
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief september oktober 2019 
 

Weer volop activiteiten bij TV Evergreen 

Het intreden van de herfst betekent niet dat het rustig wordt bij TV Evergreen. Sterker nog de 

activiteiten nemen alleen maar toe. Na de geslaagde toernooien in de zomer is een paar weken 

geleden de lichtinstallatie vervangen en is zowel de KNLTB-Najaarscompetitie, de Jeugdcompetitie 

als de Wintercompetitie op de maandag en donderdag van start gegaan. Herfst betekent echter ook 

dat de blaadjes gaan vallen en we dus weer wat vaker de banen bladvrij moeten maken. 

Vanzelfsprekend wordt jullie hulp daarbij op prijs gesteld door bij aanvang van jullie spelen de 

bladeren te verwijderen. De nodige hulpmiddelen (groene bakken en bladgrijpers) zullen bij de 

banen ter beschikking staan. 

 

Aankondiging beëindigen bestuursfunctie: 

Poul Boelaars heeft te kennen gegeven per de eerstvolgende algemene ledenvergadering te zullen 

stoppen met zijn functie (Tenniszaken) in het bestuur. Ook Poul heeft dit jaren met overgave gedaan 

en zeker zijn steen(tje) bijgedragen om TV Evergreen op de kaart te zetten en te houden. In deze 

functie bemoei je je dus met alle tennis-gerelateerde onderdelen die de vereniging aanbiedt en 

onderhoudt je dus de contacten met de Tennisschool en de Verenigings Competitie Leiders alsmede 

ben je de eerste contactpersoon voor de hoofdverantwoordelijke voor de toernooien die 

plaatsvinden. Dus een belangrijke taak die mede de toekomst van de vereniging waarborgt middels 

de bewaking van een compleet en kwalitatief aanbod van diverse tennismogelijkheden. 

 

Het bestuur denkt natuurlijk na over de mogelijke opvolging cq invulling van de taken van Poul. Uw 

ideeën zijn hierbij natuurlijk ook welkom. Lijkt het je leuk om in het bestuur verantwoordelijk te zijn 

over alles wat te maken heeft met een tennisbal, dan kan je één van de bestuursleden hiervoor 

natuurlijk benaderen. 

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) / Dataprivacy 

Het is al eerder aangekondigd, maar nu is het dan zover. De eerste versie van hoe TV Evergreen met 

jullie persoonsgegevens omgaat en waarvoor zij deze gebruikt is beschikbaar en treffen jullie als 

losse bijlage bij deze nieuwsbrief aan. Indien nodig wordt deze aangepast en in die gevallen zullen 

jullie worden geïnformeerd. Deze zogenaamde “Privacy-verklaring” zal ook op de website worden 

gepubliceerd. 

  



 

 

 

 

 

 

 

De herfst is er weer, 

De zomer is voorbij en gelijk vallen er veel bladeren van 

de bomen. Voor je het weet glijd je er over uit. Voorkom 

blessures en maak de 

baan eerst schoon 

voordat je gaat 

tennissen. De cleansweep ligt op de baan en de speciale hark en 

de bladruimers vind je het achter het deurtje van het hek op 

baan 1 en naast baan 3 bij de container.  

 

Terras weer verder verfraaid 

Jarenlang werden er binnen TV Evergreen klaverjasavonden georganiseerd en in een heel ver 

verleden kon er op die avonden ook gejokerd worden. 

Een aantal jaren geleden zijn we daarmee gestopt, aangezien de opkomst van de leden van  

TV Evergreen steeds minder werd en daardoor de kosten/baten niet meer in verhouding lagen. 

In de rendabele jaren bleef er altijd wat geld over en zijn er in overleg met het bestuur een aantal 

investeringen hiervan gedaan. Zoals onder andere: Een party tent, oventje voor in de keuken, 

terrasverwarmer, vaste- en eenjarige planten voor in de plantenbakken etc. 

Er zat echter nog steeds een bedrag van zo’n  € 300,00 in de overgebleven pot. 

