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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018
o
o
o
o
o
o

Activiteiten & evenementen overzicht
Nieuws vanuit de seniorencommissie en terugblik op de Clubkampioenschappen
Nieuws vanuit de Jeugdcommissie
Overig nieuws
Clubkleding van onze sponsor Sportzaak Sportief
Nieuwe sponsor Koningskinderen

Activiteiten & evenementen overzicht 2018
Woensdag 26 september
Zondag 28 oktober
Zondag 4 november
Zaterdag 17 november

3-4-5-6 Dubbel Avond
Slotfeest Vrijwilligers
Ouder Kind Toernooi
Najaarsklussen Dag
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Vanuit de seniorencommissie
Hallo allemaal,
We hebben de zomervakantie achter ons gelaten, maar zijn we nu echt ontwaakt uit de zomer? Ik vraag het me af.
Na een enkele grijze dag barste de Indian Summer alweer los. En dat kwam het Sherrytea Toernooi ten goede,
waarvoor wij op deze schrijfavond gastvrouw zijn, of is het conform de huidige tijdgeest beter te spreken over
gastclub.
Hoe dan ook, wij hebben rondom de zomer weer de nodige activiteiten meegemaakt. Merendeels onder een
blakende zon. Denk zeer zeker aan de Open Naardense, waarvan in de ClubApp al een mooie hommage verscheen.
Een bruisende opmaat voor het komende lustrumjaar! En recentelijk de kampioensclinic voor de vier teams die in de
voorjaarscompetitie met de hoogste eer gingen strijken.
En als je nu op het park komt, dan ervaar je de drukte en ook de lol die mensen hebben met het lessen. Zijnde de
zomerlessen wel te verstaan, die nog net deze week doorlopen. En het zal geen verrassing zijn dat het ook dit jaar
weer storm loopt met de inschrijving op de winterlessen. Eenzelfde beeld met de najaarscompetitie, waarbij naast
de zaterdag de vrijdagavond zich ook weer bommetje vol manifesteert. Waar halen we de banen vandaan, denk je
wel eens! Maar aan de andere kant: als je de baanbezettingen voor lessen en competitie afzet tegen die voor vrij
spelen zie je dat meer dan de helft toch naar vrij spelen gaat. Gevoel en ratio, het blijft zoeken naar balans.
Enfin, we gaan zoetjesaan de herfst en de winter in. Maar voordat we dat schrijvende wijs gaan doen, wil ik heel
graag nog een andere activiteit eruit lichten en hier in het zonnetje zetten. De clubkampioenschappen!
En niet zonder reden. We weten het eigenlijk allemaal wel: het heeft niet veel gescheeld of de
clubkampioenschappen dit jaar waren niet doorgegaan. Na lange tijd van trouwe dienst hebben vorig jaar diverse
commissieleden aangegeven te willen stoppen. Begrijpelijk. De opvolging (tijdig) regelen bleek wel echter wel een
hele klus te zijn! Tot op het laatste moment spannend. We mogen ons gelukkig prijzen dat het gelukt is , en daarom:
Wil ik ook langs deze weg een welgemeend dankjewel zeggen aan Monique, Rachel, Martine, Jaap, Carole,
Berdien, Rolf, Vivian, aan tafels en keuken ondersteund door Bert, Nicole, Mariette, Anne, Jan, Jan, Michael,
Dieuwke, Maarten, Patrice, Barbara. “Baie dankie”. En Liesbeth: fijn dat je zo actief de overdracht hebt willen
ondersteunen.
Ik ben ook erg blij dat tijdens de recente evaluatie bijna iedereen aangaf volgend jaar er weer te staan. Over
evaluatie gesproken: volgend jaar zal de Cluka een kortere doorlooptijd kennen, en na de zomervakantie
plaatsvinden. Met een tussen- en een afsluitend weekend. Maar misschien is tussen op zich ook alweer afsluitend,
om het maar cryptisch te houden. En nauw afgestemd met de lustrum commissie, want ja we hebben volgend jaar
ook 50 jaar clubkampioenen! Of misschien wel meer? Vooruitlopend op de te verwachten quizvragen.
Het is jammer dat de Cluka dit jaar geen knallend afsluitend weekend heeft gekend. Om de finalisten en kampioenen
te kunnen eren. En een clubmoment samen te hebben. Daarom neem ik hierbij de gelegenheid om allen te noemen
en van harte te feliciteren met hun prestaties, proficiat!! En nodig ik iedereen van harte uit om het gemiste Clukaclubmoment op de ALV van januari in te halen!
Heel veel Najaars-tennisplezier en tot ziens op de club.
Hartelijke tennisgroet namens de Seniorencommissie,
Jaap van Vliet
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CLUKA-2018: KAMPIOENEN en FINALISTEN.

