
 

 

 

 

Nieuwsbrief april/mei 2018 
 

Een nieuwe voorzitter, geen nieuw gezicht: 
In de Algemene Leden Vergadering van 11 april jl. heeft de vergadering mijn benoeming als voorzitter 
goedgekeurd. Peter de Labije heeft mijn bestuursfunctie als verantwoordelijke voor Barzaken per gelijke 
datum overgenomen. 
In een eerder gehouden enquête had ik al eens aangegeven dat 
ik op een bepaald moment wel bereid zou  zijn om iets voor de 
vereniging te gaan doen. Vanuit eerdere ervaringen (6 jaar 
voorzitter van voetbalvereniging HBSS) weet ik hoe belangrijk 
het is dat leden van een vereniging niet alleen hun hobby 
beoefenen, maar ook iets voor die vereniging doen waarbij ze 
zijn aangesloten. Of je nu tijd besteedt aan geestelijke (iets 
uitzoeken voor de club) of fysieke arbeid of bijvoorbeeld 
sponsort, samen zorgen we er dan voor dat we een 
levensvatbare en gezonde club blijven met een maatschappelijke 
functie in Maassluis e.o.. 
Daarom ben ik ook blij met het grote aantal leden dat iets doet 
of hun steentje in het verleden al bijgedragen hebben, maar 
schrik niet als we jullie nog eens vragen om (tijdelijk) wat voor onze club te doen. 
Qua beleid zal er nu niet op stel en sprong een hele andere lijn gevolgd gaan worden. Ik ga me verdiepen in 
alle zaken die er lopen en samen met de andere bestuursleden zullen we de koers voor de komende jaren 
uitzetten. Wat mij betreft zijn dat voorlopig, ‘Gezond, Gezellig en Gelukkig’. De leden moeten Evergreen als 
plek zien waar ze graag naar toe gaan. De club moet zich blijven ontwikkelen en aantrekkingskracht 
houden. 
 

Ledenadministratie 
Data privacy: 
Het zal de meesten van ons inmiddels al niet meer ontgaan zijn. Er is al uitgebreid informatie verspreid via 
kranten, werk of scholen. Ook verenigingen hebben hiermee te maken en dus dient Evergreen zich hier ook 
op voor te bereiden. Kern van de zaak is dat instanties die vertrouwelijke gegevens van personen in bezit 
hebben, hier zeer vertrouwelijk mee om moeten gaan. Bij persoonsgegevens moet je denken aan NAW-
gegevens, emailadressen, bankrekeningnummers, telefoonnummers, geslacht, geboortedatum en allerlei 
persoonsgebonden data die naar een persoon zijn te herleiden (bijv. ook een lidmaatschapsnummer van de 
KNLTB). Hierbij dienen we alleen die data te verzamelen en te archiveren die voor de uitoefening van de 
functie noodzakelijk zijn. 
 
Ook het plaatsen van foto’s moet bijv. aan bepaalde eisen voldoen. 
Jullie zullen begrijpen dat dit best wat betekent voor Evergreen. We zitten momenteel in een 
inventarisatiefase waarbij we vast moeten leggen welke persoonsdata we verzamelen, voor welk doel, waar 
we die data in vastleggen, hoe goed die data beveiligd is en wie er bij die data mag komen. 
Ook zullen we een privacy-regelement op onze website gaan plaatsen waarin bovenstaande ook wordt 
beschreven en leden dus helder kunnen lezen waarvoor wij hun data gebruiken als ze bij ons lid worden. 
Het spreekt voor zich dat we een bepaalde, minimale, hoeveelheid persoonsgebonden data zullen 

 



 

 

 

 

bijhouden om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren (ledenadministratie en inplannen 
bardiensten (sleuteladressen). 
Wellicht zullen we jullie ook in persoon aanschrijven om al dan niet akkoord te gaan met het plaatsen van 
foto’s. 
 

Barcommissie 
Tot 1 mei heb je de gelegenheid om je bardiensten in te vullen voor 2018.  
Na 1 mei neemt iemand van de barcommissie of het bestuur contact met je op als je nog niet al je  
bardiensten hebt ingevuld. In overleg zullen je bardiensten dan worden ingepland. 

 
Contributie 2018 

In de laatste week van februari heeft u per e-mail uw factuur ontvangen voor de betaling van uw 

contributie. Nog ongeveer 20 leden hebben hun contributie nog niet betaald. Hun pasje ligt dan ook niet in 

het bakje achter de bar. Zodra u betaald heeft, ligt uw pas  er.  

Heeft u de factuur niet gezien stuur dan even een e-mail naar penningmeester@evergreen-tennis.nl.  

 
Parkcommissie 
Sleutelbeheer 
Op 2 mei wordt het cilinderslot van de voordeur van het clubhuis vervangen. Iedereen die een sleutel heeft 
kan zijn oude sleutel voor een nieuwe geregistreerde sleutel omruilen. Hier zijn wel enige nieuwe spelregels 
aan verbonden. Bij het uitreiken van de sleutel wordt je hierover bijgepraat. 
 
Heb je toevallig nog een bos sleutels in je bezit en gebruik je deze amper meer, lever hem dan in bij Anja.  
 

