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Van de redactie  
Dit is allerlaatste Koriandermix: van harte welkom!  
Zoals je hiernaast kunt zien, hebben we er een speciaal bewaarnummer van gemaakt. 
Uit ons archief kwam ook een staalkaart van allerlei leuke evenementen die bij Koriander gedaan 
zijn, lees dat op bladzijde 5 en 6. In dit nummer ook weer eens een gouw ouwe: het Jeugdhonk.  
Verder wat je normaal in een februari-editie kon aantreffen, indelingen, verslagen, formulieren. 
 
Toen ik in 2003 bij de redactie begon, maakten we net de laatste editie op een lichtbak met knip- en 
plakwerk. Nu nemen we afscheid van de digitaal gemaakte papieren versie; we waren de laatste 
Almeerse tennisclub met een eigen clubblad. We hebben het met plezier voor je gemaakt; nu zetten 
we in op een betere nieuwbrief en binnenkort een verbeterde website. Een speciaal woord van dank 
aan Rinus Verveer als redacteur en drukwerkexpert; hij stopt met redactiewerkzaamheden. 
 
Rob Visser, 
Redactie Koriandermix. 
 

Nieuwe leden  

We verwelkomen ook nu weer veel nieuwe Korianderleden: 
 

Richard  Bijmolt Senior 

Novak  Culafic Junior 

Zoey van Gelderop Pupil 

Reef  Glass Junior 

Emile  Hagen Senior 

Jayden  Hagen Pupil 

Carmen van der Lans Junior 

Seven  Maas Pupil 

Jayven  Mendez Gonzalez Pupil 

Josh  Pillay Pupil 

Mia  Querido Senior 

Advik  Rana Pupil 

Anvita  Rana Pupil 

Patricia  van Scheppingen- 
Immerzeel 

Senior 
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Bestuur & Commissies 

 
Voorzitter  Michèle van den Assem     
  voorzitter@koriandertennis.nl 
 
Secretaris   Ronald van Velzen      
  secretaris@koriandertennis.nl 
        
Penningmeester vacature       
  penningmeester@koriandertennis.nl  
     
Bestuursleden Wally Robijn 
  Frans Blaas 
  Sander London  
 
Ledenadministratie Evert-Jan Peters 
  ledenadministratie@koriandertennis.nl  
 
Jeugdcommissie Thomas Roskam      
  jc@koriandertennis.nl 
 
Parkcommissie Henk Gietman 
 
Clubhuiscommissie Gerda van Eijk/Peter Vallentin 

clubhuiscommissie@koriandertennis.nl   
    
Bardiensten Peter Vallentin 
  Bardiensten@koriandertennis.nl 
 
Competitie Senioren Marco Jansen 

Jeugd jeugdcomp@koriandertennis.nl 
   
Redactie  Rob Visser       
  koriandermix@koriandertennis.nl  
 
‘Open Koriander’ Michele van den Assem-Renting  
  Open-koriander@koriandertennis.nl  
 
Weekend Dubbel Monique Katuin 
  weekenddubbel@koriandertennis.nl 
     
Tennisleraren Alexa de Bont  06-2639 0393 
  Pearl Wong a Sang 06-5230 5737 
 
 
 

 

versie:   februari 2020 afscheidsnummer 
website: www.koriandertennis.nl           
Kopij naar: koriandermix@koriandertennis.nl  
 
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan slechts schriftelijk vóór 1 december 2020 bij de 
Ledenadministratie en is slechts geldig na bevestiging van ontvangst door onze ledenadministratie.  
  

 

Korianderwijzer  

 

JANUARI FEBRUARI  
Vrijdag 1 Nieuwjaarsdag Maandag 1  
Zaterdag   2  Dinsdag 2  
Zondag 3  Woensdag 3  
Maandag 4  Donderdag 4 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou 
Dinsdag 5  Vrijdag 5  
Woensdag 6  Zaterdag   6  
Donderdag 7 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 7  
Vrijdag 8  Maandag 8  
Zaterdag   9 Nieuwjaarsreceptie Dinsdag 9  
Zondag 10  Woensdag 10  
Maandag 11  Donderdag 11 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou 
Dinsdag 12  Vrijdag 12 Klaverjassen 
Woensdag 13  Zaterdag   13  
Donderdag 14 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 14  
Vrijdag 15 Klaverjassen Maandag 15  
Zaterdag   16  Dinsdag 16  
Zondag 17  Woensdag 17  
Maandag 18  Donderdag 18 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou 
Dinsdag 19  Vrijdag 19  
Woensdag 20  Zaterdag   20  
Donderdag 21 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 21  
Vrijdag 22  Maandag 22  
Zaterdag   23  Dinsdag 23  
Zondag 24  Woensdag 24  
Maandag 25  Donderdag 25 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou 
Dinsdag 26  Vrijdag 26 Klaverjassen 
Woensdag 27  Zaterdag 27  
Donderdag 28 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 28  
Vrijdag 29 Klaverjassen Maandag 29  
Zaterdag 30     
Zondag 31     

 

MAART   APRIL      
Dinsdag 1  Vrijdag 1    
Woensdag 2  Zaterdag   2  
Donderdag 3 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 3  
Vrijdag 4  Maandag 4 Pasjesavond 
Zaterdag   5  Dinsdag 5  
Zondag 6  Woensdag 6 Pasjesavond 
Maandag 7  Donderdag 7  
Dinsdag 8  Vrijdag 8 COMPETITIE 
Woensdag 9  Zaterdag   9 COMPETITIE 
Donderdag 10 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 10 COMPETITIE 
Vrijdag 11 Klaverjassen Maandag 11  
Zaterdag   12  Dinsdag 12  
Zondag 13  Woensdag 13  
Maandag 14  Donderdag 14  
Dinsdag 15  Vrijdag 15 COMPETITIE 
Woensdag 16  Zaterdag   16 COMPETITIE 
Donderdag 17 Niet  Bang Voor  Een Beetje Kou Zondag 17 COMPETITIE                            
Vrijdag 18 Klaverjassen Maandag 18  
Zaterdag   19 Tennis Tourist Travell Dinsdag 19                                          
Zondag 20 Tennis Tourist Travell Woensdag 20                                                                
Maandag 21  Donderdag 21  
Dinsdag 22  Vrijdag 22 COMPETITIE 
Woensdag 23  Zaterdag   23 COMPETITIE 
Donderdag 24  Zondag 24 COMPETITIE 
Vrijdag 25 Weekend Dubbel Koriander Maandag 25  
Zaterdag   26 Weekend Dubbel Koriander Dinsdag 26  
Zondag 27 Weekend Dubbel Koriander            ( Pasen)                 Woensdag 27                                                       (Koningsdag) 
Maandag 28                                                          (Pasen)                    Donderdag 28  
Dinsdag 29  Vrijdag 29 COMPETITIE 
Woensdag 30  Zaterdag   30 COMPETITIE 
Donderdag 31     