HEA
DEA
HDA
DDA
GDA

1. Rogier Wilms 2. Martijn Derksen
1. Marry Berkhout. 2. Barbara Douwes Dekker
1. Rogier Wilms & Robin de Wit. 2. Simon de Graaf & Daan van Lotringen
1. Ellen Mulder & Liesbeth van Bakel. 2. Barbara Douwes Dekker & Nancy Visser
1. Rob Snijders & Linda vd Heijde. 2. Philippe Dony & Liesbeth van Bakel

HEB
DEB
HDB
DDB
GDB

1. Robin Schoonderwoerd. 2. Remko van Peppel
1. Viola van de Meer. 2. Monique vd Linden
1. Roger Hax & PieterBas Mulder. 2. Max Snijders & Tom Wouda
1. Margriet IJland & Kiki Krijnen. 2. Nicole Derksen & Yvette Derksen
1. Andrew Irvine & Rebecca Irvine. 2. Michael de Rijk & Margit Rosendahl

HEC
DEC
HDC
DDC
GDC

1. Jeff Jager. 2. Ben Luntungan
1. Nienke Kuit. 2. Liane Versteeg
1. Steven v Kerstel & Jeroen Kletersteeg. 2. DirkJan Bolhuis & Marcel de Keizer
1. Dietje van Eif & Fanny Gelissen. 2. Claire Klein Woolthuis & Heike Rigterink
1. Eveline & Sjaak Meyberg 2. Jurjen & Tamara Brouwer.

En niet te vergeten de kampioenen uit de groene en gele jeugd
JE groen: Pepijn Derksen
ME groen: Rosa Kooijmans
JD groen: Sil van Deursen & Dennis van Meekeren
MD groen: Rosa Kooijmans & Alix Stille
JE geel: Stijn vd Kletersteeg
ME geel: Quirine Extra
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Jeugdnieuws van het Jeugdbestuur en de jeugdbegeleidingscommissie (JBC)
Start jeugdtrainingen winter 2018-2019!
In de week van maandag 1 oktober a.s. starten de jeugdlessen 2018-2019. Op de website onder “trainingen’ (even
inloggen in mijn club) treft u de lesweken aan. Rond vrijdag 21 september 2018 wordt de indeling van de lesgroepen
via de website gepubliceerd.

Vacatures Jeugdbegeleidingscommissie (JBC)
De deelname aan de jeugdcompetitie of het organiseren van jeugdactiviteiten kan niet zonder inzet van de
Jeugdbegeleidingscommissie (samengesteld uit vijf ouders) of van het jeugdbestuur (zes actieve jeugdleden tussen
de 14 en 17 jaar).
In de JBC zoeken wij voor drie ouders opvolging: een ouder met kinderen in de
leeftijd rood, oranje en geel. Alleen op deze manier kunnen wij in het voorjaar de
jeugdcompetitie weer organiseren.
Interesse? Neem voor 7 oktober a.s. contact op met Jaap Willem Kuit via
jw.kuit@oog.nl of 06-51919839.

Ouder Kind Toernooi is verplaatst
Wegens een grote deelname van jeugdteams aan de najaarscompetitie zal het Ouder Kind Toernooi NIET
plaatsvinden op 7 oktober a.s. maar is het verplaatst naar zondag 4 november 2018. Meer informatie volgt half
oktober via de mail.

Laatste Jeugdtoss 9-12 jaar van dit seizoen
Afgelopen dinsdag, 18 september jl. , was de laatste jeugdtoss van dit seizoen. Ons Jeugdbestuur in ACTIE
organiseert elke eerste en derde dinsdag van de maand dé JEUGDTOSS voor alle jeugdleden van 9 tot 12 jaar. Dit
om “vrij spelen” van al onze jeugdleden te bevorderen. Ook de trainers stimuleren dat door de jeugdleden aan te
moedigen na de training nog even een baan af te hangen.
Namens het bestuur een pluim aan ons jeugdbestuur: hartelijk bedankt Max, Tom, Michiel, Kiki, Jolijn en Nina!

