
 

 

 

 

Nieuwsbrief juli/augustus 2019 
 

Nieuws van de parkcommissie 

Zaterdag 3 augustus 9 uur klusdag 
Er is een zomer-klusdag gepland op zaterdag 3 augustus, om 9 uur. Helpt u mee zaterdag? 

Mooi moment om ons park weer een beetje te pimpen zo vlak voor het Open toernooi 

 

De activiteiten zijn opgedeeld in binnen, buiten en groen. 

Binnen is er schoonmaakwerk, van ramen, vloer en bankjes, hiervoor zijn sticker-verwijderaar 

en andere schoonmaakmiddelen beschikbaar. 

 

Buiten is er schilderwerk van de groene bankjes en schoonmaken van dak overkapping, de 

groene beits en de verlengstok met bezem zijn aanwezig. 

 

Groen is het verwijderen van brandnetels en bramentakken, om de tennisballen zonder 

verwonding te kunnen vinden. Voornamelijk de trimmer en kruiwagen zijn handig. 

Iedereen is welkom, we gaan door tot lunchtijd, voor drank en hapjes wordt gezorgd 

 

Tot aanstaande zaterdag 

Anja Schipper 

 

Tenniszaken: 

 

Fysiotherapie Hofstra Evergreen Open. 

Alle competities liggen even stil. Wellicht heb je je ingeschreven voor enkele toernooien in de 

regio. Ons eigen “Fysiotherapie Hofstra Evergreen open 2019” kom er snel aan. Het toernooi 

wordt gehouden van za 17 t/m zo 25 augustus. Mirjam en Teun Bakkenes liggen prima op 

schema met voorbereidingen. Inschrijven kan via de volgende link: Evergeen open 2019 

 

  

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament?id=91E82639-B012-45E8-951F-95178ECFE7C6


 

 

 

 

Najaarscompetitie 

De KNLTB najaarscompetitie gaat van start vanaf het weekend van vrijdag 13 september. Voor 

het eerst gaan 2 jeugdteams op zondag met gele ballen spelen. De tennisschool van Mark van 

der Haven gaat wederom de organisatie rondom de speeldagen van de jeugd regelen. Vrij 

spelen op vrijdagavond na 19.00 uur gaat niet lukken tijdens de competitie. Op zaterdag en 

zondag is vrij spelen beperkt omdat er resp. 2 & 3 teams gaan spelen; Zodra het 

wedstrijdschema bekend is zullen we deze communiceren. 

 

Tossen op donderdagavond 

Tot het moment dat de wintercompetities weer gaan draaien kan er op donderdag getosst 

worden vanaf 19.30 uur. Gezellig tennissen met en tegen willekeurige andere leden…..elk 

halfuur worden de pasjes opnieuw verdeeld; je kan dus ook om 19.55 binnenkomen  

 

Wintercompetitie 

De organisatie van de wintercompetitie zal ook binnenkort bijeenkomen om de maandag- en 

donderdagavond competities weer in gang te zetten. Denk alvast maar na op welke avond(en) 

je mee gaat doen. Hierover later meer. 

 

Clubapp: 

Heeft u de “clubapp” al op uw mobiele telefoon? Via deze app kunnen we snel informatie 

sturen als er nieuws is over bijvoorbeeld de competities of klusdagen. Ook kun je dan bij de 

bardienstplanner. Het is echt simpel om deze app te downloaden via de playstore (androïd) of 

appstore (Iphone). Ook de installatie is eenvoudig.  Kom je er niet zelf uit, vraag dan iemand op 

het park om je even te helpen. 

 

  



 

 

 

 

ZOMER STUNT – LESSEN 

Deze zomer is het weer mogelijk om tegen een goedkoper tarief te lessen. Van 13 juli tot 25 

augustus les je al voor € 27,50 per les van een uur. De groep samenstelling mag je helemaal 

zelf bepalen (privé les is ook mogelijk). Zin om in de zomer maanden, flexibel en goedkoper te 

lessen? Stuur ons een mail met je voorkeursdagen en tijdstippen – 

info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl  

 

Met sportieve groet, 

Mark van der Haven 

(t) 06-27309583    (e) info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl 

(w) www.tennisschoolmarkvanderhaven.nl  (fb) facebook.com/tennisschoolmarkvanderhaven 

 

Barzaken: 

Het komt regelmatig voor dat wij merken dat de bardienst zich niet houdt aan de gemaakte 

afspraken. 

Bardienst is heel makkelijk er zijn alleen een paar spelregels 

 

Onder de agenda hebben wij een checklist opgenomen de spelregels van de bardiensten. 

