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Op de valreep van het oude jaar 2019 nog een nieuwsbrief van TZZ; even een terugblik en 

een vooruitblik op alle activiteiten en een stand van zaken van onze vereniging. Dat hoort 

ook wel een beetje bij deze tijd van het jaar. Dan is iedereen weer op de hoogte en kunnen 

we met frisse moed en vol energie aan het nieuwe jaar beginnen. 

 

 

Het bestuur 

Het bestuur heeft afgelopen jaar acht keer vergaderd en daarbij zijn de lopende zaken en 
vragen die op ons pad kwamen afgehandeld.  
Al vrij snel bleek helaas dat Martin de Vries zijn werkzaamheden als voorzitter om 
gezondheidsredenen neer moest leggen. Henk Cobelens heeft sinds die tijd gefungeerd als 
interim voorzitter. De constructie waarbij vanuit ieder commissie (facilitair, 
activiteiten/tenniszaken, communicatie en promotie) een vertegenwoordiger in het bestuur 
zit, blijkt goed te werken. Het bestuur legt zijn prioriteiten momenteel bij het op peil houden 
van het ledental en de financiële toestand van onze vereniging. In beide zijn we redelijk goed 
geslaagd, het ledental is ten opzichte van vorig jaar met vier mensen gegroeid naar 160 in 
2019. We hebben 24 nieuwe leden mogen verwelkomen en 20 leden hebben opgezegd. De 
redenen hiervoor zijn divers; varierend van verhuizing, langdurige blessures, geen tijd of zin 
of vertrek naar een andere vereniging. De financiële situatie is nu redelijk stabiel maar blijft 
een punt van zorg. We hadden dit jaar de geplande uitgave van de cv ketel maar ook de 
ongeplande dure uitgave van de vervanging van de rioolpomp (€ 4500) 

 

Interne toernooien 

De activiteiten commissie is de onvermoeibare organisator van onze interne toernooitjes. 

Onder het motto: meedoen is belangrijker dan winnen en gezelligheid kent geen tijd, speel 

je met wisselende! (wie wil dat nou niet?) partners korte partijtjes. Het is een ideale manier 

om andere mensen te leren kennen en om eens met en tegen andere leden te spelen. 

Op 15 december was het leuke kerstoernooi, voor een (foto)verslagje hiervan kijk op onze 

website. www.tvzaanstadzuid.nl 

De organisatoren merken dat het animo 

voor de toernooitjes wat terugloopt en 

willen graag weten wat ze kunnen doen 

om jou over te halen om je (ook / of 

weer eens) in te schrijven. Heb je 

ideeën om de interne toernooitjes 

aantrekkelijker te maken geef het door 

aan Huub;  h.v.bemmelen@chello.nl 

http://www.tvzaanstadzuid.nl/
mailto:h.v.bemmelen@chello.nl


Promotie- en sponsorcommissie 

Jurgen Hajema en Henk Cobelens hebben een indrukwekkend 

promotie- en sponsorbeleidsplan voor TZZ  gemaakt. Daar is 

verder nog niet over gecommuniceerd omdat het de bedoeling 

was om een aparte commissie hiervoor op te richten. Naar nu 

blijkt gaat dat niet lukken, er zijn te weinig vrijwilligers die zich 

actief willen en kunnen inzetten om dit plan van de grond te 

tillen. Besloten is om de promotiecie. daarom voorlopig samen 

te voegen met de activiteitencie. Op dit moment gaat het 

alleen om Erik Eikens die zich aansluit. De samengestelde 

commissie gaat binnenkort bespreken welke onderdelen van 

het promotieplan, zoals bijvoorbeeld ledenwerving gericht op 

doelgroepen, actief contact met sponsoren en nazorg voor 

vertrekkende leden, wel opgepakt kunnen worden. 

 

Overigens is Henk Cobelens al een tijdje trekker van de club van 100.  

Bedrijven, personen, teams of tennismaatjes kunnen TZZ steunen door ieder jaar € 100,- te 

doneren. In ruil daarvoor krijgen ze eeuwige roem in de vorm van naamsvermelding  op het 

club van 100bord. 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarstoernooi zondag 5 jan 2020 

Het bestuur en de activiteitencommissie 

nodigen jullie van harte uit voor het 

nieuwjaarstoernooi en receptie op zondag 5 

januari 2020. Het toernooi begint om 13.00 

uur. Kosten gratis !! 