Middelbare scholieren toernooi
Het tweede middelbare-scholieren-jeugdleden-toernooi op
maandagavond 16 juli jl. was weer een succes. Je hebt wat
gemist! Leuke partijtjes, bergen bitterballen en een gezellige
avond!
Max Snijders, Tom Wouda en Nina Mol van ons
jeugdbestuur, namens alle deelnemers hartelijk dank voor
de perfecte organisatie!
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App-groep Jeugdbestuur
Om alle jeugdleden nog sneller op de hoogte te kunnen houden van het laatste nieuws of een leuke activiteit zijn wij
de TVNaarden app-groep jeugd gestart. Ben je 11 jaar of ouder (groep 8 of middelbare school) meld je dan aan bij
Max Snijders (06-57771571) en hij voegt jou toe!

Jeugdactiviteiten 2018
4 november 2018
voorjaar 2019

Ouder kindtoernooi
Apres-ski-toernooi

Overig nieuws
Dakrenovatie en zonnepanelen
Na de stormschade van afgelopen januari hebben wij besloten het dak van ons clubhuis te renoveren en
tegelijkertijd zonnepanelen te laten plaatsen. Eind juli is gestart, eerste met het verwijderen van de huidige
dakbedekking en aansluitend met het aanbrengen van de zonnepanelen.
Na de ledverlichting en nu met “onze eigen energievoorziening” zijn wij goed op weg om een duurzame
tennisvereniging te worden!

Houd rekening met onze buren
Na vijf weken toernooien (Naarden open jeugd, clubkampioenschappen en Naarden open senioren) keert de rust op
ons park weer een beetje terug. En ook voor onze directe buren. De meeste wedstrijden zijn voor de afgesproken
tijdelijk verruimde openingstijden gespeeld en wij zijn verheugd met het compliment dat wij daarvoor van onze
buren hebben ontvangen.
Wel wordt blijvend aandacht gevraagd voor het gebruik van de banen 7, 8 en 9. Met de buren zijn wij
overeengekomen dat de trainers het ene jaar op 7,8 en 9 en het andere jaar op 4, 5 en 6 de trainingen verzorgen.
Wij vragen alle leden die ’s avonds gebruik maken van de banen 7, 8 en 9 zich bewust te zijn dat luide conversatie op
onze banen letterlijk te volgen is door de buren. Laten we daar allemaal rekening mee houden!

Communicatie-hulp gezocht
Ook de communicatie-commissie zoekt versterking. We hebben een zeer actieve vereniging waar altijd wel iets leuks
gebeurt. En dat betekent veel nieuws! Waar we graag vaker over vertellen.
Hulp kunnen we gebruiken bij het verder ontwikkelen en vullen van de nieuwe website. Of het promoten en
plaatsen van nieuwtjes op de ClubApp. We hebben een Facebook-pagina die we graag actiever zouden gebruiken, en
zoeken naar manieren hoe we ook andere social media kanalen gericht op onze jeugd kunnen inzetten. En uiteraard
deze nieuwsbrief, die circa 5x per jaar verschijnt.
Het valt reuze mee qua tijd. Houd rekening met circa 1 uur per week. Heb je interesse om mee te helpen stuur dan
een mailtje naar communicatie@tennisnaarden.nl, en geef even aan waar je interesse ligt. Dank!
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Nieuws van onze sponsor Sportzaak Sportief
Voor, tijdens en na het tennissen is tenniskleding een belangrijk onderdeel van de sport.
Tenniskleding moet comfortabel zitten, vocht op kunnen nemen om oververhitting te voorkomen en anderzijds om
wind buiten te houden om verkoudheden en spierproblemen te voorkomen Tevens is het natuurlijk leuk om mooi
gekleed de tennisbaan op te gaan en om te laten zien van welke club je bent tijdens toernooien.
Daarom hebben wij nu een clubtenue samengesteld speciaal voor TV
Naarden van het merk Adidas, waarvan de tops bedrukt geleverd zullen
worden met het TVN-logo en voorzien kunnen worden met jouw naam,
initialen en eventueel sponsoropdruk.
Je kunt kiezen uit een Rode Polo, T-shirt, Short/Rokje, Trainingsjack en Sweatpant met lange rits. Vanaf 10
september kun je de outfit bewonderen in het clubhuis en is het te bestellen bij Sportzaak Sportief.
Wij hopen dat je net zo enthousiast bent als ons en zien je graag in de winkel.

