
 
 

 
 

Nieuwsbrief mei 2020 
 

 

Van het bestuur 

 

Beste leden, 

 

Het was de afgelopen weken nog geen echte crisis bij TV Evergreen, maar de 

bestuursleden zijn bijna drukker dan ooit geweest. We staan namelijk in nauw contact 

met elkaar (video-vergaderingen), de KNLTB en de gemeente. Er is veel informatie op 

ons afgekomen. Vereniging, tennisschool, ouders, sporters hebben allemaal zo hun 

instructies ontvangen hoe we dienen te handelen in deze tijden. 

 

We zijn blij dat afgelopen week de jeugd weer mocht beginnen met sporten bij hun 

verenigingen. Wij hebben ons park dan ook opengesteld voor de trainingen voor deze 

leeftijdsgroep. De opkomst op de 1e training was gelijk goed. Na een goede uitleg door 

tennisschool Mark van der Haven gingen de eerste ballen weer over het net. 

 

Dit bleek afgelopen week ook de opmaat naar meer en vanaf maandag kunnen we 

allemaal weer een balletje slaan. Dit wel nog met een aantal beperkingen en 

maatregelen die later in deze nieuwsbrief staan, maar toch! 

 

We staan al zo’n 7 weken stil en in die periode zouden we normaal gesproken nog actief 

zijn geweest in de wintercompetitie, de KNLTB Voorjaarscompetitie en de 

voorbereidingen voor onze clubkampioenschappen. Een belangrijke periode voor het 

genereren van inkomsten, die we nu dus missen. Door jarenlang een strak en 

verantwoord financieel beleid te hebben gevoerd en wij ons nooit verloren hebben in 

investeringen boven onze stand, hebben wij gelukkig onze financiële reserves. Echter 

deze zijn bedoeld om later de banen te kunnen vervangen.  

 

In onze communicatie richting gemeente en MSR geven wij ook het signaal of dat dit 

geen reden mag zijn om TV Evergreen anders te behandelen dan verenigingen die nu al 

in geldnood zitten. Wij bestuderen dus de financiële regelingen die geboden worden 

door Rijk, gemeente en NOC-NSF en indien we ergens voor in aanmerking komen, 

zullen we ons daarvoor aanmelden. Dit om de continuïteit van onze mooie vereniging 

voor de korte en lange termijn te waarborgen. 

 

Wij hopen van harte dat we op niet al te lange termijn weer vrijuit ons geliefde spel 

kunnen beoefenen. En zoals het afgelopen week werd aangekondigd, zal dat vanaf 

september zijn, mits de situatie het toelaat. 

 

  



 
 

 
 

 

Overigens gaat het onderhoud intussen wel gewoon door. De banen worden 2x per 

week geborsteld en bewerkt om ze in topconditie te houden. De deuren zijn mooi 

geschilderd. Er zijn planten gepoot langs de minibaan. Het groen wordt goed verzorgd 

en er wordt gewerkt aan een aantal panelen van het clubhuis die aan vervanging toe zijn.  

Qua investeringen hebben we de oude 4 ronde tafels van het terras verwijderd en deze 

worden vervangen door 2 grotere rechthoekige tafels. Daarnaast hebben we een nieuw 

kassasysteem aangeschaft, waarop we ook de voorraden kunnen bijhouden. We beraden 

ons ook op de aanschaf van een alarm-/beveiligingsinstallatie. 

 

Kortom, een hoop werk verzet en we gaan nu langzaamaan weer spelen! 

 

Het Bestuur 

 

 

We gaan spelen, maar met corona-maatregelen 

Vanaf maandag 11 mei mag er door iedereen weer gespeeld worden. Al is het onder 

strikte voorwaarden. Ten eerste moeten wij daarbij de noodverordening van de 

gemeente in acht nemen, maar die is nog niet vastgesteld op dit moment. Er kunnen dus 

nog wijzigingen plaatsvinden, maar wij gaan voor nu uit van de richtlijnen van NOC-NSF 

en KNLTB. Deze staan hieronder samengevat en in de bijlagen bij deze nieuwsbrief. 

 

Vrijdag 1 mei is er weer gestart met de training voor de jeugd. Hieraan voorafgaand 

heeft het bestuur samen met Tennisschool Mark van der Haven de richtlijnen van het 

NOC-NSF en de KNLTB doorgenomen en een plan opgesteld, wat gedeeld is met de 

gemeente.  

 

Voor volwassenen is alleen singelen toegestaan vanaf 11 mei. Het is daarbij verplicht 

om de baan te reserveren via de clubapp of de website. Deze situatie is vooralsnog tot 

1 juni en met 2 spelers per baan toegestaan. Je kunt maximaal 1 keer per dag 

reserveren en tot 3 dagen van tevoren.  

