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Beste leden, 

Hier alweer een bericht vanuit het bestuur. We hebben afgelopen donderdag een be-
stuursvergadering gehad en daaruit zijn een paar zaken naar voren gekomen, waar wij uw 
medewerking/akkoord voor nodig hebben.  

• Overkapping 

Door de coronamaatregelen mogen wij voorlopig geen gebruik maken van de kantine. Met 
de aankomende competities en overige activiteiten zou het toch fijn zijn om enigszins be-
schut te zitten. De aanschaf van een overkapping zou een uitkomst bieden en met de op-
brengst van de grote clubactie hebben we reeds een aanvang gemaakt om hiervoor te spa-
ren. Ondertussen hebben we hier en daar geïnformeerd naar de mogelijkheden, ook bin-
nen onze sponsoren en leden. We zijn hierdoor bij een gespecialiseerd bedrijf uitgekomen 
die half mei voor de plaatsing kan zorgen. We krijgen dan een open overkapping over heel 
de breedte van de kantine tot aan de beplanting ervoor. De kleur van de overkapping 
wordt antraciet, net als de kozijnen van de kantine. De beplating van polycarbonaat is zo-
danig van kleur dat het het zonlicht tegenhoudt en een minimaal lichtverlies in de kantine 
oplevert. Hier komt dan het punt dat wij uw akkoord nodig hebben. Het geheel gaat onge-
veer €6.000 kosten. De leverancier biedt hierin een stuk korting als sponsoring met als 
tegenprestatie de plaatsing van een bord/spandoek. Aangezien we hiermee over de 
€5.000 gaan moeten wij de leden vragen of zij hiermee akkoord gaan. Een ALV zit er 
voorlopig nog niet in dus willen wij alle leden van 18 jaar en ouder vragen per omgaande 
aan te geven of je voor of tegen plaatsing bent. Nadere info opvragen bij het bestuur. 
Antwoorden aan: secretariaat@tvwpd.nl  

• Terrein en onderhoud en kantine schoonmaak 

Helaas heeft Kees de Kok besloten een punt te zetten achter het onderhoud van de ten-
nisbanen en het groen. Heel jammer, want het park lag er altijd keurig bij. Kees heel har-
telijk dank daarvoor!!! We zullen Kees hiervoor nog een keer op passende wijze bedanken. 
Voorlopig gaat het gebruik van de banen en het groeien en bloeien van gras, struiken, bo-
men en onkruid gestaag door. We willen daarom op zeer korte termijn een onderhouds-
ploeg samenstellen. Een kleine groep personen zal rouleren voor onderhoud van de banen 
en grasmaaien. Wie heeft zin en tijd om hierin mee te draaien? Aanmelden kan bij Sylvia 
of via secretariaat@tvwpd.nl 

Vooruitlopend op dit punt wordt er binnenkort een doe-dag georganiseerd, hiervoor volgt 
nog een uitnodiging. Bedoeling is om de groene windnetten weer op te hangen, bankjes op 
de banen schoon te maken, bomen te zagen en nog meer werkzaamheden op en om de ten-
nisbanen. 

Kort daarna zal er een doe-dag voor de kantineschoonmaak zijn. 

Wij hopen op uw medewerking! 

• Corona 

Het beoefenen van de tennissport is gelukkig weer min of meer mogelijk zoals voorheen. 
We mogen weer dubbelen en niet alleen onder 27 jaar. We mogen ook weer in alle combi-



naties. Heerlijk, want voor velen is het pret-
tiger om een dubbel te spelen dan een enkel. 

Het blijft nog wel verplicht om de corona-
maatregelen in acht te nemen en vooraf regi-
streren moet nog steeds! 

We kunnen vanaf 31 maart tot iets voor 
22.00 uur op de banen terecht, dus dat is ook 
weer de moeite! 

• Open toernooi 

Als evenementen vanaf 1 juli door mogen gaan 
zal ons toernooi dit jaar weer op de kalender 

staan. Hoofdsponsor 
Den Baas en zijn ma-
dam heeft aangege-
ven ons weer te on-
dersteunen. 

• Tennistraining 

De nieuwe serie ten-
nistrainingen starten 
dinsdag 6 april. Ook 
op zaterdag zullen er 
trainingen zijn. Zodra 
alle schema’s bekend 

zijn, wordt dit op de boekingspagina zicht-
baar. Fijn is dat er nu op dinsdagavond ook 
weer langer ingepland kan worden en ook 
weer met 4 op 1 baan. 

Aanmelden kan nog t/m 29 maart: 

Aanmeldingsformulier 

Info Raoul 

• Competities 

Het wordt spannend of de competities van 
start mogen gaan. Voorlopig zijn de teams 
voor het voorjaar en de zomeravond aange-
meld. 

• Ledenvergadering 

De nieuwe datum is nog niet bekend. Zodra 
het kan zullen wij u berichten. 

Marja heeft de taken van Agnes 
(penningmeester) overgenomen. De contribu-
tienota’s zijn enkele weken terug verzonden 
en gelukkig is het overgrote deel al overge-
maakt. Ben je het vergeten?  Bij deze dan 
een reminder. 

• Acties 

De sponsorcommissie is nog niet bijeen ge-
weest, maar er volgt volgende maand een 
actie. Bericht hierover in een volgende 
nieuwsbrief. 

• Club van 50 

Vorig jaar is dit in het water gevallen. Dit 
jaar willen wij met de opbrengst bankjes 
laten aanbrengen in de kleedkamers. Graag 
vragen wij uw steun daarvoor. Doe je mee? 

Maak dan €50 over aan TV WPD rekening-
nummer: 

NL41 RABO 0380 5501 05 onder vermel-
ding van club van 50. 

Een nota ervan, stuur een berichtje naar: 
penningmees-
ter@tvwpd.nl 

Afgelopen week heeft de 
ledverlichting onderhoud 
gehad. Daar gingen de 
mannen de masten in om 
de nodige vogelpoep weg 
te krabben…... 

 

• Zonnepanelen 

De plaatsing van de zonnepanelen heeft in 
februari al tot een historisch overzicht van 
de Delta geleid….teruglevering van stroom. 

• Marco van Oosten 

In de vorige nieuwsbrief hebben we af-
scheid genomen van Simon de Haan 98 jaar. 
Als je dan bericht ontvangt dat Marco van 
Oosten is overleden dan krijg je echt de 
rillingen over je lijf. Hierover heb ik op de 
site van TV WPD en de herinneringssite 
voor Marco reeds bericht. Bij deze wil ik 
daar naar terugverwijzen en iedereen die 
hem lief was sterkte wensen. 

Marco was tot 1 januari lid van onze club. 
Actief als VCL en in de sponsorcommissie, 
maar ook in competities en op clubavonden 
en clubtoernooien. 

Een clubman, een voorbeeld voor velen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr7v4BqcftZa1UlnXEB-77Zqq6WYAPwndgYCHOaIKI2SrhRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:tennisopleidingflipse@gmail.com

