
 

of commissie. 

Aanmelden als lid kan heel 
eenvoudig op 
www.tvcromwijck.nl. Klik 
rechts boven op -lid wor-
den? en vul  het aanmel-
dingsformulier in. Wordt u 
voor het eerst lid van een 
tennisvereniging dan dient 
u een pasfoto te uploaden. 
Een digitale foto mailen kan 
ook.  Het emailadres staat 
op de betreffende pagina.  
Let op! Iedereen die op 
onze  banen tennis– padel 
les wil volgen dient lid te 
zijn/ worden van tv Crom-
wijck. 

Bent u nieuw (zomer)lid of 
wilt u lid worden van onze 
gezellige vereniging. Na-
mens het bestuur en leden 
van TV Cromwijck heten we 
u van harte welkom!   

In deze welkomsbrief infor-
meren we u op hoofdlijnen 
over onze vereniging. Het 
lidmaatschap, de mogelijk-
heden om tennis– en/of 
padellessen te volgen en de 
activiteiten komen aan de 
orde. Heeft u vragen 
schroom dan niet om con-
tact op te nemen met de 
betreffende contactpersoon 

  Nieuw lid of lid worden? 

De banen: 
TV Cromwijck beschikt 
over 10 allweather smash-
court tennisbanen, een 
mini veld en 2 padelba-
nen.. Alle banen zijn voor-
zien van  duurzame LED 
verlichting. Alleen bij 
sneeuw of dooi kan het zijn 
dat de banen tijdelijk geslo-
ten worden. Let op; ook 
smashcourtbanen dienen 
gesleept te worden!                                  

Het paviljoen  
Ons paviljoen is op werkda-
gen geopend vanaf 19.30u. 
In het weekend alleen bij 
evenementen. Hier kunt u 
tegen klantvriendelijke prij-
zen een drankje drinken 
met uw tennismaten. De 
toiletten en koffieruimte zijn 
wel gehele dagen open. In 
ons paviljoen kunt u afreke-
nen met uw pinpas, of con-
tant, of met uw tennispas.  

Lees op de site hoe u uw 
tennispas oplaadt.  
Tennishal  
Op de banen 8 en 9 staat 
een ballonhal. Via een half-
jaar contract  kunt  u van 1-
10 tot 1-4 een vast uur een 
baan huren. Buiten de vas-
te contracten om is er ook 
losse huur mogelijk. Zie 
tvcromwijck.nl/blaashal.  
Tot 1-10 kan deze door alle 
leden gereserveerd worden 
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Activiteiten: 
 

Iedere maandagoch-
tend, vrijdagochtend 
en woensdagavond 
tossen.  

Regelmatig 

recreatieve toernooien 

Zie 
www.tvcromwijck.nl in 
de clubagenda of in de 
agenda onder club in 
de app  

 

  Ons park 

De lidmaatschapstarieven 
zijn te vinden op de site, 
onder “over ons” - lidmaat-
schap en contributie! Het 
betreft een gecombineerd 
tennis/padel lidmaatschap. 
Seniorleden zijn verplicht 
om 2x per jaar bardienst te 
draaien (samen met een 
ander lid). 
TV Cromwijck beschikt ook 
over een verenigingsapp. 
Nadat het lidmaatschap 
verwerkt is kunt u de KNLTB 
Club-app  downloaden in de 
app-store en aanmelden 
met uw bondsnummer. Het 
wachtwoord wordt je toege-
zonden    

 Tennistraining bij TV Cromwijck             

Wil je tennis– of padelles 

volgen bij TV Cromwijck? 

