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Beste mensen, onze mooie tennisvereniging is na de vervelende twee jaar Corona weer helemaal 

back on track. We kunnen weer zoveel spelen als we willen, de kantine is weer voor iedereen open. 

Er vinden toernooitjes plaats (wintercompetitie, Valentijntoernooi en paastoernooi), er zijn klaverjas- 

en dartavonden, het grote toernooiseizoen gaat beginnen en we gaan op 18 juni een mooi feestje 

geven ter ere van ons 40 jarig bestaan. Er is veel animo voor de lessen van Wijnand en we hebben de 

afgelopen maanden nieuwe leden verwelkomd waardoor het ledenbestand stabiliseert. De 

padelcie.is hard aan het werk om baan 1 om te bouwen tot 2 padelbanen, er zijn daarvoor enkele 

forse subsidies binnengehaald.  

Veel goed nieuws dus.  

Er is ook minder goed nieuws. De afgelopen weken hebben een aantal trouwe vrijwilligers 

aangegeven dat ze gaan stoppen met hun activiteiten voor de vereniging. Rob van de Berg heeft vele 

jaren de ledenadministratie gedaan maar stopt daar eind van dit jaar mee. Pieter Borgers (technisch 

onderhoud) is vorige maand gestopt en zijn vrouw Katja (onderhoud terrein) stopt eind maart. Jan de 

Gram zal op 10 mei, tijdens onze alv, afscheid nemen als bestuurslid. Allemaal leden met een 

jarenlange inzet voor onze vereniging. Ik dank ze allen van harte en uiteraard worden ze later nog in 

het zonnetje gezet. 

Zoals bekend is Erwin Lengkeek gestopt met de organisatie van het Netpraettoernooi en het 30+ 

toernooi, gelukkig hebben we wel drie nieuwe gekwalificeerde toernooileiders maar er zijn meer 

vrijwilligers nodig. De kantinecommissie moet ook nog steeds bemenst worden. Kortom een aantal 

cruciale taken binnen onze vereniging worden binnenkort niet meer gedaan. We hebben dus 

dringend nieuw bloed nodig. Als je tennissen bij TZZ leuk vindt, als je plezier hebt in het samen met 

anderen dingen voor elkaar krijgen, meld je dan aan voor een van de klussen die er liggen. Je hoeft 

het niet alleen te doen, je wordt niet  verantwoordelijk voor dingen die je niet kunt overzien, je hoeft 

geen avonden lang elke week aan de slag te gaan. Meld je ajb bij ons secretariaat 

(secretaris@tvzaanstadzuid.nl)en geef aan wat je kunt bijdragen en hoeveel tijd je beschikbaar hebt. 

Bovendien worden op 7 april alle leden gebeld met de vraag: What can you do for TZZ?. 

Ik sluit af met een raadsel. Stel je wilt graag blijven tennissen bij TZZ, voor een betaalbare prijs, met 

mooie banen, waar je na de zomer ook kan padellen, met een fijn terras en aardige mensen, maar je 

weet dat er ook diverse werkzaamheden moeten worden gedaan om dat allemaal zo te houden, wat 

moet je dan doen? Onder de goede inzendingen wordt een mooie set ballen verloot. 

 

Hartelijke groet. 

Sjoerd Jans, voorzitter 

 

 



 

40 jaar TZZ ; houdt zaterdag 18 juni vrij voor een feestje 

 

In juni 1982 is TZZ opgericht; 40 jaar geleden dus en een 

heel andere tennistijd. Er waren wachtlijsten om lid te 

mogen worden, terwijl er gedurende korte tijd nog niet 

eens (gravel)banen waren op gespeeld kon worden. In 

1994 kwamen de kunstgrasbanen en in 1998 werd de 

huidige stenen kantine gebouwd met behulp van 70(!) 

vrijwilligers. Dit is inderdaad door “Samenwerking tot 

stand gebracht” zoals op de gevelsteen van de kantine 

staat. Maar ook in 2022 hebben ongeveer 200 leden het 

nog steeds hartstikke naar hun zin bij TZZ en de 

samenwerking is nog steeds geweldig. Genoeg reden voor 

een feestje dus. 

Alle leden, oud leden en vrijwilligers zijn van harte 

uitgenodigd voor de jubileumreceptie. We beginnen om 14.00 uur met vrij tennis of kijken naar 

demonstratiewedstijden en je kunt jeu de boulen.  Om 16.00 uur begint het officiële gedeelte met de 

wethouder sport van Zaanstad die ons komt feliciteren en de plaquette voor de padelbaan komt 

onthullen. De hele middag is er een springkussen en tafeltennistafel voor de kids. Er is een feesttaart, 

je kunt (digitaal) 40 jaar TZZgeschiedenis bekijken en er is natuurlijk een hapje en een drankje 

(consumptiemuntjes)  

We willen graag met alle leden proosten op minstens nog eens 40 jaar TZZ. 

In verband met de catering willen we graag voor 10 juni weten of je naar de receptie komt. Graag 

aanmelden bij secretaris@tvzaanstadzuid.nl. 