 

 
 
 

Secretariaat 
Postbus 1644, 1300 BP Almere 
 

Commissieleden: 
 
Redactie & Website 
Marry Renting (redacteur)  
Erik Beukenkamp [webmaster] 
webmaster@koriandertennis.nl  
 
Parkcommissie 
Bertus de Graaf, Willem Moreels, Wilfred 
Sturm en Ingrid Visser 
 
Jeugdcommissie 
Donja Wolleswinkel en Irma Schippereijn 
 
Clubhuiscommissie  
Marry Outshoorn, Ineke de Graaf 
 
‘Open Koriander’ Commissie 
Monique Katuin, Wally Robijn, Annelies 
Heijne en Karin Rijkers 
 
‘Clubkampioenschappen’ Commissie 
Petra Lentjes, Frans Blaas  en Caroline 
Straub 
 
‘Het Nieuwe Korrie’ Commissie 
Ciska Vlietstra, Saskia Lim 
 
‘Niet Bang voor een Beetje Kou’  
Maybritt van Velzen, Ronald van Velzen 
en Michèle van den Assem - Renting 
 
Weekend dubbel Koriander 
Astrid Wolleswinkel, Laura Diel en Sonny 
Beers 
 
Herfstjeugdtoernooi 
Sonny Beers 
 
Sleuteladressen 
Mosweg 31, Mosweg 33, Klaverweg 55 
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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Onder het genot van een wijntje op een zonnig terras in Spanje schrijf ik 
dit stukje voor ons laatste clubblad. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al 
gemeld had gaan wij, na heel wat jaren een papieren clubblad gehad te 
hebben, nu overstappen naar een maandelijkse Nieuwsbrief. Deze zult u 
ontvangen via de mail en deze brief zal ook maandelijks geplaatst worden 
op onze website. 
 
Het bestuur wil dan ook de redactieleden, Rob Visser, Rinus Verveer, Erik Beukenkamp en Marry 
Renting bedanken voor al de jaren dat zij dit clubblad hebben gemaakt. Erik, Rob en Marry zullen nu 
zorg gaan dragen voor de nieuwsbrief die nu elke maand gaat uitkomen. 
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet missen controleer dan even of uw juiste mailadres bekend is bij de 
ledenadministratie. Voor de mensen die een Gmail account hebben…. controleer dan regelmatig de 
spam box, want het schijnt dat de mail van Koriandertennis daarin geplaatst kan worden. 
 
Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur. We starten in maart met het Jedi Weekend-
dubbel toernooi. U kunt vanaf deze datum de bardiensten invullen. Dit kunt u doen via de KNLTB 
Clubapp. Om dit te doen moet u de KNLTB Clubapp downloaden via de play store op uw mobiel of op 
uw computer. 
Ga naar play store → zoek naar KNLTB Clubapp → download deze app → zoek naar TV Koriander → 
login met uw bondsnummer en wachtwoord → bent u eenmaal in de KNLTB Clubapp dan gaat u naar 
dienstenplanner en daar kunt u de bardiensten inplannen. Zijn er vragen stuur dan een mail naar 
bardiensten@koriandertennis.nl en wij zullen u helpen de bardiensten in te plannen. LET WEL!!! ALS 
ER GEEN BARDIENSTEN ZIJN INGEVULD ZAL DE PAS GEBLOKKEERD WORDEN EN ZAL MEN DUS OOK 
GEEN COMPETITIE EN TOERNOOIEN KUNNEN SPELEN. 
 
Op vrijdag 31 januari is er een bijeenkomst geweest voor de jeugd.  Erwin de Boerdere van het Tennis 
College Flevoland kwam uitleg geven over het selectie jeugdplan waar wij dit jaar mee willen starten. 
Er was een grote opkomst van ouders en jeugdleden en wij hopen dat er voldoende inschrijvingen 
zullen zijn om hiermee te starten. 
 
Het Jedi Weekend dubbel toernooi zal plaatsvinden van 20 maart t/m 22 maart. Op zaterdag is er 
voor de deelnemers weer een heerlijk stamppottenbuffet en zal er tijdens het eten gezorgd worden 
voor live muziek door twee bands. U kunt zich inschrijven via www.toernooi.nl. De inschrijving sluit 
op 15 maart. 
 
Op dinsdag 24 maart is het weer tijd voor de ALV, deze zal beginnen om 20.30 uur en u bent allen 
van harte welkom. 
 
Mijn laatste clubbladstukje komt ten einde en ik hoop dat wij in het vervolg met de nieuwsbrief jullie 
nog sneller op de hoogte kunnen stellen van het wel en wee van de club. Nogmaals: vergeet niet uw 
3 bardiensten in te vullen. 
 
Groeten, 
Michele van den Assem - Renting 
 
 

http://www.toernooi.nl/
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Van CLUBNIEUWS via KORIANDERMIX naar MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF 

 
 
 
 
        

     
Bij het maken van deze laatste Koriandermix zijn we even in het archief gedoken. Het is tenslotte niet 
niks: ook Koriander heeft geen clubblad meer! 34 Jaar lang hebben we jullie in het blad op de hoogte 
kunnen houden. Voorheen heette het nog gewoon CLUBNIEUWS. De naam Koriandermix is een jaar 
of 20 geleden ingestuurd naar aanleiding van een wedstrijd. De winnaar werd met een lekkere taart 
beloond.  
 
Wat betreft de naam dus maar 1x een verandering. Wat betreft de lay-out zijn er meerdere geweest. 
De redacties hebben geprobeerd regelmatig met een leuke nieuwe omslag te komen. Als je alle 
edities naast elkaar legt zie je heel veel leden langskomen. Veel van die leden zijn er nog steeds, van 
sommige leden tennissen nu de kinderen bij Koriander. 
 
De inhoud is in de loop van de jaren ook veranderd. Mede door de opkomst van Facebook, Instagram 
en andere social media werden de leden niet alleen middels mededelingen in het clubblad 
geïnformeerd. Het aanleveren van copy verminderde sterk.  Mogelijk mede door het steeds minder 
verschijnen van het blad. Naast het clubblad komt er inmiddels al 15 jaar af en toe een nieuwsbrief. 
 
