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Beste leden,

Wie had het ooit kunnen denken dat er in heel Nederland en ver daarbuiten niet getennist 
wordt in de maanden maart/april en misschien ook nog wel de maand mei, of zelf nóg langer. 
Niemand kan het zeggen. 

OmOm te beginnen wil ik uiteraard de hoop en wens uitspreken dat alle leden en hun families in 
goede gezondheid door deze periode heenkomen.  Hoe klein onze vereniging ook is, ons 
ledenbestand is en blijft een afspiegeling van de totale samenleving. We hebben veel leden in 
de senioren-categorie, de grootste risicogroep die aan het Coronavirus wordt blootgesteld. 
Een aantal leden werkt in de verzorging. Ook hun leven ziet er momenteel anders uit en hun 
maatschappelijk belang  en de waardering wordt nog nooit zo onderkend dan in deze tijd. En 
laten we de zelfstandigen niet vergeten, ondernemers in het M.K.B. , leden en sponsoren die 
hunhun omzet zien kelderen of zelfs geheel wegvallen en daarmee in grote onzekerheid verkeren 
en knokken tegen dat andere, economische virus.  

Wat overduidelijk is dat 2020 een heel ander seizoen wordt dan dat we gewend zijn. De hele 
maatschappij staat op zijn kop, en als tennisvereniging ontkomen we daar niet aan.  

Graag wil ik hierbij wel gezegd hebben dat we “het wel en wee” van onze tennisvereniging ook 
niet belangrijker moeten maken dan het is, in een tijd waarin dagelijks honderden mensen 
ernstig ziek worden of zelfs sterven aan een virus waar de hele wereld mee geteisterd wordt.

Maar als bestuur hebben we natuurlijk wel de verantwoordelijkheid om op een correcte wijze 
en in een passende maatschappelijke context  onze vereniging in dit nu al sterk afwijkende 
seizoen 2020 te besturen. We zullen dus standpunten moeten innemen en besluiten moeten 
nemen in het belang van de vereniging, haar leden en haar plaats in de lokale dorpsgemeen-
schap. Dit doen we niet alleen, als vanzelfsprekend houden we de regelgeving en adviezen 
van het R.I.V.M., onze regering en ook de K.N.L.T.B. hierbij nauwlettend in de gaten en volgen 
die zoveel mogelijk op. Maar er zijn tal van factoren waar we als verenigingsbestuur nog wel 
onze eigen visie, invloed en besluiten op kunnen loslaten.  onze eigen visie, invloed en besluiten op kunnen loslaten.  

Kunnen we bijvoorbeeld nog wel verwachten dat lokale ondernemers hun sponsorbijdrage 
betalen ?   Willen we überhaupt nog wel een sponsorfactuur sturen ?  Met welk gevoel wordt 
zo’n factuur ontvangen ? Haken ze misschien af ? Gaan we gebruik maken van overheids
compensatie maatregelen voor gederfde inkomsten sportverenigingen ? Willen we medio 
juni tijdens het KNLTB toernooi 100 gasten op ons park ontvangen ? Gaan we het toernooi 
afslanken of helemaal afgelasten ? In hoeverre is inkomstenderving van invloed op onze 
besluiten ? Hebben we wel overheidscompensatie nodig, we krijgen immers al gemeente
subsidie ? En we zijn toch financieel gezond ? En al zouden we compensatie voor sport
verenigingen vragen en krijgen, waar wordt dat aan besteed ?  

Van de voorzitter



Kortom, als bestuur zitten we niet stil. Er zijn meer vragen dan antwoorden. Om onze minis-
ter-president te citeren: ..“We moeten 100 % besluiten nemen op basis van 50 % kennis”… We 
kunnen immers niet in een glazen bol kijken en de toekomst voorspellen. We weten nog niet 
eens wanneer we ons park weer mogen openstellen om een balletje te staan, we weten niet 
of er binnenkort getosst kan worden, of er nog een voorjaarscompetitie gespeeld gaat 
worden, we kunnen eigenlijk nog niets  concreets zeggen over de zomermix, zomer-
toernooien en andere verenigingsactiviteiten. 

Wat we wél kunnen en zullen doen is “de goeie moed” erin houden, en op een zo positief 
mogelijke, maar bescheiden manier uitkijken naar het tennisseizoen 2020. Maar dat het 
anders zal zijn dan andere jaren is overduidelijk. 

Met vriendelijke groet.

Piet Filius, namens het voltallige bestuur

Van de voorzitter

Agenda zomertoernooien; 
technische commissie
Ondanks dat wel nog geen bal hebben kunnen slaan, zijn we achter de schermen toch al bezig 
geweest om een agenda voor de aankomende zomertoernooien vast te stellen. Met alle 
voorbehouden hebben we de volgende data vastgesteld. Waar we andere jaren verzochten 
om de data met een dikke pen in je agenda te zetten, willen we adviseren om voorlopig een 
zacht potlood te gebruiken.

Laten we hopen dat we ook dit jaar weer mogen genieten van een aantal heerlijke zomerse 
donderdagen waarin we elkaar weer  op een gezellige en sportieve manier kunnen 
ontmoeten.ontmoeten.

Toernooidata 2020:

1-ste mix:               donderdag 2 juli
2-de mix:               donderdag 16 juli
3-de mix:               donderdag 30 juli
4-de mix:               donderdag 13 augustus
5-de mix:               donderdag 27 augustus
ATV herendubbel: ATV herendubbel:  vrijdag 4 september

Ook dit jaar zal Marja Hootsmans weer de organisatie voor haar rekening nemen. Dank 
daarvoor Marja ! Je kunt al inschrijven, per e-mail (vanbeekmarja@gmail.com) of telefonisch 
(06-37555467).







Zoals in het uitgebreide voorwoord van onze voorzitter Piet Filius beschreven, houdt Zer Oirts 
zich uiteraard aan de regelgeving en adviezen van het R.I.V.M., onze regering en de K.N.L.T.B.

De regelgeving en de adviezen kunnen dagelijks veranderen, daarom hebben we ervoor 
gekozen om in deze nieuwsbrief géén mededelingen te doen over de status van verenigings-
activiteiten. Informatie die we vandaag zouden opnemen in de nieuwsbrief, is wellicht al 
achterhaald op het moment dat je de nieuwsbrief ontvangt.   

Hierbij verwijzen we je door naar de website van de K.N.L.T.B. waarop de meest actuele infor-
matie te lezen is: www.knltb.nl

Algemene informatievoorziening 
tennisactiviteiten
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