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Nieuwsbrief april 2011 

Beste Leden, 
De ballen vliegen weer over het net heen en weer. Het tennisseizoen is weer geopend, het is 
maandagavond en alle banen zijn bezet. Lekker we kunnen we tennissen. 

En we kunnen terug kijken op de eerste succesvolle evenementen. Zo was het gezellig druk 
op 25 maart met vijf oud-voorzitters als gast. De openingstoernooien en de open dag voor de 
jeugd en volwassen was een groot succes en het weer was prachtig 

De jubileumactie loopt ontzettend goed. De eerste 30 nieuwe leden voor dit seizoen zijn 
weer binnen, dus ga door met actief leden te werven met 30% korting voor het nieuwe lid en 
een consumptiebon van € 30 voor een lid dat een nieuw lid aanbrengt. 

Verder: denk aan het betalen van de contributie (op 1 april hadden nog zeker 25 mensen niet 
betaald!!), het inplannen van de bardiensten anders kunnen we geen pasjes afgeven. 

De competitie gaat weer beginnen, dus kom eens kijken hoe onze leden het er van 
afbrengen. 

Een fijn seizoen toegewenst, 

Manfred van Veghel (voorzitter TV De Gouwen) 

     

Ter nagedachtenis aan Ton ter Slaa 

Op 31 januari is een van onze leden van het eerste uur, Ton ter Slaa, helaas veel te vroeg 
overleden. Het bestuur en alle leden wensen  Tiny en de kinderen veel sterkte met dit 
verlies. Dat Ton niet wordt vergeten door zijn oude tennisvrienden blijkt wel uit onderstaande 
nagedachtenis. 

Vrijdag 25 maart jl. was ik uitgenodigd voor een ontmoeting met alle oud voorzitters van 
tennisvereniging De Gouwen door Manfred  jullie huidige voorzitter i.v.m. het 30-jarige bestaan. Dit 
was zeer plezierig, zeker omdat ik oud leden tegen kwam die ik  reeds een lange tijd niet meer gezien 
had. 

Ik hoorde deze avond helaas ook het trieste bericht dat Ton te Slaa onlangs is overleden. Nu heb ik 
Ton al lange tijd niet meer gesproken of gezien, dat gebeurt in het leven, maar er kwamen wel 
onmiddellijk veel herinneringen bij mij boven, zeker uit de jaren tachtig, want ik ken Ton vooral uit het 
begin van de tennis vereniging. In die tijd gingen Ton en ik ook vaak op maandag avond tennissen in 
Amsterdam. Daarna gingen we dan gezellig de stad in, om te beginnen bij de Bastille dat was toch wel 
onze stamkroeg. Die avonden waren voor mij altijd lachen, gieren en brullen, want als je iets goed kon 
doen met Ton dan was het wel lol maken en naast mijn lange werkdagen in die tijd was dit de 
absolute ontspanning. 

Ik zal daar altijd goede herinneringen  bij blijven houden, want op zijn Amsterdams gezegd , Ton was 
gewoon een moord gozer. Voor Ton was een dag niet gelachen, een dag niet geleefd. 

Ik wens Tiny en de kinderen veel sterkte.  

Ben Stegers (oud voorzitter De Gouwen)  
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Inschrijfformulieren 
Vanwege de actie “Werf een lid” zijn de inschrijfformulieren, te vinden op de site van onze 
vereniging www.gouwen.nl, voorlopig aangepast. Na 1 juni zullen de gebruikelijke 
formulieren weer op de site staan. 

 

Van de activiteitencommissie 
Opening van het seizoen  

Zondag 3 april vond de officiële opening van het seizoen plaats en was het tevens “Open 
Dag”. Het park was druk bezocht door leden die na de winter weer eens een balletje buiten 
wilden slaan. Ook waren er veel mensen die kwamen kijken en de sfeer wilden proeven om 
vervolgens te overwegen lid te worden van onze vereniging.  

Toss-avond 

Dit seizoen zal de gebruikelijke toss-avond plaats vinden op vrijdagavond van half 8 tot half 
11. Deze avond is bedoeld voor alle volwassenen die op een sportieve ontspannen manier 
willen tennissen. U bent niet verplicht om om half 8 aanwezig te zijn en tot half 11 te blijven. 
Als u komt plaatst u uw racket in de speelton en van alle rackets worden dubbelteams 
gevormd. Elke 3 kwartier start er een nieuwe ronde. U weet dus van tevoren niet met wie u 
speelt. De ervaring leert dat deze avonden verrassend tennisspel opleveren en erg gezellig 
zijn. U bent dus allen van harte welkom. 