Niet alleen het clubblad onderging wijzigingen. Bij het doorbladeren van een stapel oude bladen 
kwamen we veel activiteiten tegen. Een aantal ervan zijn er nog steeds of keerden terug, maar er zijn 
er ook veel verdwenen. Mogelijk zet de lijst met verdwenen activiteiten/ onderdelen de 
verschillende commissies  (maar ook alle andere leden) aan om een en ander weer nieuw leven in te 
blazen.  
 
Wat kwamen we zoal tegen (in bladen vanaf 2003): 

➢ Het JEUGDHONK, met nieuws vanuit de jeugdcommissie met daarin onder andere: 
➢ Sla de bal door ( jeugdleden die zichzelf voorstelden) 
➢ Jeugdcompetities op de woensdag, zaterdag en zondag 
➢ Clubkampioenschappen enkel en dubbel 
➢ Rackettrekken voor de jeugd 
➢ Paardveulen ( die leeft nog voort) 
➢ Survival voor de jeugd 
➢ Nacht van de jeugd ( die doen we nog steeds!) 
➢ Woensdagmiddag limonadetoss 
➢ Halloween 
➢ Kerstbingo 
➢ Jedi herfsttoernooi ( inmiddels onder een andere naam) 
➢ Diplomatennis ( door Alexa en Pearl weer nieuw leven ingeblazen) 

In deze editie voor een keer nog een JEUGDHONK. ( zie elders in dit blad) 
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Ook voor de senioren kwamen we veel tegen:  
➢ Laddercompetitie 
➢ Veel nieuws over de nieuwe banen 
➢ De jarigen en de nieuwe leden 
➢ Clubkampioenschappen enkel en dubbel 
➢ Club-zomer-competitie 
➢ Club-dubbeltoernooi 
➢ Rackettrekken voor Senioren (onder de bezielende leiding van Jan 

van Vuure) 
➢ Mix-wissel toernooi 
➢ Open Koriander 
➢ Competitie (eerst alleen op de zaterdag en zondag, maar inmiddels bijna dagelijks) 
➢ Informatie over blessures ( blessure van de maand) 
➢ Informatie over een reanimatietraining 
➢ Bedrijfstennistoernooi 
➢ Ladiesnight 
➢ Dag- Zon- toernooi 
➢ Niet bang voor een beetje kou 
➢ Weekend-dubbel-toernooi 
➢ Seniorenplus event 
➢ Koriander Zomer Team toernooi 
➢ Koriander 50 plus event 
➢ Competitietrainingen 
➢ Puzzelrit 
➢ Openingstoernooi 
➢ Welkom banen toernnoi 
➢ Gezelligheidstoernooi (georganiseerd door Pearl en Alexa) 
➢ Koriander Toss op verschillende ochtenden 
➢ Het nieuwe Korrie 

 
Genoeg om over na te denken: is het mogelijk een aantal zaken weer nieuw leven in de blazen?  
 
Met het maandelijks versturen van de nieuwsbrief hopen we iedereen op tijd op de hoogte te 
brengen van informatie. Iedereen kan nieuwtjes insturen. Grote artikelen, schema’s etc zullen niet in 
zijn geheel verstuurd worden maar worden op de website geplaatst. In de nieuwsbrief zal dan een 
link staan zodat iedereen snel het juiste artikel en/of informatie kan vinden. 
 
De nieuwsbrief zal vanaf maart elke tweede woensdag van de maand via de mail worden verstuurd.   
(zorg er dus voor dat het juiste adres bij de redactie bekend is). Helaas komt de mail soms in de spam 
terecht, dus houd dat in de gaten. Het is zonde om berichten te missen. 
 
Inleveren van berichten voor de nieuwsbrief: uiterlijk de zondag voor het verschijnen naar: 
koriandermix@koriandertennis.nl 
 
We zien jullie bijdrages graag tegemoet. 
 

  

mailto:koriandermix@koriandertennis.nl
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Informatieavond competitiespelers senioren 
 
De uitreiking van de competitieformulieren voor de SENIOREN zal plaatsvinden op 
woensdag 25 maart 2020 om 20.00 uur op het tennispark. De competitieformulieren en de ballen 
zullen dan uitgereikt worden.Eén of twee teamleden van ieder team worden verzocht alle 
bescheiden op te komen halen en het competitiegeld te voldoen voor het hele team.  
Het competitiegeld is nog niet bekend maar zal misschien iets afwijken van vorig jaar en zal nog 
bekend worden gemaakt via een mail aan de aanvoerders. 
 
Bardiensten tijdens de competitie: 
Voordat de competitieformulieren de 25e maart opgehaald kunnen worden zal de bardienst 
afgesproken moeten zijn door de competitieteams. Hoe het precies gaat moet ik nog bespreken 
maar daar krijgen de aanvoerders nog een mailtje over. Geen afspraak gemaakt betekent geen 
competitiespullen. Voor eventuele vragen kunt u mailen met Marco Jansen. 
(marco.jansen@abbott.com). Tip: Neem een tas of doos mee om de blikken ballen in te vervoeren! 
 
Marco Jansen 

Uitloting certificaten Supporterslening 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 november j.l. heeft de uitloting van de certificaten 
van de Supporterslening plaatsgevonden. Zoals voorgeschreven door het reglement vindt publicatie 
plaats in deze KorianderMix. De uitgelote certificaatnummers zonder premie zijn: 
51, 89, 94, 96, 102, 118, 121 en 133. 
 
Op certificaatnummer 69 is een premie van 40% toegekend en op certificaatnummer 87 een premie 
van 60%. De eigenaren van de certificaten worden binnenkort persoonlijk op de hoogte gesteld.  
 
Bestuur. 
 