Speciaal voor TV Naarden hanteren wij de volgende prijzen, inclusief 10% korting en TVN-logo.
o
o
o
o
o
o

Training top met rits en capuchon: € 62,50 heren en dames / € 53,50 kindermaten
Sweatpant met lange rits: € 49,50 heren en dames / € 36,00 kindermaten
Polo 2 varianten: € 31,00 en € 35,50 heren en dames / € 24,50 en 26,50 kindermaten
T-shirt 2 varianten: € 26,50 en € 31,00 heren en dames / € 22,00 en 24,50 kindermaten
Short: € 27,00 in herenmaten / € 18,00 in kindermaten
Rokje: 36,00 in damesmaten / € 27,00 in kindermaten

(dames/herenmaten: XXS – XS – S – M – L – XL – XXL) (kindermaten 116 – 128 – 140 – 152 – 164 – 176)

Amersfoortsestraatweg 3C - Naarden - www.sportzaaksportief.nl - 0356940639
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Nieuwe sponsor Koningskinderen
De Sponsorcommissie is blij met onze nieuwe sponsor, Koningskinderen.

Jelmer Kruyt is directeur van Koningskinderen. Een Bussumse
familieonderneming met zeven kinderopvang vestigingen in de regio ‘t
Gooi, waaronder Naarden, Bussum, Hilversum, Laren en Huizen.
Jelmer houdt zich binnen de directie bezig met de algemene leiding,
marketing en het ontwikkelen van nieuwe vestigingen. De onderneming
bestaat al meer dan 35 jaar. Vanuit de gezinssituatie werd begin jaren
80 aan huis een peuterspeelzaal gestart. Eind jaren negentig volgde het
eerste kinderdagverblijf, De Kikkerkoning, in Naarden Vesting. Daarna
volgden meer locaties, altijd met dezelfde warme en huiselijke uitstraling van weleer.
Koningskinderen houdt zich primair bezig met kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Het belangrijkste doel is ‘kinderen te stimuleren in hun totale ontwikkeling’.
Iedere vestiging heeft een authentieke en persoonlijke sfeer, het voelt voor ouders en kinderen als een ‘groot en
warm gezin’. Maatschappelijke betrokkenheid staat hoog in het vaandel bij de familie onderneming.
Naast dienstverlening met een ‘warm en persoonlijk karakter’ wordt ook veel aandacht besteed aan de voeding voor
de kinderen. Deze is puur, ambachtelijk bereid en veelal biologisch. Daarnaast wil Koningskinderen de creativiteit en
zintuiglijke ontwikkeling van kinderen stimuleren door activiteiten te organiseren en jaarfeesten te vieren.
De Sponsorcommissie heeft Koningskinderen benaderd voor jaarlijkse sponsoring van onze Mini tennisbaan voor de
‘allerkleinsten’. Er worden nu al plannen gesmeed om tot een nauwere samenwerking te komen. Bijvoorbeeld door
gezamenlijke sportieve activiteiten te organiseren voor kinderen van 5-6 jaar (tennis clinics) en/of “Koningskinderen
kinderopvang” faciliteren tijdens toernooien. De eerste clinics hebben deze zomervakantie al plaatsgevonden.
Jelmer zijn vrouw Ingrid en hun zoontje Nout zijn al actief lid bij TV Naarden en Jelmer zelf binnenkort ook. Hij wil
graag samenwerken met andere TV Naarden sponsoren en het TV Naarden bestuur bij activiteiten. Jelmer is naast
zijn werk bij Koningskinderen actief in de lokale politiek (fractievoorzitter Goois Democratisch Platform), speelt
trompet en is enthousiast fietser.
Wij zien uit naar een sportieve en succesvolle samenwerking!
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Met dank aan onze sponsors!
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