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1.

Voorwoord

Eindelijk is het mijn beurt om het voorwoord te mogen schrijven in het clubblad van ons TVI.
Is het schrijven van het voorwoord voorbehouden aan de voorzitter of aan een ander bestuurslid?
Of kan elk clublid zich hiervoor aanmelden? Ik weet het eigenlijk niet. Het maakt mij ook niet uit.
Ik mag nu het voorwoord schrijven. Eindelijk!
Als je dit leest zijn de drukke decemberdagen al voorbij. Voor de meeste mensen waren het echte
feestdagen, voor sommigen juist weer niet. Ik besef maar al te goed dat de afgelopen tijd juist
moeilijke dagen zijn voor hen die verdriet hebben.
Voor mij staan de laatste decemberdagen voornamelijk gelijk aan extra vrije tijd om dingen te
plannen die ik toch niet doe. \
Ik weet dit van tevoren maar ik doe net alsof mijn neus bloedt. Elk jaar weer.
Voor mij is 2012 een jaar van uitersten geweest. Ik heb lief maar ook leed gedeeld met mijn
TVI-vrienden. Ik heb vrienden met hun gezinnen zien vechten voor hun gezondheid.
Ik heb helaas mijn grote vriend en tennismaatje René moeten verliezen door die vreselijke ziekte. \
Ik realiseer me nog vaak genoeg dat ik blij mag zijn om zo’n bijzondere man te hebben gekend.
Ik heb mogen ervaren hoe René in staat was om oprecht positief en dankbaar in het leven te blijven
staan, zelfs als bijna alles tegen zat.
Deze levenservaring neemt niemand mij meer af.
I
k ben dit jaar twee keer op vakantie geweest met mijn ‘TVI-familie’. In april met Frans en Anneke in
het geweldige luxe vakantiehuis Lichard (nabij Toulouse). Tom (mijn zoon) en ik voelden ons echt
deel uitmaken van het liefdevolle gezin van Frans en Anneke.
Heel bijzonder! De tweede vakantie was met de ‘TVI-babes’ in Istanbul: Irene, Marga, Karin, Angela
en Esmeralda. Ik hoef je niet te vertellen dat mijn oren soms begonnen te tuiten van al dat geklets
(hihihi!). Maar het was enig! Jullie zitten in mijn hart, girls! For forever!

De bende van Lichard
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En het jaar eindigde voor mij met iets heel moois, de geboorte van Fie, de dochter van mijn
tennismaatje Lisanne en haar Nick. Over 4 jaar staat Fie bij ons op de tennisbaan. Wedden?
Je zou haast vergeten dat TVI een tennisclub is als je dit voorwoord leest.
Mijn ‘tennisprestaties’ wil ik ook snel vergeten. Ik heb geen prijs gewonnen! Maar ach, dat mag de
pret niet drukken. Dit jaar nemen Lisanne en ik ons vast weer voor om als eerste te eindigen in de
damesdubbelcompetitie. Er moet wat te dromen blijven, niet waar? Dus dames, wees
gewaarschuwd!
Het was leuk om met Ria en Marga aan het 30-jarig jubileum feest te werken. Helaas moet ik
toegeven dat de uitvoering minder van kwaliteit was dan verwacht. Maar gedane zaken nemen geen
keer. Ik daag jullie uit om het beter te doen voor ons 35-jarig jubileum. Dit moet zeker lukken. Wie
pakt de handschoen op?
Als laatste wil ik kwijt dat ik het afgelopen jaar leuk heb samengewerkt met Letty, René, Nick en
Rinus in mijn eerste jaar als bestuurslid. We zijn verschillende personen met verschillende
ambitieniveaus. Maar we hebben toch gepoogd te opereren als 5 musketiers: one for all, all for one!
We moeten het samen doen, samen met jullie!
Rest mij nog om iedereen van harte uit te nodigen voor de komende ledenvergadering op
25 januari aanstaande. Het is belangrijk dat je jouw stem laat horen. Het gaat om de toekomst van
onze tennisclub! Tot dan!
-.-.-.-.-

Hedy
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2.