  

mailto:marco.jansen@abbott.com
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Competitieteams Senioren 
Dag Team Teamleden 

Vrijdagavond Damesdubbel 17+ 1 Riske Peeters Weem 

  Ciska Vlietstra 

  Petra Bieringa  

  Nicolien van Gool 

  Saskia Hoks  

  Melissa de Boer  

  Caro van Iersel 

Vrijdagavond Damesdubbel 17+ 2 Maira Gill 

  Donja Wolleswinkel 

  Melany Beers 

  Fiona Groot 

  Leonie Brouwer 

Vrijdagavond Gemengddubbel 17+ 1 Jan-Bart Gouvernante 

  Sander London 

  Sander Meij 

  Cynthia Ehlers 

  Madara Elstina 

  Karin Poel 

  Henriëtte van Harten 

Vrijdagavond Herendubbel 35+ 1 Peter Sonneveld 

  Marko Neuman 

  Ronald van Velzen 

  Frank Groothuis 

  Frans Blaas 

Vrijdagavond Damesdubbel 35+ 1 Irma Schipperijn 

  Jolanda Koning  

  Tinda Robijn 

  Caroline Straub  

  Linda Dekker  

  Edith Vallentin 

Zaterdag Heren 17+ 1 Joey Dikker 

  Mark Vlietstra 

  Bart Pijls 

  Thomas Roskam 

Zaterdag Heren 17+ 2 Jan-Willem Trenning 

  Wouter vd Heuvel 

  Jürgen Wegbrans 

  Jordy Steenmetz 

  Bas Bruins 

  Felix Schot 

Zaterdag Heren 17+ 3 Pim London 

  Pieter Fleuren 

  Rohan Gisiawan 

  Timo de Haan 

  Stanley Suijk 
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Zaterdag Gemengd 17+ 1 Siita Oldert 

  Valentijn de Wit 

  Sonny Beers 

  Mitchell Tollenaar 

  Liron Elhanati 

  Sanne van Velde 

  Jacqueline Pannekoek  
Dag Team teamleden 

Zaterdag Gemengd 17+ 2 Joanna Brzezinska 

  Alex Duvert 

  Mark Wanninge 

  Gregor Woreel 

  Maira Gill 

Zaterdag Heren 35+ 1 Sjors Peerdeman 

  Marcel van Eijk 

  Edwin de Bie 

  Dennis Hoogdorp 

  Albert-Jan Greeve 

Zaterdag Heren 35+ 2 Hans Fleuren 

  Edward Beerlage 

  Dennis Lankreijer 

  Adriaan Verrips 

  Eric Maurits 

Zaterdag Herendubbel 17+ 1 Wally Robijn 

  Peter Vallentin 

  Tom Renting 

  Harry Tollenaar 

  Stefan Akkerman 

  Paul Straub 

  Joop Beers 

  Jeffrey Robijn 

Zaterdag Gemengddubbel 17+ 1 Marco Jansen 

  Michele vd Assem 

  Saskia Lim 

  Peter Winkelaar 

Zaterdag Gemengddubbel 17+ 2 Berna Smeding 

  Linda Klasen 

  Wilma Schoolenaar 

  Ingrid Streefkerk 

  Evert-Jan Peters 

  Henk Teakema 

Zondag Heren 1 Joey Robijn 

  Darcy Robijn 

  Casper Bommelé 

  Robin Bloemendaal 

Zondag Heren 35+ 1 Roland Pereboom 

  Lotan Heese 

  Chris van Dijk 

  Quirijn Roëll 

Zondag Heren 35+ 2 Rob Visser 

  Ruud Feringa 

  Erik Beukenkamp 

  Kees Tillema 

  Sander Graswinckel 
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Uitnodiging 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de 
ledenvergadering van tennisvereniging Koriander, 
 
dinsdag, 24 maart 2020 om 20.30 uur in het 
clubhuis, Mosweg 10, 1314 AZ  
 
Almere, tel. (036) 533 95 10 
 
 

Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Binnengekomen en verzonden post 
 

4. Verslag ledenvergadering d.d. 26 november 2019 (zie pag. 11 en 12) 
 

5. Toelichting stand van zaken Led-verlichting 
 

6. Jubilarissen 
 

7. Vaststellen jaarrekening 2019 (de jaarrekening kan vanaf 17 maart 2020 bij de secretaris 
worden opgevraagd, via secretaris@koriandertennis.nl)  
 

8. Verslag van de kascontrole commissie met betrekking tot de jaarrekening 2019 
 

 
9. Rondvraag 

 
10. Sluiting 

 
 
Indien op het hiervoor vermelde tijdstip minder dan 25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn en de 
presentielijst hebben getekend wordt deze verdaagd naar dinsdag, 24 maart 2020 om 20.45 uur met 
handhaving van deze agenda. 
 
 
De secretaris, 
Ronald van Velzen 
 
  

mailto:secretaris@koriandertennis.nl
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Notulen ledenvergadering 
 
Notulen van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 26 november 2019  
 
Aanwezig: 39 stemgerechtigde leden; 3 leden zijn afwezig met kennisgeving. 
 

1. Opening 
De voorzitter Michele van den Assem opent de vergadering om 20.30 uur. 
 

2. Mededelingen 
Jop van Breugel en Peter Bottema worden gehuldigd voor hun 25-jarig jubileum. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen aanpassingen aan de agenda. 
 

4. Binnengekomen en verzonden post 
Geen bijzonderheden te melden. 
 

5. Besluitvorming verslag algemene vergaderingen d.d. 26 maart 2019. 
Het verslag wordt akkoord bevonden en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 

6. Begroting 2020 
Voordat de begroting wordt toegelicht zijn er twee punten die extra aandacht krijgen: 
Sander London geeft een toelichting op de jeugdbegroting en de plannen rond de selectie 

- Er komen diverse vragen en opmerkingen; o.a. over de bijdrage aan TCF; over de al of niet 
gedragen kleding; over de tijdstippen van de competitie.  

- Over de selectie kan worden gemeld dat medio januari een uitnodiging komt aan de ouders 
en wordt er samen met de tennisschool nadere uitleg gegeven. De samenstelling van de 
selectie gebeurt in nauwe samenspraak met de tennisleraressen. De vraag of deze voor geel 
en groen is kan nog niet worden beantwoord; dit wordt nog bekeken. 

Wally Robijn geeft een toelichting rond de veranderingen van de KorianderMix 

- Er is een vraag uitgezet bij de redactiecommissie en naar aanleiding van hun reactie is er 
besloten om over te gaan op een maandelijkse digitale nieuwsbrief. Om het tijdperk van de 
papieren KorianderMix goed af te sluiten wordt er nog één KorianderMix oude stijl gemaakt 
en verzonden. 

- Voor wat betreft de website gaan we overstappen naar de website zoals deze wordt 
aangeboden door de KNLTB. Blijft wel het aandachtspunt dat er voldoende content wordt 
aangeleverd om de website mee te vullen. Voorlopig ligt het content management bij de 
redactie. 

- 1 jaar test, daarna evalueren.  

