
NIEUWS VAN TVI 

“If you can keep playing 

tennis when somebody 

shoots a gun down the 

street, that’s concentration 

- “Serena Williams 
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Tennisbanen op Tennispark Overvoorde 

De eerste nieuwsbrief 
Na de onzekere periode over de toekomst van tennispark de Hofstede daar-

mee ook van onze tennisvereniging is er uiteindelijk toch een oplossing gevon-

den om het voortbestaan van TVI (voorlopig) te garanderen.  Voorlopig omdat 

het ledenaantal de laatste paar jaren drastisch is afgenomen en wij momenteel 

op een minimum  aantal leden zitten om een vereniging genoemd te worden. 

Het is dus erg belangrijk om het ledenaantal te verhogen door nieuwe leden te 

werven of oud leden terug te krijgen. Draag jouw steentje bij en probeer nieu-

we leden aan te brengen! 

Nieuw bestuur 
Het nieuwe bestuur wordt gevormd door de volgende leden; 

Voorzitter:   João Madeira 

Secretaris:   Victor Nunes 

Penningmeester: Marga Nunes Guerreiro 

Kascommissie: Angela Nunes en Carlos Oliveira 

Tennisvereniging Internationaal Nieuwsbrief  Maart 2019 

Het aftellen is begonnen...  

Vanaf 1 april kunnen we weer 

gravel vreten op onze nieuwe 

locatie, Tennispark Overvoorde 

in Rijswijk.  

Het bestuur heet iedereen van 

harte welkom! 



 

Wat is contributie 

 

“Contributie het verschul-

digd zijn van een jaarlijkse 

bijdrage bij het lidmaat-

schap van de sportvereni-

ging.” 

De jaarlijkse bijdrage 

(contributie) is dus gekop-

peld aan het lidmaatschap. 

Contributie is derhalve de bij 

statuten opgelegde ver-

plichting aan de leden tot 

betaling van een jaarlijkse 

bijdrage.  

Wees daarom sportief en 

betaal het door jouw ver-

schuldigd bedrag op tijd en 

dus uiterlijk 31 maart 2019 

op rekening NL25ING-

B0005258716 t.n.v. TVI. 

Ook TVI moet aan haar be-

talingsverplichtingen kunnen 

blijven voldoen!  

Clubgebouw en terras bij Tennispark Overvoorde 

Het clubgebouw is nog geslo-

ten en er wordt hard gewerkt 

om de banen speelklaar te 

hebben voor  1 april as. 

Laten wij het gezellig gaan 

maken en ons thuis gaan voe-

len in ons nieuw onderkomen. 

Wij hebben nu vanaf het terras 

in ieder geval zicht op de ba-

nen, iets wat bij Hofstede altijd 

wel een punt van ergernis 

was. 

Op de website staan nog 

meer foto’s van Tennispark 

Overvoorde 

http://www.tvi-tennis.nl/pages/nieuws.php


 

 

Fotobijschrift 

Tennis is wereldwijd een van de meest beoefende sporten. In Nederland 

alleen al zijn ruim 1.700 verenigingen en daarmee 580.000 tennissers 

aangesloten bij de KNLTB. Meer dan een miljoen mensen staan regelma-

tig op de baan. En dat is niet zo gek, want iedereen kan leren tennissen. 

Op de tvi website staan een aantal tips maar wil je nog veel meer leren 

over de spelregels, slagen enz. ga dan naar https://tennis.nl/how-tos waar 

Alex Reijnders, Technisch Manager bij de KNLTB, jou de verschillende 

onderdelen persoonlijk uitlegt.  

Met 

tennis 
Beginnen 

WEBSITE VAN TVI 

Op de TVI website staat 

alle informatie. 

Blijf daarom geïnformeerd 

door op de website te 

kijken. 

https://tennis.nl/how-tos


Contact opnemen 

Neem voor meer informatie over 

onze tennisvereniging contact met 

ons op.   

Tennisvereniging Internationaal 

 
Tennispark Overvoorde 

Van Vredenburchweg 168b  

2285 SE Rijswijk 

070-3947080 

 

Bezoek onze website op  

www.tvi-tennis.nl 

 

Programma voor 2019 
Het programma voor 2019 zal niet veel anders zijn de in de vorige jaren. 
Ook dit seizoen zullen het Openings- en “Natale”toernooi georganiseerd 
gaan worden en ook zal er weer een (club) competitie zijn, echter wél in 
een andere vorm dan voorheen.  

 

Openings- en “Natale” Toenooi 

De datum voor de beide toernooien zal nog vastgesteld moeten worden. 

 

De club competitie 

De (club) competitie zal in een z.g. Round Robin schema gespeelt  wor-
den.  

In een “enkel round-robin”- schema speelt elke deelnemer éénmaal te-
gen elke andere deelnemer. Als elke deelnemer twee keer tegen alle 
andere speelt, wordt dit een “dubbele round-robin” genoemd. 

In deze vorm speelt men soms een mix-dubbel, en soms een dames– of 
herendubbel partij. Er zijn geen vaste partners  in dit systeem want het 
schema bepaald met wie en tegen wie er gespeeld wordt. 

Op dit moment zijn nog niet alle inschrijvingen binnen en daarom nog 
niet mogelijk om het schema in elkaar te zetten. De verwachting is echter 
om het schema voor de competitie in de laatste week van de maand 
maart gereed te hebben. 

www.tvi-tennis.nl 