Materialen (foto’s , filmpjes . krantenartikelen of andere herinneringen) gevraagd voor 

jubileumtentoonstelling 

Heb je nog foto’s of filmpjes uit de oude doos van TZZ of van TV 

De Balk ( is in 2011 bij TZZ gekomen) stel ze ter beschikking 

voor de tentoonstelling. Het mogen ook wedstrijdshirts, 

drinkbekers, kledingstukken, kampioensbekers of wat dan ook 

zijn. Als het maar iets met onze tennisvereniging heeft te 

maken. Als je iets hebt neem contact op met Marianne van den 

Berg. Uiteraard krijg je het na afloop van de tentoonstelling 

weer terug. 

Vrijwilligers gevraagd voor zaterdag 18 juni 

Wie wil zaterdag 18 juni meehelpen met ons feestje? Vind je 

het leuk om te bedienen, of om stukken feesttaart uit te delen? Of sta je liever bij het springkussen? 

Of wil je liever de gasten ontvangen en de consumptiemuntjes uitdelen?. Je kunt ook helpen met het 

versieren van de kantine en buitenruimte of naderhand helpen met het opruimen. Er is genoeg te 

doen, samen maken we er een leuk feestje van! Help je mee?  



 

Ken je nog oud leden of vrijwilligers? Geef hun gegevens svp door 

We willen ook graag oud leden en oud vrijwilligers uitnodigen voor onze jubileumreceptie. Wij 

hebben lang niet alle gegevens van deze mensen, dus ken je nog oud leden geef alsjeblieft hun 

gegevens door. Weer melden bij secretaris@tvzaanstadzuid.nl. 

 

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 mei 19.30 uur 

Alvast een vooraankondiging voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 10 mei in de kantine.  

Het bestuur doet dan verslag van het afgelopen 

jaar en blikt vooruit. Belangrijke onderwerpen 

die dan worden behandeld zijn onder andere: 

“Hoe gaat het met de financiën, het ledental, de 

vrijwilligers en de aanleg van de padelbaan.” 

Het bestuur wil natuurlijk ook graag weten 

welke vragen en wensen er onder de leden 

leven. Kom vooral dinsdag 10 mei en laat je 

stem horen. De stukken voor de ALV en de 

agenda worden van tevoren naar alle leden 

verstuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opvolging van trouwe vrijwilligers gezocht 

Binnen vrij korte tijd hebben vier trouwe vrijwilligers aangekondigd dat ze na vele vele jaren trouwe 

dienst het stokje graag over willen dragen aan iemand anders. Dat is hun goed recht natuurlijk en het 

bestuur is ze heel dankbaar voor het vele werk dat ze al die tijd voor TZZ hebben gedaan. We gaan ze 

daarvoor nog op gepaste wijze bedanken. 

 Rob van den Berg heeft tientallen jaren de ledenadministratie verzorgd voor onze 

vereniging. Hij heeft dat met veel inzet en betrokkenheid gedaan. Nieuwe leden die meteen 

wilden tennissen kregen de eerste weken zelfs een blanco pasje thuisbezorgd zodat ze 

meteen toegang hadden tot het tennispark.  En dan te bedenken dat Rob vanwege blessures 

zelf al jarenlang niet meer tennist. Wie wil Rob opvolgen? Door de digitalisering van het hele 

proces is het gelukkig niet meer zo heel veel werk. Je ontvangt de digitale inschrijvingen en 

opzeggingen van de (nieuwe)leden en zorgt dat dit verwerkt wordt bij de penningmeester en 

de KNLTB. Rob blijft in functie tot het eind van het jaar. Voor meer informatie neem contact 

op met Rob van den Berg  

 Jan de Gram bestuurslid namens de activiteitencommissie en samen met de commissie 

verantwoordelijk voor de interne toernooien en andere activiteiten zoals contact met de 

tennisleraar, heeft aangekondigd geen bestuurslid meer te willen zijn. Eventueel wil hij wel 

de opvang van de nieuwe leden en het regelen van hun groepstennislessen blijven 

verzorgen. Jan stopt met zijn bestuursfunctie op de eerstkomende ALV op 10 mei. Voor meer 

informatie over deze functie neem contact op met Jan de Gram;  

 Katja en Pieter Borgers stoppen met het organiseren van de parkdiensten en alle andere 

zaken die met het onderhoud van het tennispark te maken hebben. Elke eerste 

zaterdagochtend van de maand organiseren zij een vrijwilligersochtend. Na de koffie worden 

op deze gezellige ochtenden de taken verdeeld door Katja en Pieter. Denk aan onkruid 

wieden, vegen , heggen knippen en nog veel meer. Verder maait Pieter het gras en het 

echtpaar doet dit alles al heel veel jaren. Ze hebben aangegeven per april te willen stoppen, 

dus de tijd dringt. Hier geldt dat de taken heel goed verdeeld kunnen worden over meerdere 

mensen. Pieter en Katja vertellen graag wat ze zoal allemaal doen en hoe je (een deel) kunt 

overnemen.  

