
 

 

 

 

Nieuwsbrief mei 2019 
Beste Evergreeners, 

 

Het tennis-seizoen is al weer een paar weken in volle gang en gelukkig worden de temperaturen aangenamer en 

de avonden langer. Na de succesvol verlopen reeks van de wintercompetitie is op veler verzoek doorgestart met 

een Evergreen Club Competitie op de donderdagavond. De reguliere KNLTB-voorjaarscompetitie is ook al een 

paar wedstrijden onderweg en de clubkampioenschappen zijn al weer aanstaande (15 t/m 22 juni). Voldoende 

activiteiten dus om aan mee te doen en je sportieve krachten te meten of gewoon lekker een balletje te slaan.  

 

Daarnaast hebben we al een paar goede klusdagen gehad, waardoor ons park steeds mooier en beter wordt. Het 

wachten is op de toekenning van de subsidie voor het vervangen van de verlichting, zodat we een betere 

verlichting krijgen tegen lagere kosten. 

 

AVG en privacystatement 

Het bestuur heeft zich ook voor laten lichten over hoe TV Evergreen moet omgaan met de data van onze leden in 

verband met de dataprivacy. We zitten in de afrondende fase en zullen jullie op korte termijn het privacy-statement 

van onze vereniging doen toekomen. Hierin wordt helder verwoord welke data wij van onze leden hebben, wat we 

er mee doen en hoelang we bepaalde data bewaren. Ook uw rechten worden hierin verwoord. 

 

Het bestuur. 

 

Nieuws van de parkcommissie 

Woensdag 22 mei park gesloten tot 17.00 uur 

Woensdag wordt er groot onderhoud gepleegd aan de banen op ons park. 

Je kan dan ook overdag niet tennissen, vanaf 17.00 uur zullen de banen weer worden opengesteld. 

 

Woensdag 29 mei klusdag 

Op woensdag 29 mei organiseert de Parkcommissie weer een klusdag. Er zijn nog diverse dingen te doen. Zo 

moeten er nog een paar banken geschuurd en gebeitst worden. Ook moet het onkruid langs de banen worden 

gewied. Wellicht dat er iemand de bovenkant van de overkapping kan schoonmaken. Zo is er altijd wel wat te doen. 

Rond 9.30 starten we eerst met een lekker bakkie. 

 

LED-verlichting 

Helaas hebben we nog niets vernomen van onze subsidieaanvraag(SBOS) bij de Rijksoverheid voor de 

vervanging van de baanverlichting. Eind mei, begin juni verwachten wij eigenlijk wel een antwoord. Wel hebben we 



 

 

 

 

inmiddels een toezegging van 21% van het investeringsbedrag ontvangen van het Fonds Schiedam Vlaardingen 

en 10% van de gemeente Maassluis.   

 

Nieuws vanuit de barcommissie; 

De barcommissie is op zoek naar leden die op ad hoc basis een betaalde bardienst kunnen lopen tegen betaling 

van € 30,= per keer. Voor info en aanmelden gaarne contact opnemen met Peter de Labije. 

 

Clubhuis opgeruimd achterlaten. 

Het komt regelmatig voor dat bij het openen van het clubhuis, wij constateren dat deze niet netjes is achtergelaten. 

De tafels zijn niet schoongemaakt of er staan lege flessen en glazen op de bar. 

De barcommissie vraagt ook nogmaals aandacht voor het schoon achterlaten en afsluiten van de clubhuis. Denk 

aan: 

o de tafeltjes schoon achterlaten binnen en buiten, 

o de afwas in de vaatwasser en niet op het druiprek achter de bar.  

o lege flessen niet op de bar, maar in de kratten achter de bar 

o in het clubhuis de tussendeur naar toiletten op slot doen en rolluik naar beneden.  

o alle rolluiken moeten helemaal naar beneden 

o de buitendeur naar het afhangbord mag niet op slot maar moet wel dicht. Het rolluik van die deur gaat 

vanzelf op een bepaald tijdstip naar beneden. 

Deze zaken gelden voor de bardienst maar zeker ook voor de sleutelhouders welke gebruikmaken van het 

clubhuis. 

 

Inkopen  

Joyce en Henk tamboer hebben aangegeven om volgend jaar te stoppen met hun werkzaamheden voor de 

barcommissie. Zij verzorgen sinds jaar en dag de voorraad van de kantine. En dus moeten wij opzoek naar een 

nieuwe vrijwilliger. Voor info en aanmelden gaarne contact opnemen met Peter de Labije. 

 

Club Kampioenschappen 

Uiteraard zijn ook wij van de barcommissie volop bezig met de voorbereidingen op de clubkampioenschappen en 

hopen er weer een gezellige week van te maken. 

Sportieve groetjes van de barcommissie. 

 

De barcommissie. 