- Rinus Verveer neemt afscheid van de redactiecommissie. Hij geeft aan dat het van belang is 
dat er een goed communicatieplan komt: wat, wanneer en hoe de communicatiestromen 
gaan verlopen 

- Door diverse aanwezigen worden vragen gesteld:  
- Ineke de Graaf: wel de look and feel van de Koriander behouden! 
- Ben Francooy: geeft als voorbeeld dat er op de website geen informatie over deze ALV 
stond en dat de mogelijkheid bestaat dat de communicatie naar de leden minder effectief 
wordt. Tevens val de KorianderMix als naslagwerk weg. 
- Marry Oudshoorn: Verliezen we advertentie/sponsorgeld? Antwoord: Nee.  
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Peter Vallentin presenteer de highlights van de begroting: 

- Belangrijke uitgangspunten: het aantal opzeggingen, de concrete sponsoring over langere (3 
jaar) periode, de hierboven genoemde punten.  

- De contributieverhoging is op basis van de prijsindex (ca 3%) met afronding en in lijn met de 
andere tennisclubs.  

- Vraag van Paul van der Heijdt: waarom wordt de gehele begroting niet van tevoren 
verspreid? 
Antwoord: De begroting is op verzoek gemaild; het bestuur heeft ervoor gekozen om de 
toelichting mondeling op de ALV te om dan meteen op vragen te kunnen reageren. 

- Er zijn verder geen vragen of opmerkingen meer en de begroting wordt met algemene 
stemmen aangenomen. 

 
7. Contributie-inning 2020 

Peter Vallentin legt uit dat we gebruik gaan maken van ClubCollect voor de inning van de contributie. 
Voordelen:  

- Nota wordt elektronisch verstuurd indien er een emailadres bekend is 

- Het is ook mogelijk de nota op papier of per sms te ontvangen 
Het is wel noodzakelijk dat er een actueel emailadres of 06 nummer bij de ledenadministratie bekend 
is. We gaan dit ervaren met de contributienota 2020. 
Vragen: 

-  Hoe gaan we om met wanbetaling?; antwoord: net zoals de voorgaande jaren. 

- Aan wie moeten we betalen: Koriander of ClubCollect?; antwoord: ClubCollect 

- Hoe is de privacy gewaarborgd? Antwoord: er is met ClubCollect een 
verwerkingsovereenkomst gesloten waarin dit vastgelegd en gewaarborgd wordt.  

 
8. Benoeming Kascontrolecommissie. 

Als kascontrolecommissie worden benoemd: Olga Sierhuis en Jeffrey Robijn.   
 

9. Uitloting supportersleningcertificaten 
De volgende lotnummers worden getrokken: 59, 69 (met 40% premie), 87 (met 60% premie), 89, 94, 
96, 102, 118, 121 en 133. 
 

10. Werkgroep LED-verlichting 
Frans Blaas geeft uitleg over de ideeën over Led verlichting. Belangrijk uitgangspunt is dat de prijs 
belangrijk is, maar de kwaliteit telt minimaal net zo zwaar mee.  Er wordt gevraagd of het een idee is 
om dit samen met andere verenigingen op te pakken; antwoord: dit wordt een lastig verhaal om alle 
verenigingen op één lijn te krijgen. Gevraagd wordt of het een acuut probleem is nu de huidige 
lampen van mindere kwaliteit zijn; antwoord: nee, maar we moeten wel doorgaan om te voorkomen 
dat het een acuut probleem wordt. 
 

11. Rondvraag 
Ineke de Graaf: Bij andere sporten is het dragen van clubkleding voor kinderen verplicht; kan dat ook 
bij de competitie van Korianderleden? 
Antw: een nieuwe uitwerking hiervan wordt nog bepaald. 
 

12. Sluiting 
Michele sluit de vergadering om 22:09 uur met dank voor de inbreng en nodigt de aanwezigen nog 
uit voor een drankje aan de bar. 
 
de voorzitter,     de secretaris,  
M. v. d. Assem-Renting    R. van Velzen 



 

 

Zaterdag 14 Maart: open dag  
TV Koriander  
 
Hoe laat: 14:00-16:00  
Kosten: Gratis 
  

Kom naar  
de open dag! 



 

 

Leg je Smartphone nou eens weg en kom zaterdag 14 maart 
naar de open dag bij TV Koriander. 
 

 Of je nu al een tijdje speelt, net begonnen bent of juist wilt starten: tennis is een 

uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden en alle niveaus! Daarnaast is tennis 

gezond, ontspannend en je kunt het spelen wanneer het jou uitkomt. Kom daarom naar 

onze club en ontdek tennis. Love the game. 

 

Open dag TV Koriander 
Op zaterdag 14 Maart organiseert TV Koriander een open dag. De perfecte kans om de 

liefde voor tennis te delen met vrienden, familie, collega’s en kennissen, of juist om kennis 

te maken met de leukste sport ter wereld. Vanaf 14:00 uur is iedereen van harte welkom 

bij TV Koriander om een balletje te slaan. Dus zeg het voort en neem zoveel mogelijk 

mensen mee naar deze #lovegameNL! Zien we je dan? 

 

Actie 
Als je lid wordt tijdens de open dag betaal je geen inschrijfgeld (15 euro) en je krijgt een 

korting van 10 euro op je lidmaatschap! 

 

Programma 
14.00 uur start 

16.00 uur einde 

 

Meer informatie en adres 
TV Koriander 

Sportpark Rie Mastenbroek 

Mosweg 

Website. www.koriandertennis.nl 

 



 
 
 

 
 

TV KORIANDER 
INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN JUNIOREN ZOMER 2020 

Zomerperiode 2020 20 lesweken  ( 30 maart  t/m 2 oktober 2020) 
 

Ondergetekende is lid van TV Koriander en meldt zich aan voor de lessen in zomerperiode 2020 en 
gaat akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties die daar aan verbonden zijn. 
 
Naam : ……………………………………………………… Voornaam : ………………………….J/M 
 
Adres : ………………………………………................... Geb. Datum : ……………………………. 
 
Postcode : .............................................................  Plaats : .........................................…. 
 
Tel.Privé : .............................................................  Tel.Mob. : ......................................... 
 
E-mail : ..................................................................................................................................... 
 