Het bestuur heeft te kennen gegeven om dit bedrag dan graag te besteden aan een extra 

plantenbak met vaste planten op het terras van ons tenniscomplex. Inmiddels is dat gerealiseerd op 

de hoek van de mini baan. Zie de foto, wellicht was 

het u al opgevallen en geeft het ons park nog eens 

een extra fraai uiterlijk.  

 

Namens, 

 

De oude TV Evergreen klaverjas commissie, 

(Frits Offreins, Joyce Tamboer, Ria Jonkman, Thea van 

Duikeren en Ruud van Riet) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Oud & Nieuw bij Evergreen? 

Een groepje Evergreeners heeft het idee geopperd het komende Oud en 

Nieuw bij Evergreen te organiseren. Omdat velen van ons meer dan alleen lid 

zijn, maar ook goede kennissen of vrienden, lijkt het hun leuk om het jaar 

2020 gezamenlijk in te luiden. De animo hiervoor wordt momenteel gepeild 

en bij voldoende animo zullen de details verder worden uitgewerkt.  

Dus als je gevraagd wordt, reageer dan in ieder geval, zodat de organisatie weet waar ze aan toe 

zijn. 

Aanmelden kan viaPoulus97@gmail.com (ook voor suggesties en/of vragen) 

 

Klusdag: 

Zaterdag 12 oktober is de laatste klusdag dit jaar. We zullen dan het park weer klaar maken voor de 

winter. Zodat het er na de winter weer prima uitziet. We starten om 9 uur en gaan door tot aan de 

lunch. We zitten dan midden in de herfst en zal r o.a. veel blad te verwijderen zijn in het park. 

Wellicht dat er hier en daar ook nog wat gesnoeid moet worden. Mocht het weer het buiten niet 

toelaten dan gaan we gewoon door in het clubhuis met andere activiteiten.. 

 

Tot zaterdag 12 oktober. 

 

Wintercompetitie: 

Maandag 23 September en Donderdag 26 September zijn de 2 Wintercompetities weer van start 

gegaan. Het aantal inschrijvingen  voor de eerste reeks is wederom hoog. De maandag zit helemaal 

vol en de donderdag is bijna vol. De Wintercompetitie staat garant voor leuke wedstijden tegen 

tegenstanders van hetzelfde niveau. Het bestuur en de organisatie is blij dat Geert van der Schaft en 

Cynthia Meerman de organisatie van de Wintercompetitie komen versterken. 

 

LED-verlichting 

Inmiddels spelen we nu bijna een maand met de nieuwe verlichting. Bijna iedereen is zeer te 

spreken over het licht en de bediening. Je kan het licht nu aan- en uitschakelen zonder te hoeven 

wachten. Voor elke baan kan nu ook het licht afzonderlijk worden bediend.  

Binnenkort worden er nog metingen op de banen verricht door de leverancier om de verdeling en 

de lichthoeveelheid te controleren. 

Daarnaast komt er ook een koppeling met het afhangbord waardoor je zelf niet meer het licht hoeft 

aan te doen als je een baan afgehangen hebt, dit gaat dan automatisch. 
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Gebruik van materialen op het park en in het clubhuis op 

competitieavonden. 

 

Op ons park zijn er afgelopen vrijdag een paar parasols 

getest als paraplus. Waarschijnlijk is dit niet goed bevallen 

want de parasols waren afgedankt achtergelaten, 1 op de 

grond in de modder  en 1 in het hek gestoken. Misschien 

doet u dit thuis ook, maar zo gaan wij niet om met de 

spullen van de club. 

Gebruik spullen waarvoor ze gemaakt zijn en ruim ze ook 

weer op waar je ze gevonden hebt. 

 

Ook als er op vrijdag tijdens een competitieavond  na 23.30 er geen bardienst meer is, ruim dan 

minimaal je eigen spullen op en maak schoon wat je gebruikt hebt. Het kan niet zo zijn dat het 

laatste team de “troep” van de andere teams.  

 

 

Agenda 

12 Oktober Klusdag TV Evergreen 

31 december Oud & Nieuwfeest 

 

  

 



 

 

 

 

 

 