 

  

https://www.fondssv.nl/


 

 

 

 

Tennisnieuws 

EVERGREEN CLUB COMPETITIE 

In de 2e editie van de Evergreen Club Competitie zijn er op donderdag nog 4 wedstrijden te gaan. Deze keer doen 

er 46 leden mee. Het is nog vroeg om nu al iets te zeggen over de eindstanden in de diverse poules. 

Op Hemelvaartsdag(30 mei) zijn er geen wedstrijden. Deze avond kan er vrij gespeeld worden. 

Ook in de week(15 t/m 22 juni) van  de Clubkampioenschappen zijn er geen wedstrijden voor de Evergreen Club 

Competitie.  Hebben jullie je al ingeschreven?   

 

De voorjaarscompetitie. 

De voorjaarscompetitie is al een aardig stukje onderweg. De meeste teams hebben 4 of 5 wedstrijden gespeeld 

met wisselend succes. Het Westlandse damesteam ligt in de 3e klasse vrijdagavond op kampioenskoers met nog 2 

wedstrijden te gaan staan ze 1 punt los van nummer 2.  

Ook het team van Tom Heidelberg gaat op vrijdagavond aan kop in de 1e klasse. Met 1 wedstrijd minder dan de 

nummer 2, staan zij toch al 1 punt los. 

Ook het team van de heren Melief & Friends heeft nog zicht op de 1e plaats. Zij staan 1 punt achter het team uit 

Pijnacker, welke zij op zondag 2 juni nog treffen op ons park. 

Succes allemaal 

 

Jeugdtennis Waterweg Masters 

Reserveer 22 juni en 31 augustus alvast in je agenda. 

Op 22 juni en op 31 augustus worden de Waterweg Masters voor de jeugd(alle kleuren) georganiseerd bij diverse 

verenigingen uit Maassluis, Maasland, Vlaardingen en Schiedam. Waar welke kleur gaat spelen is nog niet 

definitief. Waarschijnlijk zal er op 31 augustus bij ons gespeeld gaan worden door Rood of Groen. Zodra er meer 

bekend is, laten we het weten. Hou de Club.app en de website in de gaten. 

 

Iedereen veel succes 

 

Hebben jullie je al ingeschreven voor de 

clubkampioenschappen. 15 t/m 22 juni? 

klik hier om in te schrijven 

 

  

 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=96E63732-5F4D-4B95-83AB-5C6C603EE419


 

 

 

 

ZOMER CHALLENGE 

Heeft je buurvrouw, neef, vriendin, tante of collega altijd al een 

balletje willen slaan, dan is dit hun kans! Deze zomer hebben we 

een leuke, goedkope actie voor de maanden juni, juli en augustus. 

Voor maar € 45,00 kun je de zomer maanden onbeperkt vrij 

tennissen en zijn er ook nog eens 5 tennislessen inbegrepen! 

  

Inschrijven kan via deze link, vermeld bij de opmerkingen “zomer 

challenge” Het lidmaatschap stopt automatisch na deze 3 

maanden. Wanneer je de smaak te pakken hebt, is het natuurlijk 

mogelijk je lidmaatschap te verlengen. 

  

De tennislessen vinden plaats in de maand juni op vrijdag van 

19.00 – 20.00 en zondag van 10.00 – 11.00. Je mag zelf bepalen 

welke 5 dagen je les wilt volgen.  

  

Mocht je vragen hebben over het lidmaatschap, laat het ons dan 

gerust weten via info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl 

 

ZOMER STUNT – LESSEN 

Deze zomer is het weer mogelijk om tegen een goedkoper tarief te lessen. Van 13 juli tot 25 augustus les je al voor 

€ 27,50 per les van een uur. De groep samenstelling mag je helemaal zelf bepalen (privé les is ook mogelijk). Zin 

om in de zomer maanden, flexibel en goedkoper te lessen? Stuur ons een mail met je voorkeursdagen en 

tijdstippen – info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl  

 

Met sportieve groet, 

Mark van der Haven 

(t) 06-27309583    (e) info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl 

(w) www.tennisschoolmarkvanderhaven.nl  (fb) facebook.com/tennisschoolmarkvanderhaven 

 

Agenda 

Maandag 09.00 – 12.00 uur seniorleden Toss 

Donderdag  09.00 – 12.00 uur seniorleden Toss 

Vrijdag  14.00 – 16.00 uur Tossen voor de heren 

Zondag 10.30 uur Cardio-tennis o.l.v. Tennisschool Mark van der Haven 

Woensdag 29 mei Klusdag vanaf 9.30 

15 t/m 22 juni 2019 Clubkampioenschappen  

Augustus Fysiotherapie Hofstra Evergreen Open  

 

 

mailto:info@tennisschoolmarkvanderhaven.nl
http://www.tennisschoolmarkvanderhaven.nl/