Hij/zij tennist ...........jaar en heeft …….jaar les gehad. KNLTB nr:…………………………………. 
        (Lid van Koriander anders geen les) 
 
Schrijft zich in voor:     Betaling in eens     Betaling in 4 termijnen 

! Groep van 8 personen op 2 banen (20x) €. 155,00          €. 42,50  
! Gr. van 8 pers. op 2 bn. 1 ½ uur (20x) €. 232,50          €. 63,75 
! Groep van 4 personen op 1 baan (20x) €. 269,00          €. 71,00 
! Groep van 8 pers. op 2 banen 2x p.w.(40x) €. 279,00          €. 73,50 
! Privé les 30 min    €.  25,00 per les 

Beschikbaar: 
 Maandag van ………………. tot ……………………. uur   

Dinsdag van ………………. tot …………………… uur 
 Woensdag van ………………. tot ……………………. uur 

Donderdag van ………………. tot ……………………. uur 
Vrijdag  van .................... tot .......................... uur 

 
Betalingswijze: 

! Contant betalen bij de lera(a)r(es) bij aanvang van de eerste les. 
SEPA incasso machtiging: 
Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan TennisCollege Flevoland 

! Om eenmalig een incasso opdracht te sturen naar uw bank om het totale lesbedrag van € 
………… van uw rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TennisCollege Flevoland. 

  
! Om 4x een incasso opdracht van € ……….. te sturen naar uw bank om zo het totale 

lesbedrag in 4 termijnen van uw rekening af te schrijven en uw bank om 4x een bedrag af 
te schrijven overeenkomstig de opdracht van TennisCollege Flevoland. 

 
Als U het niet eens bent met de afschrijving kunt U deze binnen 8 weken laten terugboeken. 
Incassant ID TCF: NL18ZZZ390869340000 kenmerk machtiging: lesgeld 
 
IBAN rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………  
 
Naam rekeninghouder: ……………………………….………………………………………………………. 
 
 
Datum:................................      Handtekening ouders/verzorgers:........................................... 
 

S.v.p. opsturen of inleveren voor 19 maart 2020 



 
 

 
 

 
 

TV KORIANDER 
INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN SENIOREN ZOMER 2020 

Zomerperiode 2020 20 lesweken  ( 30 maart t/m 2 oktober 2020) 
 

Ondergetekende is lid van TV Koriander en meldt zich aan voor de lessen in zomerperiode 2020 
en gaat akkoord met het lesreglement en de financiële consequenties die daar aan verbonden 
zijn. 
 
Naam : ……………………………………………………… Voornaam : ………………………….M/V 
 
Adres : ………………………………………................... Geb. Datum : ……………………………. 
 
Postcode : .............................................................  Plaats : .........................................…. 
 
Tel.Privé : .............................................................  Tel.Mob. : ......................................... 
 
E-mail : ..................................................................................................................................... 
 
Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad. 
 
Schrijft zich in voor:     Betaling in eens     Betaling in 4 termijnen 

! Groep van 4 personen op 1 baan (20x) €. 269,00          €. 71,00 
! Privé les 60 min     €.  50,00 per les 
! Privé les 30 min    €.  25,00 per les 

 
Beschikbaar: 
 Maandag van ………………. tot ……………………. uur   

Dinsdag van ………………. tot …………………… uur 
 Woensdag van ………………. tot ……………………. uur 

Donderdag van ………………. tot ……………………. uur 
Vrijdag  van .................... tot 19.00 uur 

 
Betalingswijze: 

! Contant betalen bij de lera(a)r(es) bij aanvang van de eerste les. 
SEPA incasso machtiging: 
Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan TennisCollege Flevoland 

! Om eenmalig een incasso opdracht te sturen naar uw bank om het totale lesbedrag van 
€ ………… van uw rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TennisCollege Flevoland. 

  
! Om 4x een incasso opdracht van € ……….. te sturen naar uw bank om zo het totale 

lesbedrag in 4 termijnen van uw rekening af te schrijven en uw bank om 4x een bedrag 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TennisCollege Flevoland. 

 
Als U het niet eens bent met de afschrijving kunt U deze binnen 8 weken laten terugboeken. 
Incassant ID TCF: NL18ZZZ390869340000 kenmerk machtiging: lesgeld 
 
IBAN rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………  
 
Naam rekeninghouder: ……………………………….………………………………………………………. 
 
 
Datum:................................         Handtekening:........................................... 
 

S.v.p. opsturen of inleveren voor 19 maart 2020 
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Lesreglement / Koriander zomer 2020 

 
01. Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een 

door een meerderjarig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier; 
02. De zomerperiode heeft een lesperiode van 20 weken; 
03. Een tennisles duurt 50 minuten; 
04. Bij onbespeelbare banen (regen) is de eerste 10% van het aantal geboekte lessen voor 

rekening van de cursist. In geval van overschrijding van de 10% worden de lessen ingehaald.  
05. Afzeggingen van een privé-les zijn toegestaan, mits dit 24 uur van tevoren wordt 

doorgegeven; 
06. Niet op les komen om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening 

van de cursist. Wel zal worden geprobeerd om deze les in te halen in 
een andere groep, als die mogelijkheid zich voordoet; 

07. Het lesgeld dient bij aanvang van de 1e les contant te worden voldaan, of via automatische 
incasso; 

08. Het Tenniscollege is aangesloten bij de V.N.T. (= Verenigde Nederlandse Tennisleraren) en is 
bevoegd tot het lesgeven op ieder 
niveau; 

09. Invullen en ondertekenen van de inschrijfformulieren wil zeggen dat 
u akkoord gaat met het lesreglement en de financiële consequenties 
daarvan; 

10. Om te mogen lessen bij TennisCollege Flevoland dient men lid te zijn van de Tennisvereniging 
Koriander. 

11. Trainers verbonden aan Tenniscollege Flevoland: 
Erwin de Boerdere  Carel Bel   Tommy Umans 
Jeffrey van Limpt  Mike Hupkens   Zwen Bertelsen  
Pearl Wong  a Sang          Nina van der Geest  Derek Koot  
Emar Onderstal   Alexa de Bont   Yanick Artmani 
Remco Bruggeman  Mark Buytendijk  Robert Staarman 

12. ZOMER 2020: 
 Maandag 30 maart  t/m vrijdag 2 oktober 2020  
13.     Geen les op:  Maandag 13 april (2e paasdag) 

Maandag 27 april t/m vrijdag 01 mei (Meivakantie) 
Maandag 01 juni (2e Pinksterdag) 

14. Zomervakantie:  Maandag 06 juli  t/m vrijdag 14 augustus 2020 
15. Inhaalweek:  Maandag 27 april  t/m vrijdag 01 mei 2020 
 Inhaalweek:  Maandag 06 juli t/m vrijdag 10 juli 2020 
16. Voor meer inlichtingen:  