  

Hier vind je meer info over de clubapp: https://www.knltb.nl/clubapp 

Onze website: https://www.evergreen-tennis.nl  
 

We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en 

hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid 

van anderen.  

 

  

https://www.knltb.nl/clubapp
https://www.evergreen-tennis.nl/


 
 

 
 

Houd je daarom aan de volgende regels: 

- reserveer vooraf, afhangen op het park is niet toegestaan 

- kom maximaal 10 minuten van te voren op het park aan 

- gebruik alleen je eigen spullen en markeer je ballen  

- er staan geen banken op de baan, ook de scoreborden zijn verwijderd 

- ga direct na het spelen naar huis 

- maak thuis gebruik van sanitaire voorzieningen (voor douche- en toiletgebruik) 

- houd 1,5 meter afstand 

 

Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de 

volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak. 

 

Een toezichthouder is verplicht als de jeugd tot en met 18 jaar vrij wil spelen.  

 

Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers per 

baan, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen. Verdere instructies 

volgen vanuit de tennisschool. 

 

Van de tennisschool 

Vorige week zijn we voorzichtig aan weer begonnen met de lessen voor de jeugd. Wij 

stonden natuurlijk met z'n allen te popelen om weer te starten (net als de kids)! Samen 

met de vereniging hebben we een plan gemaakt hoe we de komende periode met 

verschillende maatregelen de lessen vorm gaan geven. Ouders zetten de jeugd af bij het 

hek, waar wij als trainers de kinderen vervolgens ophalen. We werken als team met 

extra hygiëne maatregen o.a. rondom ons materiaal. Een hoop regels waar we rekening 

mee moeten houden en hopen hierop jullie begrip. Als we het samen goed organiseren, 

hebben we weer heel veel tennis plezier! 

 

Lessen senioren 

Alle lesreeksen voor de senioren zijn nu gepauzeerd. Zodra er groen licht is vanuit de 

gemeente om de deuren ook weer te openen voor de volwassenen, kijken we samen 

met de vereniging hoe we de lessen ook voor de volwassenen weer starten. Tot die tijd 

kunnen jullie nog elke dinsdagavond om 20.00 uur een live workout volgen via onze 

Facebookpagina.  

 

Bespan actie 

Alvast je racket klaar stomen voor de start zo meteen op de baan? Tot eind mei laat je 

je racket al bespannen voor € 15,00 inclusief een blik ballen! App/bel Mark voor een 

afspraak.    

 

Voor iedereen alle gezondheid toegewenst en hopelijk zien we elkaar snel! 

Mark  

 



 
 

 
 

 

Clubkampioenschappen 

Als het kan… dat waren de woorden van Mark Rutte bij de mededeling dat er weer 

bijeengekomen mag worden in groepen tot 30 man. Nu hebben wij doorgaans minder 

mensen op het park en daarom bekijken wij de mogelijkheden om de 

clubkampioenschappen door te laten gaan. Weliswaar zonder eindfeest, maar we kunnen 

weer de baan op en dat doen we graag. Met spanning wachten we de persconferentie in 

de laatste week van mei af om hierover een definitief besluit te nemen.  

 

De clubkampioenschappen zijn dit jaar van 14 juni tot en met 21 juni.  

 

Houd die week dus vrij !! 

 

 

Evergreen Wintercompetitie 

Zodra er groen licht is voor het organiseren van interne competities (en dubbelspel), 

zullen wij ook bepalen of het mogelijk is om door te gaan met een alternatief voor de 

wintercompetitie. Ook peilen we daarvoor de animo onder de leden. 

 

 

KNLTB Voorjaarscompetitie 

De voorjaarscompetitie zal dit jaar verschoven worden naar het najaar. Zodra daar meer 

informatie over bekend is, zal dit in de nieuwsbrief en op de website komen te staan. 

Ook wordt via de captains-app contact gezocht met alle team-aanvoerders. 

 

 

Fysiotherapie Hofstra - Evergreen Open 

Dit evenement vindt medio augustus plaats. Ook hiervan kunnen we nu nog niet zeggen 

of het toernooi wel of niet kan plaatsvinden. Natuurlijk weten we dat alle grote(meer 

dan 1000 personen) evenementen tot 1 september zijn afgelast, maar of kleine 

toernooien door mogen gaan, hangt helemaal af van de ontwikkelingen van de pandemie. 

 

 

Bardiensten 

De diensten die achter ons liggen zijn vervallen, maar alle toekomstige ingeplande 

diensten blijven ingepland staan. Zodra het clubhuis weer open mag, zullen we deze 

weer door laten gaan. Bij nog openstaande diensten rekenen we op jullie medewerking 

om de bardiensten ingevuld te krijgen. 


