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 Gewaardeerde medetennissers,  

De 3e en laatste nieuwsbrief van 2020 ligt voor jullie.  

Laat ik beginnen met iedereen, binnen alle beperkingen die deze dagen gelden,  fijne dagen 

met Kerst en Oudjaar toe te wensen. Alles in klein gezelschap, net zoals het tennissen: niet 

dubbelen, alleen enkelspel.  

2020 is voor mij wat TZZ betreft een vreemd jaar geweest. Als kersverse voorzitter was ik in 

eerste instantie van plan om eerst maar eens goed inzicht te krijgen in wat er allemaal speelt 

in onze club, waar actie wenselijk zou zijn en hoe dat dan vervolgens aan te pakken. Het liep 

echter anders. Terugkijkend ben ik samen met de anderen in het bestuur en daar omheen 

heel veel in de weer geweest met het virus. Opeenvolgende maatregelen van de overheid 

moesten steeds in tennisregels omgezet worden en aansluitend op het park geëffectueerd 

worden. Allerlei ‘normale’ verenigingsactiviteiten vervielen, toernooien konden 

ternauwernood of niet doorgaan, de opnieuw opgepakte wintercompetitie viel in duigen, de 

gewone competitie werd zwaar gehandicapt en ligt nu ook weer stil, er waren geen gezellige 

clubactiviteiten zoals o.m. bockbier en St. Maarten evenementen. Het heeft ons allemaal 

veel werk gekost, zat allerlei plannen in de weg en niemand werd er vrolijk van. 

Zo teleurstellend als 2020 is geweest zo optimistisch zie ik 2021 tegemoet. Achter de 

schermen is veel gebeurd waardoor we als bestuur nu menen de zaken weer goed op de 

rails te hebben. We zijn aan elkaar gewend, de taken zijn inmiddels onderling belegd, 

financieel weten we na langdurige problemen rond de boekhouding nu waar we aan toe zijn, 

we kunnen aan de slag. Er heeft zich een zeer gulle sponsor gemeld, waardoor we, mede ook 

met de subsidiestromen die al een tijdje lopen, in 2021 aan de slag kunnen met 

vernieuwingen. Lees vooral het verhaal verderop over Padel. Op de algemene 

ledenvergadering die we hopelijk in het voorjaar gewoon met elkaar kunnen houden, zullen 

we uitgebreid onze voorstellen aan jullie voorleggen, inclusief de financiële stand van zaken 

en de jaarrekeningen 2019 en 2020.  

Als de huidige lockdown en het aangekondigde vaccin de verwachte uitwerking hebben kan 

2021 zomaar een mooi jaar worden met veel tennis, weer veel clubgebeuren en nieuwe 

ontwikkelingen. Daarnaast hebben we de afgelopen weken een voor ons doen fors aantal 

nieuwe leden mogen verwelkomen, ook dat stemt positief. Hartelijk welkom allemaal. 

Kortom: laat 2021 maar komen! 

Tot het zover is moeten we de beperkingen nog wel serieus nemen. Het duurt allemaal al 

lang en dat maakt dat menigeen de randjes van de mogelijkheden opzoekt. Daar zit een fors 

risico aan, niet alleen voor de eigen gezondheid, maar zeker ook voor de club. Boetes en 

zelfs sluiting van de banen zijn mogelijk. 



Dus toch nog een keer: 

- Niet dubbelen 

- Alleen tennissen op het park, niet nazitten en eigen drank en eten nuttigen 

- De kantine alleen gebruiken voor toiletbezoek en het licht 

- Houd te allen tijde 1,5 meter afstand 

- Speel alleen als je eerst afgehangen hebt via de app 

Tot slot. Er zal dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden in de kantine. Jammer maar 

het is niet anders. Dus daarom vast bij deze: alle leden die het afgelopen jaar de handen uit 

de mouwen hebben gestoken in diverse commissies hartelijk dank daarvoor! En ik wens 

iedereen nu vast, namens het hele bestuur, een gezond en sportief 2021 toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sjoerd Jans 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

Nieuwe penningmeester (a.i.) stelt zich voor 

 

Mijn naam is Huib Middelhoven, 46 jaar jong en met mijn kat Da-Vinci woonachtig in de Zaandamse 

Schildersbuurt. Na in Amsterdam de HEAO gevolgd te hebben, ben ik bij verschillende bedrijven 

werkzaam geweest als o.a. assistent-accountant, assistent-controller, financieel administrateur en de 

laatste 13 jaar als salarisadministrateur bij Artsen zonder Grenzen. Een andere hobby van me is 

schaken en bij de schaakvereniging waarvan ik al sinds mijn jeugd lid van ben, heb ik 20 jaar in het 

bestuur gezeten (waarvan 11 jaar als penningmeester). In 1996 ben ik lid geworden bij TZZ en ben 

daar, naast het tennissen, ook al behulpzaam geweest bij de organisatie van het Netpraettoernooi en 

de clubkampioenschappen. 