Neem deze even door, moeilijk is het niet maar wel vanzelfsprekend. 

 

Agenda 

Maandag 09.00 – 12.00 uur seniorleden Toss 

Donderdag  09.00 – 12.00 uur seniorleden Toss 

Vrijdag  14.00 – 16.00 uur Tossen voor de heren 

Zondag 10.30 uur Cardio-tennis o.l.v. Tennisschool Mark van der Haven 

17 t/m 25 Augustus Fysiotherapie Hofstra Evergreen Open  

31 augustus 2e waterwegmasters jeugdtoernooi. 

Vanaf 13 september Najaarscompetitie KNLTB 

Sept/oktober Start wintercompetitie   

http://www.tennisschoolmarkvanderhaven.nl/


 

 

 

 

Spelregels bardienst 
- Bij aanvang van de bardienst: rolluiken van de ramen en tussendeur openen, eventueel  

verlichting in de kantine aan en laat zien dat er iemand is! 

-  Op de bar liggen verschillende mappen. Een zwarte map met info over bardiensten en een  

ledenlijst, een witte map met diverse consumptielijsten en voor competitiedagen en  

vergaderingen, een blauwe map met diverse gebruiksaanwijzingen en een grote witte ordner  

met de IVA-certificaten.  

-  De bardienst let er natuurlijk op dat er geen onrechtmatigheden gebeuren in het clubhuis,  

het terrein en op de banen. Zijn er problemen die u niet zelf op kunt lossen? Vraag  

aanwezige leden om hulp en/of bel iemand van de Barcommissie! 

-  Sleutel(s) brengt u naar de volgende bardienst, als die niet bij u worden opgehaald. Neem  

tijdens uw bardienst telefonisch contact op met de volgende bardienst voor het overdragen  

van de sleutels. Kijk voor de telefoonnummers/adressen in de zwarte map. 

-  Indien door weersomstandigheden tennissen niet mogelijk is, overlegt u met de iemand van 

de Barcommissie of de bardienst gestart/beëindigd kan worden.  

-  Indien er `s avonds om 21.45 uur niet meer getennist wordt en er niemand meer aanwezig is 

kan het clubhuis afgesloten worden. 

 

Activiteiten 

-  Koelkasten nazien en zo nodig aanvullen. Indien er geen voorraad meer is, dit doorgeven aan 

de Barcommissie d.m.v. een email naar bar@evergreen-tennis.nl. 

-  Als er schone vaat in de afwasmachine staat, moet deze uitgeruimd worden.  

-  Alleen frituren volgens de instructies naast de frituur. 

-  Er mogen GEEN alcoholische dranken verkocht of geschonken worden aan personen onder 

de 18 jaar. Schat u de persoon onder de 25 jaar? Vraag naar ID. 

-  Elke consumptie moet direct worden afgerekend. Alleen competitieteams mogen alles op  

een ‘consumptielijst competitieteams’ schrijven, die aan het einde van de dag/avond wordt  

afgerekend. 

-  De trainers van de tennisschool betalen met blauwe muntjes (zie lijst). 

-  Glazen e.d. opruimen en de afdruipbakken naast de tap schoon achterlaten. 

-  Volle kratten met lege flessen in het fusthok zetten bij de andere kratten, naast de deur. 



 

 

 

 

 

Einde van de bardienst 

-  Zorgen dat de kantine schoon en opgeruimd is, dus b.v. een doekje over de bar en alle tafels  

halen. 

-  Alle koelkasten bijgevuld achterlaten, vaatwasser aanzetten. 

Afsluiten van de Kantine, spoelbak glazen leeg laten lopen. 

-  Zorg dat alle rolluiken goed dicht zijn in keuken en kantine, ook het tussendeur rolluik. 

-  Alle deuren op slot (ook de tussendeur naar de toiletten op slot). 

-  Verlichting uit, ook de terrasverlichting (schakelaars bij de telefoon). 

-  Het rolluik van de buitendeur naar het afhangbord gaat automatisch dicht, maar zorg er wel  

voor dat de deur niet op de haak zit, of dat het balkje er niet tussen zit, anders kan het rolluik  

niet naar beneden. 

 

Bedankt namens de barcommissie van TV Evergreen; 

 

Peter de Labije [0648324945] Willem Reijntjes [0653132689] Esther van vliet [0624135901]. 

Karien Kootstra [0652836846] Leonie Borsboom [0654218743] Joyce Tamboer[0613948896] 

 


