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Beste leden, 

Hierbij een update van de laatste ontwikkelingen binnen de club. 

• Overkapping 

We kunnen meedelen dat de order geplaatst is voor de levering en plaatsing van de over-
kapping. We zaten ruim over het benodigde aantal stemmen voor toestemming. Helaas was 
er bij de gemeente wat tegenslag, maar met een meter ingekort komen we nog tot een 
ruime overkapping die ook nog goedkoper is. Door het overleg met de gemeente is de 
plaatsing wat later dan eerst gepland, en vindt nu plaats op 21/22 juni. 

• Terrein en onderhoud 

Inmiddels hebben we een vaste crew voor het terrein– en baanonderhoud, te weten Harry 
Wisselink en Leo Strijd.  

Leo heeft een prachtig logboek voor het ter-
rein en onderhoud gemaakt. Hierin staan alle 
verrichtingen vermeld van het terrein en onder-
houd, maar ook de handleidingen van de appara-
tuur zijn erin opgenomen. Heel handig mocht 
een ander deze taken overnemen in de toe-
komst, maar ook bij vervanging in vakantieperi-
oden. 

Leo heeft en passant de grasmaaier, die be-
hoorlijk tegensputterde, uit elkaar gehaald en 

nagekeken. Hij zoemt weer als een naaimachientje zeggen ze dan. 

 

Harry heeft in het schuurtje voor de liggende 
en opgestapelde apparaten, snoeren en bakken 
met gereedschappen e.d., twee bergrekken in 
elkaar gezet en opgevuld. Zo blijft er nog ruim-
te over om bij het trekkertje te komen alvo-

rens eerst de spullen opzij te leggen. 

De doedag moet nog ingepland worden. (Zie 
vorige nieuwsbrief.) Zodra een datum be-



kend is geven we dit door.  

We vertrouwen erop dat iedereen na het 
spelen zijn baantje veegt, dan is het voor de 
volgende spelers ook weer prettig spelen en 
zien de banen er verzorgd uit. Zijn de banen 

nat, dan mag er niet geveegd worden! 

• Het groen 

Voor het gras en 
groen is Harmen 
de Kok weer be-
reid gevonden om 
deze taak op zich 
te nemen. Har-
men heeft het 
schuine talud tus-
sen Dekker en 
het terras inge-
zaaid met gras-
zaad. Gelieve hier 
voorlopig niet 
doorheen te ban-
jeren, achter een 
bal aan bijvoor-
beeld. 

Het bestuur is zeer blij met al deze initiatie-
ven, goed bezig mannen! 

• Corona 

 We kunnen nu door het afschaffen van de 
avondklok weer als vanouds spelen tot 
23.00 uur, uiteraard met in achtneming 
van de coronamaatregelen en met vooraf 
reserveren. 

 Vanaf 19 mei zijn vriendschappelijke 
wedstrijden met spelers uit de eigen ver-
eniging weer toegestaan en ook toss en 
laddercompetitie. Wel vooraf baanreser-
vering. 

 Vanaf 19 mei mag het terras open tot 
20.00 uur, met in achtneming van de co-
ronamaatregelen. Reservering is verplicht 
(wanneer je een baan reserveert of les 
hebt ben je geregistreerd). Er mag geen 
publiek op het terras. 

 De kantine, kleedruimtes en douches blij-
ven gesloten. 

 De voorjaarscompetitie voor senioren is 
verplaatst naar het najaar, over de zo-
meravondcompetitie wordt niet gespro-
ken, maar die is ook niet meer terug te 
vinden in het competitieaanbod. 

 De jeugd moet nog even afwachten of 
hun competities doorgaan. 1 juni zullen 
we dit horen en dan zal er snel gescha-
keld moeten worden, want dan zal er 
vanaf 11 juni nog 5 keer gespeeld kunnen 
worden in een verkorte competitie. 

• Open toernooi 

1 juni horen we waarschijnlijk wat de vol-
gende stap is in de versoepelingen en of we 
nog een toernooi, misschien in afgeslankte 
vorm kunnen organiseren. 

• Ledenvergadering 

De nieuwe datum is nog niet bekend. Zodra 
het kan zullen wij u berichten. 

• Acties 

De sponsorcommissie is druk met sponsors 
in de weer geweest en we hebben een paar 
nieuwe sponsoren erbij. Helaas hebben we 
ook afscheid moeten nemen van een aantal 
trouwe sponsoren.  

Langs baan 2 hangt sinds kort een nieuw 
spandoek van Timmerman Loonadvies. Dit is 
het bedrijf van de ouders van Fenna. Hier 
een paar foto’s die ik dinsdag na de training 
van Fenna heb gemaakt samen met haar va-

der en moeder.  
Binnenkort volgen er nog meer spandoeken.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn onze sponsoren zeer erkentelijk voor 
hun steun. 

• Club van 50 

We hebben inmiddels een aantal bijdragen 
voor de club van 50 ontvangen. Dit jaar wor-
den er bankjes voor de kleedkamers voor 
aangeschaft. De kunststof stoeltjes hebben 
hun langste tijd gehad en bankjes zien er een 
stuk fraaier uit. In een normaal jaar spreek 
je elkaar op de club en wordt er terloops ge-
vraagd of je hieraan deel wilt nemen. We 
doen het nu maar zo. Help je mee? 

Maak dan €50 over aan TV WPD rekening-
nummer: 

NL41 RABO 0380 5501 05 onder vermelding 
van club van 50. 

Wil je een nota hiervan, stuur een berichtje 
naar: penningmeester@tvwpd.nl 

• Training 

 Raoul is weer met de nieuwe trainingen 
bezig. Hij heeft een super de luxe karre-
tje aangeschaft om zijn assortiment bal-
len te vervoeren. Heb jij hem al zien rij-
den? 

 

 

 

 

 

 We hebben een fijne trainer aan Raoul 
en hij vindt het heel leuk bij TV WPD. 
Binnenkort zal hij daarom een spandoek 
bij TV WPD hangen. Zo helpen we elkaar 
een beetje. 

 18 mei krijgen we bezoek van de kin-
deren van Basisschool Het Samenspel. 
Ruim honderd kinderen krijgen tussen 
08.30 en 12.15 uur een tennistraining/
introductie. Het zou mooi zijn hier weer 
een paar nieuwe jeugdleden door te krij-
gen. 

• Zomerchallenge 

Ook dit jaar is het door de KNLTB mogelijk 
gemaakt om de zomerchallenge/
lidmaatschappen in te voeren. Hiermee kun-
nen sporters van andere verenigingen voor 
een gereduceerd bedrag 3/4 of 5 maanden 
tennissen. Vorig jaar was dit een groot suc-
ces en we hebben het merendeel van deze 
deelnemers als lid kunnen behouden. We 
hebben voor dit seizoen al een aantal aan-
meldingen mogen ontvangen. 

• Baanverhuur 

We gaan dit jaar proberen om de baanver-
huur wat meer te promoten. Samen met   
Art&D-Sign hebben we een hippe flyer ge-
maakt, zie hieronder het resultaat. 

 