Onlangs ben ik door het bestuur gevraagd de functie van penningmeester over te nemen van Mark 

Huft, die er door te drukke privé aangelegenheden te weinig tijd voor had. Ik zag die uitdaging wel 

zitten en ben daar dus op ingegaan. Tot het tijdstip van de eerst mogelijke Algemene Leden 

Vergadering (ALV) zal ik dus fungeren als penningmeester ad interim, in de hoop dan in die ALV 

officieel verkozen/benoemd te kunnen worden. 

De afgelopen weken heb ik me bezig gehouden met de boekhouding van 2019 en 2020 om deze in 

lijn te brengen met de presentatie zoals deze t/m 2018 gold. Dit zal m.i. de vergelijkbaarheid van de 



cijfers door de jaren heen ten goede komen. Ook ben ik achter enkele nog openstaande 

contributienota’s aan gegaan.  

Ons huishoudboekje bekijkend, is het me niet ontgaan dat we de afgelopen jaren met verlies hebben 

afgesloten. Nu zijn we wel in de gelukkige omstandigheid in het verleden een behoorlijke reserve 

opgebouwd te hebben, maar deze is door de reeks rode cijfers nu wel geslonken.  

Mijn ambitie is dan ook om te komen tot een situatie 

waarin we in elk geval jaarlijks quitte spelen, idealiter 

door het vergroten van de inkomsten.  

Positief nieuws hierover is gelukkig al te lezen in het 

voorwoord van de voorzitter! 

Rest mij voor nu alleen nog jullie allen gezonde 

feestdagen toe te wensen!  

 

 

 

 

Een unieke kans in de schoot geworpen. Toch nog padel? 
 

De leden die al wat langer meegaan weten het nog wel: in 2016 was er een initiatief van 

o.m. Jurgen Hajema om de mogelijkheden te onderzoeken of TZZ een of twee padelbanen 

kon aanleggen.  

De ledenvergadering was redelijk positief, maar 

stelde als voorwaarde dat het de vereniging 

geen geld mocht gaan kosten. Vervolgens is op 

allerlei manieren geprobeerd om subsidies 

binnen te halen en dat is redelijk gelukt, maar 

het laatste zetje om het financiële plaatje rond 

te maken kwam er maar niet. Er staat inmiddels 

een fors bedrag aan subsidies op onze rekening 

dat bestemd is voor padel.  

 

En dat, als we het daarvoor niet gebruiken, teruggestort moet worden. 

Zoals in de inleiding van deze nieuwsbrief al aangegeven werd zijn wij kort geleden blij 

verrast door een sponsor die ons drie jaar lang een fors bedrag wil schenken tegen 

bescheiden voorwaarden. Het bestuur heeft zich beraden over hoe dit sponsorgeld het beste 

te besteden is en kwam al snel op het idee dat het verstandig is het geld te gebruiken om 

onze vereniging beter op de kaart te zetten, om een sprong voorwaarts te maken, zodat we 

de huidige leden meer mogelijkheden kunnen bieden en nieuwe leden kunnen trekken en 



vasthouden en zo de vereniging een boost kunnen geven. 1 + 1 = 2 en zo is het oude 

padelplan weer tot leven gekomen.  

Er moeten nog veel zaken uitgezocht en besproken worden om tot een samenhangend en 

haalbaar plan te komen. Maar eerst is belangrijk om te horen wat de leden van onze ideeën 

vinden en welke suggesties en opmerkingen zij  hebben. Op de  eerstvolgende Algemene 

Ledenvergadering wordt het voorstel aan de leden voorgelegd. Het is dan nog geen 

uitgewerkt plan, maar de eerste verkenningen. We zien dit als een unieke kans om onze 

vereniging aantrekkelijk te houden voor onze leden en om nieuwe leden aan te trekken. 

 

 
 
Chocolade verrassing voor onze ongeveer 40 vrijwilligers 
 
Hieronder de mail die onze ongeveer 40 vrijwilligers afgelopen week hebben ontvangen. 
Het bestuur vond het belangrijk om haar waardering te laten blijken voor al deze leden die 
zich ook het afgelopen jaar weer hebben ingezet. 
 