 

 

         Vrijwilligersbelronde op donderdag 7 april 

         Hierboven is al aangegeven we zijn  dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  

Zoals bekend is ieder TZZ lid verplicht om per jaar drie parkdiensten te verrichten op een               

zaterdagochtend of twee kantinediensten.  

Op 7 april word je gebeld met de vraag, waar kunnen we je voor indelen en wanneer?   

Zoals hierboven beschreven zijn er ook nog heel veel andere grote en kleine taken die gedaan 

moeten worden.  

Ook daarvoor gaan we vragen wat je wilt doen (je hoeft dan geen bar- of kantinediensten te 

doen). Dus vriendelijk doch dringend verzoek, denk er over na wat je wilt doen, zodat we je 

meteen kunnen noteren op 7 april.  

 



Sponsors  
Gelukkig hebben we nog steeds sponsors, die onze club een warm hart toedragen. De sponsors 

kunnen met grote en kleine bedragen TZZ financieel steunen en wij kunnen daar dan weer leuke 

dingen van doen.   

Je kunt je club extra ondersteunen door bijvoorbeeld lid te 

worden van de club van 100 dat kan als bedrijf, individu of 

als team. Je betaalt dan 100,- per jaar. Henk Cobelens 

coördineert de club van 100. 

Sponsors kunnen bijvoorbeeld ook een vlag, bord of doek 

met hun naam langs de velden op laten hangen. Kijk op de website wat je dan betaalt voor deze 

reclame. Voor onze twee externe toernooien (Netpraet en Open Zaanse/30plus) hebben we weer 

aparte sponsors, die op de toernooi affiches vermeld worden.  

In de afgelopen coronatijd werd er minder getennist en ook de bedrijven hebben het misschien 

moeilijk gehad, dus er is weinig contact geweest met onze sponsors. Bovendien hadden we hadden 

de laatste tijd ook niet echt iemand die het contact met de sponsoren onderhield, dus sommige 

contacten zijn helaas wat verwaterd.  

Gelukkig is Hanny Langendijk bereid om enige orde op zaken te stellen in de  
sponsoradministratie en om het contact met de sponsors te herstellen.  
Daar zijn we uiteraard erg blij mee. 

 

Mochten er leden zijn die een eigen bedrijf hebben of misschien een leuke baas die ons misschien 

wel wil sponsoren neem dan contact op met Hanny Langendijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padelbaan en subsidie van het Schipholfonds 

De padelcommissie bestaande uit Sjoerd Jans, Jan Bolhoeve, Jurgen Hajema en Marc Brouwer is druk 

bezig met het realiseren van een padelbaan. Offertes zijn aangevraagd maar toen bleek al gauw hoe 

druk het op de padelmarkt is. Of bedrijven waren niet geïnteresseerd om een padelbeen aan te 

leggen of ze kwamen met een erg hoge offerte. Het goede nieuws is dat een aanvraag voor het 

Schipholfonds wel gehonoreerd werd. We mogen uit dit fonds € 6500,- besteden voor de aanleg van 

onze nieuwe padelbaan. Ook hebben we gehoord dat we € 5.000,- hebben gekregen uit het 

HonigBreetfonds.  Leuke bedragen waar we erg blij mee zijn. Maar helaas nog niet genoeg om samen 

met de andere subsidies ook daadwerkelijk een padelbaan aan te kunnen leggen. Wat nu te doen? 

De padelcommissie en het bestuur komen op de ALV met een voorstel om uit deze impasse te 

komen. 

 

 

Toernooien en andere activiteiten 

Iedere Donderdagavond is er Buddytennis. Aanvang 19:30  

Leden die individueel naar het park komen kunnen dan altijd tennissen.  

Op donderdagavond heb je dus ook kans meer mensen te ontmoeten.  

Je speelt met of tegen een geroutineerde ervaren tennisser waarbij niveau van spelen geen rol 

speelt. Er kan altijd nog een “echte" set gespeeld worden wanneer daar tijd en animo voor is.  

Alle leden zijn welkom en er zijn altijd 2 banen geblokt voor buddytennis van 19:30 tot 22:00 

Vrijdag 1 april is er weer een klaverjasavond annex 

spelletjesavond. De vorige keer was het erg leuk met een bezetting 

van vier tafels. De avond begint om 19.00 uur . 

Zondag 10 april wordt het interne paastoernooi georganiseerd. 

Meld je als individu aan en dan dubbel je ongeveer drie partijtjes 

met telkens een andere partner. Erg leuk en gezellig om te doen. En 

bij uitstek geschikt voor nieuwe leden, je wordt namelijk ingedeeld 

op je eigen niveau en iedereen vindt het heeel erg leuk om kennis te 

maken met onze nieuwe leden. Aanvang 13.00 uur.  

Zaterdag 7 mei hebben we voor het eerst een darttoernooi bij TZZ. 

Het begint om 19.00 uur  

Geef je op – het inschrijf formulier hangt in de kantine. 
Of via de KNLTB app  
Het wordt een spectaculaire happening… 
 
 

 

Houd de website in de gaten !! 

Met vriendelijke groet  

De communicatie commisie 


