
MEI 2020EI20 
Tennislessen… 

Beste leden, door Corona zitten 
we met een luxeprobleem. De 
leden die al langere tijd lid zijn 
krijgen tennistraining. De nieu-
we leden hebben bijna allemaal 
voor lessen gekozen, wat zeer 
goed is om het goed aan te le-
ren. Dit geeft echter wat orga-
nisatorische problemen wat be-
treft de invulling van de uren. 
Ondergetekende heeft hierover 
gesproken met Raoul en binnen 
het bestuur. Voor dit seizoen 
wordt het lastig om te gooien 
maar voor het volgende seizoen 
zal er een oplossing gezocht 
moeten worden. Zeker nu er bin-
nenkort gastlessen gegeven 
worden op de basisschool om 
nieuwe jeugd te werven en de 
mogelijkheid bestaat dat er 
mensen gebruik gaan maken van 
het winterlidmaatschap en een 
paar tennislessen willen nemen. 

 Een optie zou een extra dag-
deel kunnen zijn, of een trainer 
erbij. Laatstgenoemde optie is 
in deze coronatijd haast onmo-
gelijk. Tennistrainers zijn mo-
menteel overbezet. Bij de mees-
te verenigingen hebben ze le-
denaanwas. Deze leden willen 
allemaal lessen volgen. We gaan 
dit onderwerp op de volgende 
bestuursvergadering nader be-
spreken. 

In de media is de laatste tijd te 
zien/lezen dat tennis booming is 
door Corona. Ook bij TV WPD 
hebben wij een grote groep zo-
merleden mogen verwelkomen. 
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De nieuwste Coronamaatregelen heeft u afge-
lopen week kunnen lezen in de mail van de 
KNLTB en op onze site. 

Fijn dat we mogen blijven tennissen, want 
sporten en bewegen is gezond en dat hebben 
we juist nodig in deze tijd.  
Gewijzigd: 

Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18jaar) mogen 
met elkaar (binnen en buiten) sporten. Zij 
houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis 
spelen kan dus nog, maar met maximaal twee 
personen op een baan (geen dubbelspel). 

Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen 
op een baan (excl. trainer); trainingsgroepen 
van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zo-
lang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 
spelers per baan (met 1.5 meter afstand) ge-
scheiden zijn en de groepen niet gemengd 
worden. 
Kinderen t/m 17 jaar mogen in grotere groe-
pen blijven spelen en trainen en hoeven tij-
dens het sporten onderling geen 1.5 meter 
afstand te houden. 
Opgelet: 

Het is tijdens de lessen niet toegestaan om 
vrij te spelen.  

 

Voor vrij spelen 
moet er nog 
steeds vooraf 
gereserveerd 
worden via de 
clubapp. 
 



Hiervan is een substantieel deel lid ge-
bleven. 

Graag willen wij onze nieuwe leden ver-
welkomen en hopen dat zij een plezierige 
tijd bij TV WPD mogen hebben. 

Nieuw:  

Suzanne Bezemer, Cynthia de Blaeij, Lu-
ca den Engelsman, Kayleigh Katsman, Rik 
Katsman, Ilona de Koster, Pieter Nijsse, 
Tamara Nijsse, Marije Noordhoek, Jack 
Otto, Guusje de Smit, Stefan Wester-
weel, Harry Wisselink, Hidde Wisselink, 
Jelle Wisselink, Sanne Wisselink, Winnie 
de Witte en Marlies Zoutewelle. 

Vertrekken aan het eind van het jaar: 

Chantal Versteeg, Maurits Schoot, Mar-
cel de Cock, Paul van Oosterhout, Marco 
van Oosten. 

Dame en heren bedankt voor jullie spor-
tieve en gezellige aanwezigheid de afge-
lopen jaren! 

• Op de site was verder te lezen dat 
onze trainer Raoul Flipse op 17 okto-
ber getrouwd is met Xaira. Nogmaals 
van harte gefeliciteerd! 

• Leon Tavenier en Dominique IJpma 
van harte gefeliciteerd met de ge-
boorte van jullie prachti-
ge zoon Tyler Jordan. 

 

Algemene ledenvergadering. 

Eind van de week ontvangen jullie de 
stukken voor de algemene ledenvergade-
ring. De uitnodiging blijft vooralsnog 
achterwege. Mochten de coronamaatre-
gelen versoepelen dan willen we eind no-
vember, begin december bijeenkomen. 
We zullen u hiervoor uitnodigen met de 
vraag of u erbij wilt zijn. Bij een grote 

groep zullen we namelijk uitwijken naar de 
Griffioen. 

https://clubactie.nl/lot/tv-wpd/tv-wpd-o/69605 

 

Hierboven zie je de link om loten te kopen 
voor de grote clubactie. 

Het is net als anders, je vult de gegevens 
in en het bedrag wordt automatisch afge-
schreven en via de mail krijgen jullie de 
lotnummers toegestuurd. 
Op deze manier hoeven we niet iedereen 
meer te bellen en kun je het zelf invullen, 
wel graag voor 20 november. 

Let op dat je het aantal loten invult die je 
wilt, deze staat automatisch op 3 (groen 
vakje). Kun je zelf veranderen door op 
het aantal loten te klikken die je wilt. 

Zodra je prijs hebt krijg je dan ook auto-
matisch bericht. 

Hoe handig is dit? Als het niet lukt kun je 
altijd Sylvia of Marja bellen. 

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal 
meedoen om onze club te steunen.  
Het doel is om een overkapping op het 
terras te maken zodat we ook kunnen 
schuilen bij slecht weer. 

Zeker nu de kantine dicht is zou dit ons 
allemaal veel plezier opleveren. 

Jeugdleden, jullie kunnen tot 20 novem-
ber loten verkopen. Voor degene die de 
meeste loten verkocht heeft hebben we 
een leuke attentie. Veel succes nog! 

https://clubactie.nl/lot/tv-wpd/tv-wpd-o/69605