TennisCollege Flevoland   www.tenniscollegeflevoland.nl 
tel. 036-5225115 

 
  

http://www.tenniscollegeflevoland.nl/
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In deze laatste editie van de Koriandermix nog één keer terug: het 
Jeugdhonk! Met heel veel nieuws voor de jeugd: 
 

o De teamopstellingen voor de voorjaarscompetitie 
o Informatie over de jeugdcompetitie 
o Informatie over het selectieplan 
o Het paard-veulen toernooi 
o Jeugdkalender 
o Chillavond 

 

Nieuws van de juffies (en de jc) 
Ook in deze laatste editie weer nieuws van onze tennisleraren. De 
juffies, zoals ze zelf zeggen. Ze zijn druk met de lessen, maar ook met 
allerlei activiteiten. Gelukkig doen ze veel samen met de verschillende 
commissies, maar ze kunnen altijd nog meer hulp gebruiken. Schroom 
dus niet ze eens te vragen of je iets voor ze kunt betekenen. Misschien 
heb je zelf leuke ideeën. Laat je horen en zien. Dit geldt voor zowel 
seniorleden, jeugdleden en hun ouders. Deze keer nieuws over de 
competitie, het selectieplan, het paard-veulentoernooi en vast een 
kalender. 
 

Competitie 
Beste competitiespeler en/of ouder-begeleider, 
 
De voorjaarscompetitie 2020 gaat binnenkort alweer van start. De indeling van de competitie teams 
is te vinden in deze Koriandermix. 
De eerste wedstrijddag voor Rood & Oranje start 29 maart , Groen & Jeugd 11 t/m 17 jaar start in 
het weekend van 4 en 5 april 2019. De locaties en tijden van de wedstrijden volgen begin maart. 
We organiseren op zaterdag 14 maart a.s. een trainings-en kennismakingsochtend voor alle 
jeugdspelers die meedoen met de Voorjaarscompetitie. Tijdens deze dag worden jullie onder andere 
vertrouwd gemaakt met de regels van de competitie en ga je samen met je team trainen. 
 
De indeling van de ochtend/middag is als volgt: 
 
Groen: 10:30-11:30 
Zaterdag mix & zondag meisjes 11 t/m 17 jaar : 11:30-12:30 
Rood & Oranje: 12:30-13:30 
  
Daarnaast worden in de serre de wedstrijdformulieren en wedstrijdballen uitgereikt aan de 
begeleiders van de teams, maar ook de Korianderpolo die gesponsord wordt door de club. Ook wordt 
er tijd ingeruimd voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen. Het is dus 
belangrijk dat alle ouders aanwezig zijn op deze dag! 
 
We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 14 maart 2020.  
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Agenda jeugdevenementen 
Er volgen vast nog meer evenementen, maar zet deze vast in je 
agenda: 
 
14 maart  Info jeugdcompetitiedag & open dag 
27 maart  Chill avond 
31 mei   Paard-veulen toernooi 
20 juni   gezelligheidstoernooi  
6 juli t/m 16 aug zomervakantie (geen tennisles)  
28 t/m 30 aug  Jeugd clubkampioenschappen 
5 sept   open dag 
19 december  Foute kersttruientoernooi 

 
 

Selectie 
Tijdens de jaarvergadering heeft de jeugdcommissie een presentatie gegeven over een 
jeugdselectieplan (opgesteld door de jeugdcommissie in samenwerking met Tennis College 
Flevoland). Afgelopen vrijdagavond (31 januari) is het voorstel besproken met de ouders van de 
kinderen die voor dit plan in aanmerking komen. Een korte samenvatting van het plan: 
 
Doel van het plan:  
Kinderen de kans te bieden zich meer te kunnen ontwikkelen op tennisgebied. 
Voor wie is het bedoeld: 
Kinderen die dezelfde instelling hebben betreffende het trainen en voor wie het niveau het toelaat. 
Instromen is altijd mogelijk. 
Wat houdt het in:  
De kinderen gaan 3x per week trainen. 2x een tennistraining. De derde training is een 
conditietraining. 
 
Wat verwachten we van deze kinderen: 

➢ Ze doen mee met de clubkampioenschappen 
➢ Ze doen mee met zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie 
➢ Ze doen mee aan open toernooien ( met o.a. het eigen open jeugdtoernooi) 
➢ Ze zijn aanwezig bij de trainingen en tonen de juiste inzet 
➢ Ze helpen mee bij clubactiviteiten 

Wat verwachten we van de ouders: 
➢ Zij steunen hun kind op een positieve manier 
➢ Zij zijn aanwezig bij de ouderavond 
➢ Zij zijn aanwezig bij de oudergesprekken ( 1 of 2 keer in maart en/ of augustus) 

 

 

     
Goede opkomst voorlichting selectie jeugdteams op vrijdag 31 januari. ( foto TCF) 
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Teamopstellingen Voorjaarscompetitie Jeugd 
 

ZATERDAG 
 

MIX 13 tm 17 jaar 

Danilo Feijen 

Dayton van Wilsem 

Ashley Schöbel 

Demi -Jane Bennewitz 

Madhiya Kidwa 

Begeleider: Dave Bennewitz 
06-18035530 

 

 
ZONDAG GROEN 
 

GROEN 1 / TEAM 1   GROEN 1/ TEAM 2 

Kaylee Cheung Julian van Scheppingen 

Tara Dujmovic Jordan Ruitenschild 

Amira Blaas Kenan Mujagic 

Anna Pankratov Zeger ter Stege  

 Shaheer Kidwai 

 Sem Niemoller 

Begeleider:  ????? 
 

Begeleider: Jasper van Scheppingen 
06-51827489 

 

GROEN 2/TEAM 3 GROEN 2/ TEAM 4 GROEN 2/ TEAM 5 

Jessi Klaver Injoo Song Amalia Dumenica 

Leontina Miokovic Jayden Hagen Emily Kingori 

Jesse Gietman Reef Glass Jahro Vyent 

Mees de Winter Omar Zeljovic Joost Burger 

Juliën Akkerman Cas Meijer Rishika Singh 

Sidhant Ghose  Dean van Kammen 

Begeleider: 
Danielle Klaver 
06-18519148 

Begeleider: 
Emile Hagen 
06-41195955 

Begeleider:  
Dana van Kammen 
06-51107278 
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ZONDAG ORANJE 
 

ORANJE 1/TEAM 1 ORANJE 2/TEAM 2 ORANJE 2/TEAM 3 

Thijs Vlietstra Luuk de Vries Lisette Vlietstra 

Aron Makhloufi Brandon Chong Brianna Ipek 

Rayan Blaas Jasper Rinsma Sabina Dhondt 

Michelle Mesters Ian Cheung Advik Rana 

Darius Balciunas Dylan van Kammen Anvita Rana 

Fatim Bangoura   

Begeleider: 
Tim Mesters 
06-20366380 

Begeleider: 
Robert Rinsma 
06-51274749 

Begeleider: 
Mark Vlietstra 
06-83434114 

 
 
