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VORMER
Clubkampioenschappen 

Dit toernooi, de Thuis bij 

Fien Clubkampioen-

schappen, overstijgt alle 

interne toernooien! Van 20 

juni tot en met 1 juli is het 

Vormer tennispark dé 

ontmoetingsplaats voor alle 

tennisliefhebbers. 

  
 

Op de eerste plaats 

natuurlijk de leden die 

meedoen aan de  

clubkampioenschappen. 

Maar dit festijn gaat verder, 

ook niet-meespelende 

leden, familie en vrienden 

weten het tennispark te 

vinden om naar spannende  

wedstrijden te kijken, sociale 

contacten aan te halen en 

last but not least, ze ook nog 

verder te verstevigen…   

 

Inschrijven  

Er worden in diverse 

onderdelen om de hoogste 

tenniseer gestreden: 

* Jeugd van 11 t/m 17 jaar 

* Senioren 17+ 

* Senioren 50+ 

Enne, nog een klein detail; 

de triomferende winnaars 

(m/v) op de tennisbaan zijn 

niet altijd degenen die alle 

ogen op zich gericht weten 

ná de wedstrijd, tijdens een 

gezellig samenzijn. Ieder 

heeft zo zijn of haar eigen 

kwaliteit. Inschrijven en 

meedoen dus..!  

www.toernooi.nl 

 

Panta Rhei en Vormer 

Panta rhei..? Hallo, waar 

hebben we het over? Het 

betekent dat alles verandert 

en niets hetzelfde blijft. 

Genoeg daarover. Nu de 

overeenkomst met Vormer, 

of specifieker met het 

verenigingsleven. Heeft het 

verenigingsleven anno 2018 

nog bestaansrecht? Zijn 

mensen tegenwoordig nog 

bereid om vrijwilligerswerk 

te  doen om met elkaar een 

vereniging in stand te 

houden? Of hebben we daar 

geen zin meer in en kópen 

we liever een product, 

bijvoorbeeld tennis, voetbal, 

bridgen, zonder daar verder 

enige verplichting aan vast 

te knopen. Wanneer er op 

deze manier tegen een 

vereniging aangekeken 

wordt, dan gaat er veel 

veranderen, denk ik. Geen 

vrijwilligers meer betekent 

dat er betaalde krachten 

moeten worden aangesteld. 

De kosten daarvoor moeten 

worden doorberekend aan 

de leden… LTV Vormer 

wordt BV Vormer… 

Verenigingen worden 

bedrijven. Of dit echt zo is? 

Ik denk er nú zo over, maar 

wat ik al eerder schreef: 

Panta rhei. Ik hoop dat dit 

ook op mijn ideeën van 

toepassing is…    
 

Willem van Herwijnen 

  

Gezocht: Voorzitter… 
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