“We hebben een heel vreemd tennisjaar achter de rug. Er waren (en zijn) veel beperkingen, 
vrijwel alle activiteiten die van een vereniging een club maken, hebben niet plaatsgevonden 
en het einde is nog niet in zicht.  
Desondanks bleven veel zaken doorgaan: onderhoud aan banen en park, 
clubkampioenschappen en allerhande wat meer onzichtbare activiteiten zoals 
ledenadministratie, nieuwe leden welkom heten, administratieve zaken, PR- 
werkzaamheden, etc.  

 
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers die deze werkzaamheden afgelopen jaar ondanks 
Corona toch hebben gedaan, draait de club door en houden we de moed er in.  
 
 Daarom ontvangen alle vrijwilligers als dank een bescheiden attentie die hopelijk het einde 
van dit nare jaar enigszins kan verlichten, maar die in ieder geval duidelijk wil maken dat wij 
als bestuur jullie allemaal heel hartelijk danken voor alle inzet en werk.  
Bij Buter, de wereldberoemde smikkelzaak op de Gedempte Gracht, (essentieel, dus gewoon 
open), kun je, als je deze mail laat zien, een selectie bonbons ophalen.” 
Er zijn al veel bonbons opgehaald en we hebben ook al veel enthousiaste reacties gehad van 
vrijwilligers die ons bedankten. 

 



Erwin Lengkeek stopt als toernooileider; dringend opvolger 
gezocht 
 

 
Al enige tijd zoeken we versterking voor de 
toernooileider Erwin Lengkeek die voor ons, samen 
met anderen, de 30 plus/Openzaanse en het 
Netpraettoernooi organiseert.  
Nu heeft Erwin onlangs aangegeven dat 2021 het 
laatste jaar wordt waarin hij, samen met Ella Ton die 
ook gaat stoppen, de toernooien organiseert. Heel 
belangrijk dus dat er snel een opvolger komt of liever 
een groepje opvolgers, dan kunnen zij nog deze 
zomer meelopen met Erwin en de kunst van hem 
afkijken.  
Meld je aan of vraag meer informatie bij  
Erwin Lengkeek. 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden en leden die hebben opgezegd 
 
Hieronder geven we een overzicht van de nieuwe leden van het afgelopen jaar.  
Nieuwe leden  hartelijk welkom, veel plezier bij TZZ en we hopen dat we jullie snel mogen 
begroeten op onze banen, zeker als we weer mogen dubbelen.!! 

 
Ismay Brekelmans - Carl Boshouwer - Remco Drost  
-Tessa Elferink -Guido van Erkelens  
Mohammed Irshaad Razabsekh - Daniëlle Jansen -
Marcel Kisoentewari - Sahin Konuk 
Shaquil Kromopawiro - Veronica de Lijster –  
Bad redin Marrakchi - Ilyasse l.Marrakchi 
Dangelo Marshall - Jim Raterman –  
Michael Raterman - Ab Samim - Marcella Sikkens 

Daan Sombroek - Jurriaan Verweij -  Joey Zandwijk 

 
Zoals altijd aan het eind van het jaar zeggen er ook helaas leden op. Ze hebben opgezegd om 
uiteenlopende redenen; van langdurige blessures, tot geen tijd, tot niet spelen op mijn 
niveau, tot geen tennismaatjes meer, tot toch te veel reistijd.  
We bedanken hen hartelijk voor hun lidmaatschap en wie weet verwelkomen we ze ooit 
weer als TZZ-lid. 
 
Henk Feikens, Nikita Willems, André de Graaf, Margo van der 
Ing, Dennis Versluis. Fabian van Harmelen, Robert Post, 
Monique en Mark Huft, Fanny & Daan Doeves, Jan & Ruth Kist, 



Rein Zwart,Mark & Moniek Huft, Frans Steenbergen, Ivo van Tiel,Ab Brooker, Eddy Morsink 
en Jill Djamani. 
 

 
 
Pasjes en toegang TZZ-accommodatie. 
 
De KNLTB heeft sinds twee jaar de uitgifte van ledenpassen gewijzigd. Daardoor is het voor 
TZZ tijd om eens te kijken of het huidige systeem van pasuitgifte gecombineerd met de 
toegang tot het complex nog wel van deze tijd is. Wat zijn de risico’s en waar kan en vooral 
moet het dan ook beter. 
Momenteel wordt gekeken in overleg met de huidige leverancier of zij een betere oplossing 
hebben, zo niet dan zal er verder gekeken worden in de markt.   
Pieter Borgers is er druk mee bezig.  
In de komende maanden horen jullie meer. 

 
 

 

 

Nogmaals: fijne kerstdagen. Veel plezier samen met je dierbaren en geniet 
van het feest in kleine kring. Maak er een gelukkig en sportief 2021 van. 

 
  
Het bestuur van TZZ 


