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In deze nieuwsbrief vindt u uiteraard informatie van het bestuur, nodigen wij u uit voor 
een tweede ALV om de wijziging in de statuten en de huisregels goed te keuren, 
informeren wij u over de verhoging van de contributie, staan we stil bij de start van de 
voorjaarscompetitie, leest u over de nieuwe overeenkomst met D&W Tennis en andere 
relevante punten. 

Van het bestuur 
Woensdag 23 maart jl. heeft de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering (ALV) weer 
plaats gevonden. Tijdens deze vergadering 
werden, naast de standaard punten zoals 
de jaarverslagen van de diverse 
commissies, de financiële verslaglegging 
door de penningmeester, ook stil gestaan 
bij het vertrek van Ton Ruijs als voorzitter 
van de vereniging en de openstaande 
vacatures binnen het bestuur 
 
Het bestuur is Ton zeer erkentelijk voor de afgelopen jaren dat hij als interim-voorzitter de 
hamer heeft opgepakt. Voorts is het bestuur verheugd dat tijdens de vergadering leden zijn 
opgestaan om een rol op te willen pakken in het bestuur of als ondersteuning het bestuur te 
willen adviseren en helpen. Daarover informeren wij u zo spoedig mogelijk nader. 

Stemming aangepaste statuten en huisregels 
Een ander belangrijk onderwerp betrof de herziening van de statuten en de huisregels als 
gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is in juli 2021 in 
werking getreden en daarom moesten onze statuten aan de nieuwe wetgeving worden 
aangepast. De statuten en de huisregels zijn ter instemming aan de vergadering voorgelegd. 
Maar omdat het quorum (minimumaantal stemgerechtigde leden) ontbrak, kon er geen 
definitieve goedkeuring aan de gewijzigde statuten en huisregels worden gegeven.  

https://www.dropbox.com/s/r2ibb36fe9j9b29/Concept%20TVW%20statuten%202021%20final%20version.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/58o6eznuh2kvhue/Concept%20TVW%20huishoudelijk%20regelement%202021%20final%20version.pdf?dl=1
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Daarom is nu, in overeenstemming met de statuten, een tweede ALV gepland op woensdag 
13 april om 20:00 in het clubhuis van de vereniging. Dus noteer dit vast in uw agenda. 
 
Na goedkeuring van de statuten moeten deze gecontroleerd en definitief gemaakt worden 
door een notaris. Omdat de vereniging gebruik maakt van de conceptstatuten die door de 
KNLTB zijn opgesteld zijn de nieuwe statuten al in lijn met hetgeen de WBTR voorschrijft. 
 
Tot slot krijgt u als lid de gelegenheid om te stemmen op de nieuwe voorzitter. Voor deze rol 
heeft Eppo Janssen zich beschikbaar gesteld. Ook zijn we verheugd u te kunnen melden dat 
we naast een nieuwe voorzitter het bestuur kunnen uitbreiden met Wouter de Haan, Ralf van 
Hal en Remmy Drost. 

Contributie 2022 
 

 

 
 
 
Tijdens de ALV is het nieuwe contributie-
voorstel aan de leden gepresenteerd. Als 
gevolg van de stijgende prijzen en de 
behoefte om te kunnen blijven investeren 
in het park is een verhoging van de 
contributie noodzakelijk. We hebben als 
bestuur getracht de contributiestijging tot 
een minimum te beperken door ook in 
onze begroting goed op de kosten te letten.  
 

Tijdens de vergadering is het voorstel door de penningmeester toegelicht. De vergadering is 
akkoord gegaan met de stijging van 1,8%. De nieuwe tarieven zijn op de website gepubliceerd 
en via deze link te benaderen

Bestuursvergadering 5 april jl. 
Op dinsdag 5 april heeft een gewone bestuursvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze 
vergadering is de ALV van 23 maart geëvalueerd en zijn de voorbereiding getroffen voor de 
tweede ALV op woensdag 13 april. Op deze ALV kan definitief ingestemd worden met de 
nieuwe statuten en huisregels. Twee derde van de dan aanwezige stemgerechtigde leden 
moeten dan voor de wijziging stemmen. Daarnaast kunnen de aanwezige leden stemmen voor 
de benoeming van de nieuwe voorzitter.  
 
Tot slot is er gesproken over de aan te vragen verklaring omtrent gedrag (VOG), het uit te 
voeren onderhoud op het park en geheel niet onbelangrijk de vergunning drank- en 
horecawet. Het laatste houdt verband met het mogen houden- en openstellen van een 
kantine bij een vereniging. Hiervoor moet de vereniging naast de bestaande huisregels ook 
een bestuursreglement opstellen waarin in het bijzonder de regels over alcoholgebruik op de 
vereniging moeten worden beschreven. 

https://www.tvwestzijderveld.nl/contributie
https://www.dropbox.com/s/r2ibb36fe9j9b29/Concept%20TVW%20statuten%202021%20final%20version.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/58o6eznuh2kvhue/Concept%20TVW%20huishoudelijk%20regelement%202021%20final%20version.pdf?dl=1
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Start competitie 
Afgelopen week is de voorjaarscompetitie weer van start gegaan en hoewel de 
weersverwachting de komende week niet veel goeds voorspelt, hopen we toch een mooi 
competitieseizoen te mogen zien. Om het competitieseizoen ook voor de vereniging 
aantrekkelijker te maken is het belangrijk dat op de competitiedagen voldoende barbezetting 
aanwezig is. De barcommissie heeft al diverse verzoeken via de KNLTB.app verstuurd. Deze 
verzoeken betreffen niet alleen de toernooien, maar ook de competitiedagen. Je kunt je via 
de KNLTB.app inschrijven voor een bardienst. De in te roosteren dagen staan zichtbaar in de 
app, zodat je gemakkelijk kunt vaststellen welke dagen wel en niet passen binnen je eigen 
agenda. Als bestuur van de vereniging vragen wij ieder lid (of ouder van jeugdleden) tenminste 
twee bardiensten per jaar te draaien. 
 