Koffie-in 

Elke woensdagochtend vindt er voor de liefhebbers een ochtend-toss plaats voor 
volwassenen. U bent van harte welkom vanaf 9 tot 12 uur. Ook bij deze activiteit geldt dat de 
gezelligheid voorop staat. 

 

De ledenadministratie 

De afgelopen periode heeft André Schoffelmeer de ledenadministratie van TV De Gouwen 
gevoerd. Afgelopen week is deze overgenomen door Menno Sijtsma. 

We danken André hartelijk voor alle tijd en energie die hij in deze job heeft gestoken en we 
wensen Menno veel succes toe! 

Voor contact met Menno Sijtsma over de ledenadministratie kunt u het volgende mailadres	  
gebruiken.	  	  	  ledenadmini@gouwen.nl 
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Van de Barcommissie 
	  

Inschrijven bardiensten 
Helaas zijn er nog een aantal leden die geen bardiensten hebben ingepland of afgekocht. Dit 
betekent  dat wij ook geen passen kunnen uitgeven aan de betreffende leden en dat de 
kantine niet iedere avond open is!  Erg vervelend, want het tennisseizoen is reeds begonnen! 

Graag wil ik de leden die nog geen bardienst hebben afgesproken, vriendelijk verzoeken dit 
zo spoedig mogelijk te doen, want zonder pas kun je niet tennissen en geen competitie 
spelen! 

Op www.afhangbord.nl kun je inloggen met je KNLTB nummer en je wachtwoord. Mocht je 
deze zijn vergeten, inloggen kan ook met de volgende gegevens: 

Login: T00122897 
Wachtwoord: 21E6B54E 

In het menu kun je vervolgens bij bardienst het barrooster van het hele seizoen zien. Rode 
vakjes zijn allemaal bezet, en groene vakjes zijn nog beschikbare data. Als je op het groene 
vlakje klikt (of er overheen gaat met de muis) kun je zien welke tijd(en) nog vrij zijn. 

Lees het reglement (button rechts van de maand) goed door voor de bardienstverplichting 
en andere informatie met betrekking tot de bardiensten. In het reglement staat o.a. hoeveel 
bardiensten je moet draaien, hoe je een bardienst kunt ruilen, informatie over het afkopen 
van bardiensten en het niet komen opdagen tijdens een bardienst. 

Als je voldoet aan de bardienstverplichting, mail deze dan naar kantine@gouwen.nl onder 
vermelding van je naam en de beschikbare data. Ik zorg er dan voor  dat je wordt ingepland 
op de aangegeven data. 

Ik zal een bevestiging sturen dat je bent ingeschreven voor de bardiensten. Mocht je dus 
géén reactie krijgen, stuur dan nogmaals een mailtje. 

Op vrijdagavond kun je, tijdens de toss-avond, je pas afhalen in de kantine bij Jopie van den 
Berg.  
 

Op andere avonden is het helaas niet mogelijk! 
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Bardienst informatie 
Voor de meeste leden is het al weer een tijd geleden dat ze voor het laatst bardienst hebben 
gedraaid. Voor sommigen  is het misschien wel de eerste keer!  Daarom hier nog wat (basis) 
informatie over de bardiensten: 

 Een week en ook een dag voor je bardiensten, krijg je een automatische reminder 
van het Afhangbord. Het kan zijn dat deze bij je ongewenste post binnenkomt, dus 
houd deze ook regelmatig in de gaten (of voeg het mailadres toe aan de lijst met 
veilige afzenders). 

 De avond (of ochtend) voor je bardienst worden de sleutels bij je afgegeven of in de 
brievenbus gegooid. 

 Het alarm gaat ’s morgens automatisch uit, je kunt dus gewoon door de zijdeur naar 
binnen, zonder dat het alarm afgaat. 

 Naast de kassa ligt een map met informatie over het hoe en wat van de bardiensten. 
 In de kantine hangt een lijst, waar de sleutels heen moeten voor de volgende 

bardienst. Breng de sleutels naar het adres op de lijst (liefst direct na je bardienst en 
anders ’s morgens vroeg). 

 Vergeet niet de kasspecificatie in te vullen en het (brief)geld in een enveloppe te doen 
en af te storten in de brievenbus in de keuken. 
Aan de hand van de kasspecificaties zullen wij (steekproefsgewijs) controleren of er 
een bardienst is gedraaid of niet! Mocht er dus geen omzet zijn gedraaid, vul dan wel 
een kasspecificatie in! 