Baan/ ledverlichting 
Tijdens de 2e Algemene Ledenvergadering stond op de agenda dat het bestuur wil gaan starten met het 
onderzoeken of ledverlichting voor Evergreen interessant is. Na bespreking van het agendapunt werd er 
door de vergadering enthousiast gereageerd over het project. Vanuit de vergadering kwam het voorstel om 
het bestuur een mandaat te geven van maximaal € 20.000.=, indien  het bestuur overtuigd is van de 
meerwaarde van ledverlichting voor Evergreen. Alle aanwezige leden waren het hier mee eens. 
 
Voppe Boutkan, Roland Zwinkels en Richard den Held gaan dit project trekken. 
Bij Bequick is 3 weken geleden de verlichting vervangen door ledverlichting. De commissie heeft afgelopen 
week Bequick bezocht en tekst en uitleg en een demonstratie gekregen van de mogelijkheden. De 
verwachting is dat de terugverdientijd van de ledverlichting door de besparingen en de te ontvangen 
subsidies, maar 5 jaar bedraagt. Dit is absoluut geen verkoopverhaaltje of een fabeltje. 
Het streven van de commissie is om de verlichting te vervangen in 2019.  
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Terras aanpassing 

De make-over van het terras is begonnen, en er is 
al veel veranderd. Door een 9-tal vrijwilligers zijn 
de parasol-bomen geplant, de vaste bak gemaakt 
en de zijn de struikjes onder de bomen gepoot. 
Het ziet er al heel gezellig uit. Dit is een 
onderdeel van het MVV-beleidsplan, dat 2 jaar 

geleden door een aantal leden is opgesteld.  

Het vervolg is het vullen van de plantenbak, ook door het bedrijf Koen Dijkshoorn, voor grondig werk. 

Met behulp van vrijwilligers wordt het geheel een goede start gegeven, door snoeien, water geven, 
bemesten en onkruid verwijderen. Veel plezier allemaal met deze geslaagde mini-metamorfose, met groots 
resultaat van het terras, voor veel gezelligheid vóór en na het tennissen. 

 
Tenniszaken. 

Clubkampioenschappen 
 van zondag 17 juni t/m zondag 24 juni: 

‘TENNIS, DAAR ZIT MUZIEK IN’. 
Dat is het thema van onze clubkampioenschappen die over ca. 1½ maand alweer beginnen. Het clubhuis en 
de dagen/avonden zullen in het teken staan van verschillende muziekstijlen. 
Zet deze week alvast in uw agenda, want het wordt natuurlijk weer een leuke week.  
 
Alhoewel kampioenschap zwaar klinkt, is dat niet de doelstelling. Meedoen, dat is waar wij naar streven en 
dat alle leden zich prettig voelen op dit toernooi en, niet onbelangrijk, elkaar ontmoeten. 
 
Wij begrijpen dat er verschillende categorieën zijn en je bijvoorbeeld net je eerste lessen achter de rug hebt 
en niet tegen een crack wil spelen of, als de sportjaren gaan tellen, je niet tegen de jonkies wil spelen.  
Ook willen we het aanstormende talent de kans geven (kinderen onderling of ouder-kind). Wij willen hier 
allemaal rekening mee houden, maar dat kan alleen als er zich voldoende deelnemers aanmelden en wij 
leuke poules in elkaar kunnen zetten. 
 
Dus maak uw vrienden, team-, les- en leeftijdsgenoten enthousiast en geef je op. Dan gaan wij als 
organisatie ons uiterste best doen om het nog gezelliger te maken dan vorig jaar. 
 
De organisatie. 

 
Zomer Challenge 

Vanaf juni starten wij weer met de Zomerchallenge ledenwerfactie. Nieuwe leden kunnen dan gedurende 3 

maanden voor € 45,= onbeperkt tennissen en daarbij krijgen zij 5 inloop-tennislessen onder leiding van 

Tennisschool Mark van der Haven.  Een mooie gelegenheid om tijdens de zomerstop van Hockey of voetbal 

lekker te blijven sporten. Ken je iemand die graag wil kennismaken met tennissen, vertel hem dan over deze 

actie. 

 

 



 

 

 

 

Tennislessen 
Zin in wat extra tennislessen vanaf mei? Dat kan! Vanaf mei is 
het mogelijk om een korte zomer lesreeks (7 lessen) te volgen.  
Lessen starten in de week van 21 mei – inschrijven kan via onze 
website www.tennisschoolmarkvanderhaven.nl of stuur ons een 
email info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl.  

 

Tossen 

Tossen is een leuke manier om zonder partner(s) toch te tennissen en andere leden te leren kennen. De 

toss ochtenden, -middag en -avond zijn bedoeld voor alle leden, zowel beginnend als gevorderd. Wanneer 

u komt spelen, wordt er een willekeurige indeling gemaakt. In de agenda tref je de tijden van de diverse 

toss-momenten aan. 

 
Agenda 

Maandag 09.00 – 12.00 uur seniorleden Toss 
Donderdag  09.00 – 12.00 uur seniorleden Toss 
Donderdag  20.00 – 23.00 uur Tossen vanaf 14 jaar 
Vrijdag  14.00 – 16.00 uur Tossen voor de heren 
Zondag 10.30 uur Cardio-tennis o.l.v. Tennisschool Mark van der Haven 
6 april – 15 juni   Voorjaarscompetitie 

16-24 Juni  Clubkampioenschappen 

18-26 aug  Fysiotherapie Hofstra  Evergreen Open 

September  Najaarscompetitie 

Oktober   Start Wintercompetitie 2018-2019 
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