Inschrijven via het formulier in de kantine of 

mail h.v.bemmelen@chello.nl 

Om 16.00 uur begint dan de receptie en we 

willen graag met al onze leden het glas met 

bubbels heffen op het nieuwe tennisjaar 

2020. Henk Cobelens houdt de traditionele 

nieuwjaarsspeech en introduceert Sjoerd 

Jans als beoogd nieuwe voorzitter van TZZ.  
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Leden vergadering 

Noteer alvast in je agenda: ledenvergadering op woensdag 4 maart 2020 

Op woensdag 4 maart houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Nadere informatie volgt 

uiteraard nog; maar een agendapunt wordt in ieder geval de goedkeuring van de leden voor 

de benoeming van Sjoerd Jans tot voorzitter van TZZ. 

 

 

Bereikbaarheid ambulance 

Bereikbaarheid tenniscomplex voor de hulpdiensten/Ga bij de ingang van het sportpark 

staan 

Op maandag 2 december trof een Tzzlid voor ons complex een mevrouw aan die door de 

gladheid hard met de fiets was gevallen en niet meer kon opstaan. De ambulance is 

onmiddellijk gebeld en het juiste adres; Poelenburg 466 doorgegeven. Het bleek echter dat 

de ambulance ons complex niet kon vinden en het heeft drie kwartier geduurd voor ze er 

eindelijk waren. Gelukkig was er geen levensbedreigende situatie, dus er waren geen nare 

gevolgen. De ambulance was wel bij de inrit geweest, bij  voetbalvereniging Rood-Wit, maar 

hadden niet beseft dat ze door moesten rijden om bij TZZ te komen.  

HEEL BELANGRIJK IS dus dat als de hulpdiensten zijn gebeld er iemand bij de 

inrit tussen voetbalvereniging en parkeerplaats gaat staan om de 

hulpdiensten de weg te wijzen.  
Er hangt een notitie op het mededelingenbord (naast 

afhangbord), met daarop wat je precies moet doen 

bij een noodgeval op ons complex.  

Verder gaat het bestuur actie ondernemen om bij de 

ingang (bij de voetbalvereniging) een groot bord op 

te hangen met daarop de verenigingen die in het 

vijfhoeksportpark/poelenburgsportpark gevestigd 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 



Interne Midwintercompetitie full 

swing van start 

Voor de derde keer al weer organiseren Monique en 

Mark Huft de interne wintercompetitie. De indeling 

voor de hele winter is al bekend en 21 mix koppels 

meten op de dinsdag- en donderdagavond hun 

krachten.  

 

 

 

 

 Heel belangrijk is ook de nazit met 

lekkere hapjes en drankjes, waar een 

eventuele verliespartij al weer snel wordt 

vergeten.  

 

 

 

NLTB Najaarscompetitie 

In september en oktober hebben vijf 

TZZ-teams meegedaan met de KNLTB 

Najaarscompetitie.  

 

Helaas konden we geen kampioenen 

huldigen, kennelijk hebben de tegenstanders veel geoefend!  

Maar de keren dat ik kwam kijken was er wel veel strijd en plezier (kan ook andersom zijn). 

De (enige) competitieleider van TZZ mocht zelf ook één keer meedoen. 

In november is de wintercompetitie begonnen, helaas is het aantal teams dat meedoet 

gedaald naar drie. Vorig jaar deden er nog vijf teams mee. Aan het weer kan het niet liggen, 

want dat is altijd goed. Als het een keer regent en/of stormt dan kun je als team de 

wedstrijden altijd verplaatsen naar de speeldag die is gereserveerd voor een vrije ronde. Het 

blijft spannend of we deze wintercompetitie een kampioensteam mogen begroeten! 

Begin januari moeten we bij de KNLTB de teams voor de voorjaarscompetitie (start in april) 

al weer inschrijven. De (voormalige) aanvoerders hebben al een uitnodigingsmail gekregen. 