 Als de deuren van en naar de kantine zijn afgesloten, vergeet dan niet om het alarm 
er op te zetten. Bij het alarm hangt een informatiebriefje hoe je het alarm aan (en uit) 
zet.  

 Controleer of de buitendeur goed op slot zit en breng vervolgens de sleutels weg. 
 

 

Van de baancommissie 

Voordat het seizoen begon is er hard gewerkt om de banen speelklaar te maken. Om het 
hele seizoen van optimale banen gebruik te kunnen maken is het van groot belang dat 
iedereen na het tennissen de banen gesleept achterlaat. Op de eerste plaats is dit belangrijk 
voor de kwaliteit van de banen en op de tweede plaats wel net zo netjes voor de spelers die 
daarna met plezier willen tennissen. 

Helaas is het de eerste week al enkele malen voorgekomen dat er banen ongesleept zijn 
achtergelaten. We houden het maar even op een vergissing…….. 

 

 

 

Van de jeugdcommissie 
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Hierbij stellen wij de jeugdcommissie aan u voor die bestaat uit de volgende leden: 

  Stefan Te Beest  (voorzitter) 

Martijn Podt 

Myrthe van der Leij 

Yvonne Kroese  

De Jeugdcommissie is dit seizoen met heel veel enthousiasme begonnen en we hebben 
heel veel leuke ideeën. Wij zijn helaas beperkt in onze tijd door werk, studie en examens. 
Daarom zouden we graag de commissie willen uitbreiden en zijn we op zoek naar 
enthousiaste ouders of jeugdleden van onze vereniging die ons komen versterken. Wij 
hopen op veel aanmeldingen! Ook ouders die bijvoorbeeld evenementen willen 
ondersteunen, maar niet perse in de commissie willen zitten, zijn van harte welkom. Je kunt 
je aanmelden bij Yvonne Kroese, op mail adres: ykroese@hotmail.com. 

Onze eerste activiteit was de open dag voor de jeugd op zaterdag 2 april jl. Helaas waren er 
niet veel jeugdleden. De kinderen die er waren hebben zich prima vermaakt en de zon 
scheen, dus uiteindelijk was het een geslaagde dag. 

Door het mooie weer, waren de deelnemers ook erg dorstig, de Ranja was niet aan te 
slepen!! 

Aan het einde van de dag werden de deelnemers ook nog getrakteerd op een patatje met 
mayonaise als zij dat wilden en daar werd duidelijk erg van genoten. 

De andere activiteit is de RANJA en COLA-in die donderdag 7 april is gestart. De bedoeling 
van deze activiteit is om jeugdleden kennis te laten maken met andere jeugdleden zodat zij 
buiten de georganiseerde activiteiten ook misschien zullen gaan afspreken om te gaan 
tennissen. 

Door middel van een soort TOSS is het de bedoeling om met andere spelers of speelsters te 
gaan spelen. Kom eens langs en probeer het uit! 

Het zou kunnen zijn dat de dag verandert voor deze RANJA en COLA-in. We proberen te 
inventariseren wanneer de meeste kinderen kunnen komen tennissen. Veel kinderen zitten 
op andere sporten en als ouders werken lukt het soms ook niet op andere dagen. We 
zouden daarom graag van jullie horen wat de meest geschikte dag van de week is. Dan 
proberen wij om dat in te plannen, als we uiteraard zelf ook kunnen! Je kunt de voorkeurdag 
mailen aan ykroese@hotmail.com. 

Uiteraard staan wij open voor alle ideeën. Wij kijken uit naar een leuk seizoen met veel 
deelnemende kinderen. 
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Lieve tennisvrienden en vriendinnen, 

 

De jeugdcommissie is a.s. 

DONDERDAG  7 APRIL 2011, vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur 
aanwezig op het tennispark. 

Wij organiseren een soort toss.  Dit betekent dat jouw 
tennisracket in een soort ton terecht komt, waaruit de 
jeugdcommissie willekeurig tennisrackets trekt.  

De bedoeling is dat je tegen een onbekende speelt en je die 
dus leert kennen en daardoor misschien het idee ontstaat om 
buiten de ranja- en cola inn met elkaar af te spreken en dan te 
tennissen, zo leer je ook weer andere spelers/speelsters 
kennen. 

Wat is niet leuker. 

KOMT ALLEN, TOT DONDERDAG!!! 

 

GROETJES, 

DE JEUGDCOMMISSIE 
 