Let op; met de start van de competitie betekent dit ook dat in het weekeinde er minder banen 
beschikbaar zijn om vrij te tennissen. 

AED-cursus 
Op 26 maart is er een AED-cursus in het clubhuis gegeven. Twee docenten Suzan en Corien 
hebben de cursus gegeven. Suzan was al helemaal ingewerkt en Corien moest nog e.e.a. onder 
de knie krijgen. Hierdoor duurde de cursus iets langer, maar was wel heel duidelijk voor ons. 
Iedereen had zijn eigen pop, zodat we allemaal tegelijk konden oefenen. Ook had iedereen 
een eigen soort AED-apparaat zodat we over meerdere apparaten uitleg hebben gekregen.  
 
Verder hebben we ook een uitgebreide 
brochure meegekregen zodat we alles nog 
een keer na kunnen lezen.  
 
Lida Mars, Tineke Ligtvoet, Marja Vermaat, 
Eveline Rose, Edda Meester, Ineke Dekker 
en Joke Hofstra hebben allemaal een 
certificaat ontvangen. Het is verstandig om 
ieder jaar een opfriscursus te doen om bij 
calamiteiten juist te kunnen handelen. Het 
is heel belangrijk dat meerdere personen 
de cursus gevolgd hebben. 

Begin volgend jaar zullen we weer een cursus organiseren dus als je geïnteresseerd bent kun 
je je opgeven via emailadres jokehofstra01@gmail.com. De cursus kost €35. De meeste 
zorgverzekeringen vergoeden deze kosten. 
 

mailto:jokehofstra01@gmail.com
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Mijn en Dein. 
Kortgeleden kreeg het bestuur een vervelend bericht vanuit de Parkcommissie. Een van de 
twee net gevulde hangpotten van het sponsorbord van bloemist Patrick is verdwenen. 
De potten waren voorzien van nieuwe frisse violen. Het zijn van die kleine dingen die ons park 
toch iets speciaals geven. Niemand weet wanneer en hoe dit is gebeurd. Vandalisme, 
ontvreemding door derden of leden, wie het weet mag het zeggen. Het bestuur vindt het erg 
teleurstellend dat dit kan gebeuren want zoals jullie weten is alles op en rond het park van 
ons allemaal! 
 
Het is nu geen hoog bedrag maar toch bij deze een oproep aan alle leden om oplettend te 
zijn en als iemand een tip heeft waar de violen zijn laat het ons dan weten. 

Nieuwe overeenkomst met D&W Tennis 
Als bestuur zijn wij bijzonder blij en verheugd dat we de samenwerking met D&W Tennis 
kunnen blijven voortzetten. De overeenkomst is per 1 april weer verlengd voor tenminste een 
periode van vijf jaar. D&W Tennis trainen de leden van de club en dragen bij aan een gezonde 
groei van onze vereniging, zeker ten aanzien van de jeugdleden.
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Gezocht 
Gezocht iemand die wel eens wat tijd heeft 
terwijl hij/zij op de club aanwezig is. 
Anneke Baay heeft, na een aantal jaar, haar 
taak om de koffieautomaat schoon te 
houden neergelegd. Isolde Brasz heeft 
aangegeven om, naast de schoonmaak-
werkzaamheden die zij voor de vereniging 
uitvoert, deze taak op zich te willen nemen. 
Een tweede betrokken persoon is geen 
overbodige luxe denken wij, met name als 
achtervang tijdens bijv. vakanties. 

 

  
De taken bestaan uit: 

• Vullen van de automaat, met koffie + melk + chocolademelk + aanvullen bekers + 
suiker/melkzakjes (5-10 min werk) 

• Simpel spoelen van de automaat (ong. 5 minuten werk) 
• Uitgebreid spoelen van de automaat (15-20 minuten werk) 
• Communicatie over de voorraad  

 
Het simpele spoelen moet meerdere keren per week gebeuren (en zijn meer personen die dit 
wel eens doen), het uitgebreide spoelen moet minstens 1x maar soms ook vaker uitgevoerd 
worden. De automaat geeft zelf aan wanneer 1 van de 2 moet plaatsvinden en functioneert 
vanaf dat moment ook niet meer, dus de voorkeur heeft dit geregeld uit te voeren zodat de 
automaat niet stopt.  
 
Het is een gemakkelijke taak, in overleg met Isolde, uit te voeren als je voor of na je training 
nog even op de club bent. Of wanneer je als ouder zit te wachten tijdens de training van kind. 
Uiteraard telt dit als vrijwilligerstaak waardoor je aan deze verplichting voldoet.   
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