Meld je dan aan bij Tennis-

school Netwerk. Op 

www.tennisschoolnetwerk.nl 

lees je alles over de lessen 

die zij verzorgen. Speciale 

tennislessen voor kinderen 

tussen 5 en 8 jaar,  

maar ook privélessen en 
groepslessen voor senioren en 
jeugdleden.  
Tennisschool Netwerk biedt 
een totaalpakket met trainin-
gen voor zowel de recreatieve 
als de prestatieve ten-
nisser/ padel speler  
  
 

 

Als nieuw lid hoef je niet 
altijd te wachten met les-
sen totdat de nieuwe lescy-
clus begint. Kijk voor infor-
matie over de tennisles op 
onze site. Of neem contact 
op met de hoofdtrainer van 
Cromwijck: Wesley Quispel 
via 06-52 32 56 74. 

http://www.tennisschoolnetwerk.nl/


Vanwege de coronacrisis 
is  vooraf banen reserve-
ren via de KNLTB 
Clubapp verplicht Ook 
voor deelname aan eve-
nementen zoals een toer-
nooi of de wekelijkse 
tosavond is van te voren 
aanmelden noodzakelijk.   
Ook bezoekers dienen 
zich te te registreren aan 
de bar!  

Vanwege de drukte tij-
dens doordeweekse 
avonden van 19:00 tot 
21.00 uur is het  spelen 
tijdens deze uren beperkt 
tot 1x per avond. 
Belangrijk is dat als je met 
z’n vieren een baan reser-
veert je ook alle vier de 
namen invoert in de app, 
zodat we kunnen na gaan 
wie er op het park is ge-
weest bij calamiteiten. 
Neem je een introducee 
mee, vul dan in de app de 
volledige naam en het juiste 
emailadres in van betrokke-
ne! Stel je bent met meer 
dan vier personen op een 
baan,  

Maandagochtend en vrij-
dagochtend dient u even 
voor 9 uur aanwezig te zijn 
in het paviljoen. Er wordt 
dan 1 ronde van 1 tot 1,5 
uur gespeeld. Na afloop is 
het paviljoen geopend voor 
een kopje koffie of thee.  

Woensdagavond worden 
er meerdere ronden ge-
speeld. 20.00u, 21.00u en 
22.00u Pas de 2e of 3e 
ronde aansluiten kan ook. U 
bepaalt zelf hoeveel ronden 
u speelt.  

Zorg wel dat u even voor de 
aanvang van een nieuwe 
ronde aanwezig bent! 

Heeft u nog geen tennismaatje 
gevonden om samen te gaan 
tennissen of padellen of vindt u 
het leuker om steeds met ver-
schillende mensen te tennis-
sen. TV Cromwijck staat be-
kend om zijn vele tossmogelijk-
heden op alle niveaus. 

Op maandagochtend, woens-
dagavond en vrijdagochtend 
kunt u als individu vrij komen 
spelen. U wordt dan op uw 
eigen niveau ingedeeld  en 
leert zo heel snel veel tennis-
vrienden kennen.  Vanwege  
Covid19 is het wel verplicht 
vooraf aan te melden in de app 
onder club-agenda. 

Vragen; 
rc@tvcromwijck.nl  
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 Covid 19 spelregels bij tv Cromwijck  

dan zijn de geregistreerde 
personen verantwoordelijk 
voor de communicatie met de 
overige aanwezigen indien er 
een besmetting wordt gecon-
stateerd.  
De overige spelregels: 
o Algemene hygiëne maatre-
gelen naleven. 
o   Houd 1,5 meter afstand 
tot personen, die niet tot je 
huishouden behoren. 
Jongeren t/m 17 jaar hoeven 
zich onderling niet aan deze 
afstand te houden. De 1,5 
meter geldt weer wel wan-
neer zij in de buurt van een 
ouder iemand staan/zitten. 
Voor kinderen t/m 12 jaar 
geldt geen minimale afstand. 
Ook niet wanneer zij in de 
buurt van een ouder iemand 
staan/zitten. 
o  Houd de aangegeven loop-
routes aan 
o Houd in het clubhuis en op 
het terras de vaste zitplaatsen 
aan! Schuif geen stoelen/tafels 
naar mekaar toe!   
o Breng zelf je glazen/kopjes 
en flesjes terug en plaats ze op 
de tafel die speciaal daarvoor 
is neergezet bij de bar!  

 

. 

  Nog geen tennismaatjes? Ga 
tossen (tennis en padel)! 