Overpeinzingen van jullie voorzitter

2012 is een bewogen jaar geweest.
Een (deels) nieuw bestuur is de uitdaging aangegaan om te trachten TVI nieuw leven in te blazen.
Na op 24 maart 2012 ons 30-jarig jubileum te hebben gevierd waren de verwachtingen hoog
gespannen.
Het Openingstoernooi een week later had een graadmeter kunnen zijn met o.a. een heuse servicesnelheidsmeter.
Helaas bleek de animo voor de snelheidsmeter tegen te vallen en hebben we het eerste
servicekanon van TVI niet kunnen begroeten.
Ook het uitdelen van de parkkaart als lokkertje bleek niet echt te helpen.
En voor het MIX-toernooi en het Natale-toernooi moesten de nodige bedreigingen en beloftes
worden verstuurd om toch een redelijk deelnemersveld te verkrijgen.
Ook jammer vind ik het dat we geen indoortoernooi meer hebben kunnen organiseren.
En dan de TVI-competities, de basis van ons bestaan; wedstrijden werden verschoven, verplaatst,
uitgesteld of zelfs afgesteld, zonder ook maar iets door te geven aan de competitieleider en
assistenten.
Moet je voorstellen, kom je VRIJWILLIG als assistent in je vrije weekend naar de Hofstede om het
wedstrijdschema op te hangen, de uitslagen op te vragen en te noteren om ze vervolgens door te
geven aan de competitieleider. Echter kom je er na een tijdje achter dat van de 6 partijen er 5 zijn
verplaatst, verschoven, vergeten, al gespeeld of wat dan ook.
En als je dan bedenkt dat je net een leuke uitnodiging hebt afgeslagen om aan je TVI-plicht te
voldoen.
Gelukkig zijn onze competitie-assistenten uit het juiste TVI-hout gesneden en brengen ze het toch
weer iedere keer op om op te komen draven.
En probeer ook eens achter de uitslagen van deze partijen te komen.
Beste mensen, waar zijn we in godsnaam mee bezig?????
Ik waarschuw alvast dat de einduitslagen van de diverse competities
misschien niet volledig zijn of niet volgens jullie bevindingen maar na het
heengaan van onze René was het helemaal een hels karwei om de
correcte standen op te maken.
Jullie moeten het me maar vergeven maar zoals René altijd terecht
opmerkte:
“Wat ik niet weet kan ik niet verwerken!!!!”
Was het dan alleen maar kommer en kwel?
Nee gelukkig niet. De banen, toch jarenlang een bron van ergernis, bleken het afgelopen jaar
redelijk onderhouden te worden en zelfs als het flink geregend had werd van alles gedaan om de
banen bespeelbaar te maken.
Er was ook goed overleg met Gerard. Als we voor de competitie bv 3 banen nodig hadden werden
er zonder morren 3 banen droog gemaakt.
Dat is een hele vooruitgang in vergelijking met voorgaande jaren.
We hopen deze lijn te kunnen voortzetten en de 3 toernooien waren gewoon ouderwets gezellig en
ook na het slaan van zomaar een balletje was het toch weer lekker genieten in het zonnetje toch?
TVI is en blijft één grote vriendenclub.
De overweldigende belangstelling bij het afscheid van mijn broer Jan en mijn vriend René heeft dat
voor mij overduidelijk bewezen!
Ik stel voor om voor het nieuwe seizoen er met zijn allen de schouders onder te zetten en kom
alsjeblieft naar de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 januari.
Je zult er geen spijt van hebben!!
-.-.-.-.-

Jullie voorzitter
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3.

Uw aandacht graag

De kerstboom was in de afgelopen knusse periode niet uit de woonkamer weg te denken. Met een
goed glas wijn, zelfgemaakte garnituren en fijn gezelschap werd er symbolisch afscheid genomen
van 2012. Uiteraard horen er ook voor het nieuwe jaar nieuwe sportieve voornemens bij.
Op dat vlak hopen wij u daarin zeker te kunnen faciliteren.
Het bestuur van TVI heeft tijdens de bestuursvergaderingen meerdere onderwerpen uitvoerig
besproken. Deze onderwerpen zullen uiteraard tijdens de Algemene Ledenvergadering uitgebreid
ter sprake komen. Deze ALV zal op 25 januari 2013 op De Hofstede worden gehouden.
Nadere informatie volgt verder in dit laatste krantje van dit jaar.
In het clubblad van september jl. bent u op de hoogte gesteld van het feit dat het ledenaantal sneller
achteruit gaat dan we op voorhand hebben kunnen inschatten. Wanneer hier geen verandering in
komt, is de toekomst van de vereniging in het geding. Er dient veel werk te worden verzet om het tij
te keren. En daar heeft het bestuur alle leden voor nodig, om ervoor te zorgen dat er ook over
10 jaar nog door T.V.I. gespeeld kan worden op De Hofstede.
Het bestuur opteerde voor:
 Een betere samenwerking met TV Effect waardoor er meerdere spelers op de
georganiseerde toernooien van elkaar kunnen deelnemen;
 Door deze samenwerking kan er competitietennis worden gespeeld of enkel een KNLTB-pas
worden verkregen;
 Een samenwerking met tennisschool Leo Mentink, met welke we speciale afspraken voor
onze leden proberen aan te bieden (incl. jeugdtraining);
 Een andere invulling van de huidige toernooien van TVI (geen enkele reactie van de leden
ontvangen);
Uiteraard zullen bovenstaande punten aan bod komen tijdens de ALV.
Mixinvitatie toernooi:
In 2013 zal het Mixinvitatie toernooi een ander karakter krijgen dan afgelopen jaar het geval is
geweest. De bedoeling is dat leden van de verenigingen op De Hofstede de kans krijgen om met
een mixpartner, die geen lid is, op dit toernooi in te schrijven.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er een schema gemaakt. We zetten hoog in en
verwachten dat minimaal 40 leden van TVI zullen meedoen, exclusief partner.
Daarbij rekenen wij ook op de leden van T.V. Effect en de parkleden van Gerard.
Kortom: we zullen zeker over de 150 deelnemers moeten uitkomen en zie jullie inschrijvingen dan
ook graag tegemoet!
KNLTB-competitie:
Er is wat verwarring ontstaan bij het spelen van de KNLTB-competitie.
Leden van TVI die graag deze competitie hadden willen spelen, konden zich
tot medio november opgeven. Echter dit gold alleen voor leden die zelf een
team hadden samengesteld. Wanneer je geen team hebt en toch wilt
meespelen, bestaat de mogelijkheid dat je je kan opgeven als reserve.
Voorwaarde is dan wel dat je een KNLTB-pas van TV Effect hebt.
Deze is te verkrijgen via TVI
Zoals eerder aangegeven zijn er nogal wat onderwerpen die uw aandacht
nodig hebben. In de komende ledenvergadering zou ik graag het woord willen geven aan jullie, hoe
jullie dit ervaren of wat jullie misschien juist wel anders zou willen.
-.-.-.-.-

Met sportieve groet,
Nick Harteloh
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