Wil je ook meedoen, laat het me dan even weten. Aanmelden of meer informatie bij onze 

competitieleider Rene Evers; r.w.evers@chello.nl. 

Tot slot: het is belangrijk dat alle competitiewedstrijden worden gespeeld. Als bij het 

invullen van de uitslagen blijkt dat een team niet is komen opdagen, dan legt de KNLTB 

automatisch een boete van 90 euro op. Helaas heeft TZZ een boete gekregen. Wees hier 

alert op want de boete wordt verhaald op het team dat niet is komen opdagen! 
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Verwarming in onze kantine 

De centrale verwarming in onze kantine is automatisch ingesteld. Als er activiteiten zijn 
(bijvoorbeeld ’s avonds) staat de thermostaat automatisch ingesteld op een hogere 
temperatuur en ’s nachts wordt er automatisch teruggeschakeld naar een lagere 
temperatuur. Het beste is dus om niet aan de thermostaat te komen; het regelt zich vanzelf. 
Mocht je er toch dringend behoefte aan hebben om de verwarming hoger te zetten, open 
dan de bestuurskamer en dan vind je links van de deur de thermostaat. (Zie plaatje) 
Omdat in het verleden het nog wel 
eens voorkwam dat de knoppen in 
het wilde weg werden ingedrukt is 
het volgende bedacht.  
Om verkeerd gebruik te voorkomen 
zijn de meeste knoppen nu 
afgedekt en door simpel op de roze 
knop te drukken verhoog je 
(tijdelijk) de temperatuur.  
Je hoeft daarna niets meer te doen, 
de temperatuur zakt na een poosje 
vanzelf.  

 

 

Kantine in kerstsfeer 

Sofie/Wim en Christa hebben weer gezorgd voor een leuke kerstkantine hartelijk dank 
daarvoor. We hebben ze al eerder in het zonnetje gezet, maar het blijft erg leuk dat de 
kantine er nu weer zo kersterig uitziet. En elk jaar verzinnen ze wat nieuws. Als we toch bezig 
zijn dan ook een diepe buiging voor Annemarie en Rino die afgelopen jaar weer op een 
uitstekende manier voor het beheer van de kantine hebben zorggedragen. Dank daarvoor. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ledenwerf actie 

 
Per 1 januari gaat de interessante en lucratieve 
ledenwerfactie weer van start.  
Nieuwe leden betalen tijdens de actie voor hun eerste 
jaar lidmaatschap € 75,- en krijgen daarbij een aantal 
tennislessen gratis.  
Als je een nieuw lid aanbrengt krijg je zelf € 25,- korting 
op je contributie.  
Het loont dus de moeite om tijdens de kerstdagen eens 
in de dikke buik van je schoonvader te prikken en te 
vragen: “Wordt het niet eens tijd dat jij aan sport gaat 
doen, tennis bijvoorbeeld?” Succes verzekerd. 
De ledenwerfactie loopt tot 1 mei en het is nog niet 
helemaal duidelijk of de gratis lessen in april of mei 
starten. 
 
 

 
 
 
Het gebeurt nog te vaak – dus nogmaals deze herinnering !! 

 
 
 Doe de final check:  

 Zijn alle apparaten in de keuken uit? frituur, 
koffiezetapparaat etc. 

 Zijn alle barkasten en koelkasten afgesloten? 
 Zijn alle lichten uit?   
 Is de keuken en bestuurskamer afgesloten en hangt de 

sleutel weer in het kastje? 
 Is het kettinkje van de deur van de kantine? 
 Tenslotte trek je natuurlijk het toegangshek achter je 

dicht. 

Ook als je zelf niet in de keuken bent geweest, kan het toch zijn dat anderen apparaten 
hebben aangezet en die niet hebben uitgezet.  
Daarom vriendelijk verzoek doe de final check als je als laatste weggaat! 

 

 

 

 

 

 



Gelukkig 2020 

 
Namens het bestuur en alle vrijwilligers wensen wij de TZZ leden een geweldig 2020.  
We wensen je veel tennisplezier; maar het allerbelangrijkste is dat we hopen dat 2020 
voor jou en je dierbaren veel geluk, liefde en gezondheid brengt. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

De communicatie commissie  