 
 

 

Ook bezoekers ( niet-
spelers) dienen zich te 
registreren.  
Bij een bezoek aan ons 
park moeten zij gezond-
heidsvragen beantwoor-
den en zijn /haar per-
soonsgegevens registre-
ren. Onder bezoekers ver-
staan we diegenen die 
geen baan gereserveerd 
hebben of deelnemen aan 
een evenement. Spelers 
worden geregistreerd door 
het reserveringssysteem of 
de organisator van het 
evenement (open toernooi, 
competitie, toss etc.)  
Bij de ingang van het park 
worden bezoekers gewe-
zen op de Gezondheids-
check en dat ze zich moe-
ten melden/registreren bij 
de bar. Daar ligt een regi-
stratieformulier waar ze 
hun gegevens[1] achterla-
ten, zodat we in geval van 
een bron- en contacton-
derzoek na een besmet-
ting, precies weten wie er 
aanwezig waren die dag. 

Tossen 

 
Maandagochtend 09.00u 

Vrijdagochtend  09.00u 

Woensdagavond 

20.00u  21.00u 

22.0u 

          

Covid19: 
 

Houd je aan de spelre-
gels:  
 
Vooraf aanmelden/
reserveren 
Houd 1,5 afstand 

Houd in het clubhuis 
en op het terras de 
vaste zitplaatsen aan!  

Breng zelf je glazen/
kopjes en flesjes te-
rug!  

 



  

Contact: 
 

Telefoon: (0348) 416456 
E-mail:  

Bestuur; 
secretaris@tvcromwijck.nl 

 
Ledenadministratie; 

ledenadmin@tvcromwijck.nl 
nieuw adres of mailadres kunt u 
zelf doorgeven op de site; Log 
eerst in. Kies;   mijn club– wijzig 
profiel! 

Commissies; 
jeugdtennis 

jc@tvcromwijck.nl  
recreatietennis 

rc@tvcromwijck.nl 
bardienst 

bc@tvcromwijck.nl 
Baanonderhoud 

baanc@tvcromwijck.nl 
Technische commissie 

tc@tvcromwijck.nl 
 

Matchpoint is de nieuwsbrief van tv.Cromwijck. Deze verschijnt enkele 
keren per jaar. Dit bulletin is speciaal bedoeld voor nieuwe leden. . 

Kopij vanuit de leden is van harte welkom!    

 

Heeft u kopij, op- of aanmerkingen of wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen stuur dan een mail naar secretaris@tvcromwijck.nl  

Banen reserveren vooraf (op 

afstand) via de KNLTB 

clubapp is verplicht   

Belangrijk is dat als je met z’n 

vieren speelt je ook alle vier de 

namen invoert in de app, zodat 

we kunnen na gaan wie er op 

het park is geweest bij calami-

teiten. Neem je een introducee 

mee, vul dan in de app de volle-

dige naam en het juiste email-

adres in van betrokkene!  

zich.  
 

 

 

Afhangen/ verlichting!  

Stel je bent met meer dan vier 

personen op een baan, dan zijn 

de geregistreerde personen ver-

antwoordelijk voor de communica-

tie met de overige aanwezigen 

indien er een besmetting wordt 

geconstateerd.  

Afhangen is verplicht!!!   

Tijdens de lessen en het tossen 

hoeft u niet af te hangen! 

 

Verlichting 

Boven het afhangbord in de gang 

van het clubhuis hangt het bedie-

ningsscherm voor de verlichting. 

Ook dit is een touchscreen! 

Meer informatie over je lidmaatschap vind je op de site van TV Cromwijck  
www.tvcromwijck.nl  onder “over ons” - “lidmaatschap” . 
Onder “organisatie” vind je onze huisregels en onder  “Clubhuis&Park” 
Verdere informatie over onze vereniging. 
  
Het bestuur wenst je een mooie tijd toe bij onze vereniging.  

 

Een vereniging draait op vrijwilligers  

Vrijwilligers zijn bij een vereniging altijd welkom! Dus wil je je inzetten voor één 

van onze commissie, mail dan naar bestuur@tvcromwijck.nl. 

http://www.tvcromwijck.nl/
http://www.tvcromwijck.nl/pages/19/bestuur-commissies-contactpersonen/