ZONDAG ROOD 
 

ROOD 1/TEAM 1 ROOD 1/TEAM 2 

Alexander Droog Chaamaka Edeh 

Maxim van der Laak Alessandra Romanov 

Mark Polovets Emilie van den Heuvel 

Max Betker Mila Kean 

Kai Betker  

Jayven Mendez Gonzalez  

Begeleider: Leon Droog 
06-55814047 

Begeleider: Ciska Vlietstra 
06-12301736 

 
ZONDAG 
 

MEISJES 13 tm 17 
TEAM 1 

MEISJES 13 tm 17 
TEAM 2 

MIX 11 tm 14 JONGENS 13 tm 17 

Laura Dujmovic Damini Bissumbhar Ibrahim Shah Tycho Timmerman 

Rubey van Hemert Taniya Bissumbhar Omar Contreras Avilas Quentin Jelsma 

Yeal Munoz Moice Lapar Ilia Zaker Dinant v Koeveringe 

Jara van Arkel Sayen Tielle Jochem Borsboom Inhyuk Song 

Chayenne vd Heydt Yaara Munoz Luca Paoli Axel ter Stege 

    

Begeleider: 
Jara van Arkel 
06-81738626 

Begeleider: 
Previn Lapar 
06-50605721 

Begeleider: Begeleider/aanvoerder 
Tycho Timmerman 
06-12258386 
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PAARDVEULEN TOERNOOI 2020 
 

Op zondag 31 mei vanaf 11.00 uur organiseren we weer het 
paardveulen toernooi. 
 
Het is een toernooi waarbij jeugdleden zich kunnen inschrijven met 
iemand die geen lid hoeft te zijn, bijv. vader, moeder, opa, tante of 
neef. 

 
Niet alleen jeugdleden kunnen zich inschrijven maar ook seniorleden die graag een keertje met bijv. 
een neefje, nichtje of kleinkind (niet ouder dan 17 jaar), die geen lid hoeft te zijn, willen spelen 
kunnen zich inschrijven. 
 
Dus wil je eindelijk eens met een familielid of goede vriend spelen die (nog) geen lid is, schrijf je dan in 
voor dit supergezellige toernooi. 

 
Deze dag staat altijd in het teken van gezelligheid en sportiviteit, dus winnen is bijzaak! Er zullen 
wedstrijden en spellen gespeeld worden, soms ook met water. Een beetje nat worden hoort daar 
natuurlijk ook bij… (Dus doe vandaag niet de meest nette kleren aan!!) 
 
We starten om 11.00 uur en eindigen rond 16.30 uur.  
 
Inschrijven kan via de mail. (jc@koriandertennis.nl) 
Doe dit vóór 28 mei! 
Inschrijfgeld is € 13.50 per koppel (inclusief lunch). Alleen cash en gepaste betaling mogelijk! 
 
Geef bij de inschrijving de naam en leeftijd paard, naam en leeftijd veulen, telefoonnummer, 
niveau veulen en eventuele allergieën door. 

 
Geef je snel op, want vol = vol!! 
 
 
Belangrijk: 
Afgelopen jaar hebben we wederom deelnemers moeten teleurstellen.. Daarom: Inschrijven = 
deelnemen, dit ivm de gemaakte speelschema’s van de wedstrijden en de spellen. 
 
Tot ziens op 31 mei!!! 
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TENNIS CHILL AVOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 27 maart organiseren wij voor de 

jongeren van Koriander een chill avond! Op deze avond zullen wij spellen op de tennisbanen doen 
maar ook in de kantine games spelen, bordspellen spelen, eten en drinken en een film kijken met z’n 
allen! Dit zijn de belangrijkste punten van de avond: 
 
Vrijdagavond 27 maart van 19:30 tot 00:00 
Toegangsprijs €7,50 

Heb je leuke spellen of activiteiten? Neem mee!       
Leeftijd vanaf 15 t/m 21 jaar 

Heb je een zitzak? Neem mee!       
Eten en drinken is verzorgd 
Tennis spullen mee 

Allergieën of speciale eetstijlen? Laat het weten!       
Aanmelden via: jc@koriandertennis.nl 
 
Voor meer informatie of vragen kan je een e-mail sturen naar rubeyvanhemert@outlook.com of 
Jara@vanarkel.org  
 

  

mailto:rubeyvanhemert@outlook.com
mailto:Jara@vanarkel.org


24 
 

Agenda 2020 
20/02/2020 NietBangVoorEenBeetjeKou 
21/02/2020 Klaverjas 
27/02/2020 NietBangVoorEenBeetjeKou 
01/03/2020 Gouwe Nieuwe Korrie 
05/03/2020 NietBangVoorEenBeetjeKou 
06/03/2020 Klaverjas 
12/03/2020 NietBangVoorEenBeetjeKou 
13/03/2020 Klaverjas 
14/03/2020 Info jeugdcompetitiedag & open dag 
19/03/2020 NietBangVoorEenBeetjeKou 
 
20/03/2020  Jedi Weekend Dubbel 
– 22/03/2020 Toernooi 
 
24/03/2020 Algemene Ledenvergadering 
 
04/04/2020 Vrijdag, zaterdag en zondag 
-26/04/2020 + 13/04/2020  Competitie 
 
08/05/2020 Vrijdag, zaterdag en zondag 
-29/05/2020 Competitie 
 
31/05/2020 Paard-Veulen toernooi 
13/06/2020 Gezelligheidstoernooi 
 
15/06/2020  
– 21/06/2020 Clubkampioenschappen 
26/06/2020 N8 van de Jeugd 
 
27/06/2020  
– 05/07/2020 Sharp Open Koriander 
 
18/08/2020 Mensday 
 
28/08/2020 Jeugd- 
-30/08/2020 clubkampioenschappen 
 
05/09/2020 Open Dag 
12/09/2020 LadiesNight 
 
11/09/2020 Vrijdag, zaterdag en zondag  
-25/10/2020 NajaarsCompetitie 
 
10/10/2020  
-18/10/2010 Open Pallas Jeugd Herfst Toernooi 
 
24/11/2020 Algemene Ledenvergadering 
21/11/2020 Pietendiplomatennis & pepernotentoernooi 
18/12/2020 Kerstbingo 
19/12/2020 Foute Kersttruientoernooi 




