaderen. 

TZZ heeft een eigen clubapp waarop je bijvoorbeeld ook een baan 
kunt reserveren. Login op KNLTB, clubapp en installeer de app.  
Op deze app vind je niet alleen de laatste nieuwtjes, maar je kunt er 
ook een tennismaatje vinden.

BESTUURSLEDEN
Voorzitter: Sjoerd Jans
voorzitter@tvzaanstadzuid.nl  
    
Secretaris: Marianne vd Berg  
secretaris@tvzaanstadzuid.nl 

Penningmeester: Huib Middelhoven 
penningmeester@tvzaanstadzuid.nl

Tenniszaken & Activiteitencie: 
Jan de Gram     
tenniszaken@tvzaanstadzuid.nl

Facilitaire zaken: Jan Bolhoeve  
facilitairezaken@tvzaanstadzuid.nl
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SPORTPARK VIJFHOEK
INFO: TVZAANSTADZUID.NL 

LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie wordt beheerd door Rob van den Berg, 
per email: ledenadministratie@tvzaanstadzuid.nl 

COMMISSIES
Alle taken en verantwoordelijkheden zijn ondergebracht bij een  
commissie. Zo weet je wie waar verantwoordelijk voor is. 
De commissies zijn vertegenwoordigd in het bestuur, op die manier 
zijn de lijnen kort en weten we van elkaar wat er speelt.  
De commissies maken per jaar een begroting en een jaarplan over 
wat ze dat jaar gaan doen.
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