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In deze nieuwsbrief

Welkom nieuwe leden; bestuur
In navolging op nieuwsbriefnummer 3 mogen we weer een aantal nieuwe leden verwelkomen:

Tjeertje van den Broek – Vlaskamp 
Raymond Lau

HartelijkHartelijk welkom op onze vereniging. Zijn er vragen of zoek je een tennismaatje, laat het weten. 
In de eerste plaats aan de bestuursleden. Hun namen en adressen staan op de website. Of bel 
gewoon een lid want we zijn een laagdrempelige vereniging. Iedereen staat open voor elkaar en 
dat geldt zeker ook voor nieuwe leden. Zodra het weer mag dan ontmoeten we elkaar graag in 
ons clubgebouw.

Versoepelingen Corona-maatregelen
Nu de regering versoepelingen heeft afgekondigd biedt dit ook voor onze tennisvereniging 
mogelijkheden. De versoepelingen zijn met name gericht op het gebruik van het terras en het 
halen van drankjes uit de kantine. Het bestuur heeft besloten om hier bij ons als volgt mee om te 
gaan:
Nieuw:
• Het terras mag wederom gebruikt worden door tennissers die een baan gereserveerd hebben. 
Dit geldt van 6:00 tot 20:00 uur.
•• Halen van drankjes uit de kantine is weer mogelijk. Er zijn diverse leden die hiervoor de sleutels 
hebben; zij kunnen dit op de reguliere wijze verzorgen.
• Bij betreden van de kantine is, zoals in elke openbare ruimte, het dragen van een mondkapje 
verplicht
Ongewijzigd:
• Vooraf een baan reserveren de KNLTB Clubapp blijft verplicht
•• De huidige invulling van de wijze van de toss blijft vooralsnog ongewijzigd totdat er meer ver-
soepelingen mogelijk zijn
• Het houden van 1,5m afstand, zowel op het terras als binnen bij toiletbezoek of halen van 
drankjes.
• Publiek is niet toegestaan

Zodra er weer verdere versoepelingen worden aangekondigd wordt opnieuw bekeken of we 
hierop in kunnen spelen. 

Namens het bestuur, Klaas Wierda





Coördinatie baanverhuur; 
wisseling van wacht
Na vele jaren van trouwe inzet heeft Wilma Boone aangegeven te willen stoppen om de 
baanverhuur te regelen. We willen Wilma bedanken voor alle jaren dat zij dit (met assistentie van 
Ad) gedaan heeft. Natuurlijk blijft dit dankjewel niet beperkt tot woorden, een cadeau is ten tijde 
van dit schrijven onderweg naar Wilma.

WeWe zijn blij te kunnen melden dat we een opvolger gevonden hebben: Rob Slootbeek is per direct 
de nieuwe coördinator voor de baanverhuur. We danken Rob voor de bereidheid en we wensen 
hem veel succes.

De wisseling van de wacht was ook het moment voor het bestuur het huidige huurtarief en de 
spelregels onder de loep te nemen en vervolgens onder jullie aandacht te brengen. 

Nieuw tarief

Niet-ledenNiet-leden kunnen bij ons een tennisbaan huren, dat is algemeen bekend. Het tarief is al vele 
jaren € 8,00 per uur. In vergelijking met andere Veerse verenigingen zitten we daarmee flink aan 
de ondergrens. Daarom hebben we besloten om vanaf heden het tarief te verhogen naar € 10,00 
per uur. We zijn dan nog steeds erg voordelig in vergelijking met andere verenigingen, zeker als 
je weet hoe perfect onze banen er altijd bijliggen.

De spelregels

MaarMaar hoe zit het precies met competitieleden die vrij willen spelen of als je met een introducé 
gaat tennissen op ons park?

Als je als lid met iemand gaat tennissen die bij ons geen lid is dan vragen we daarvoor per baan 
en per uur de helft van het normaal geldende tarief, vanaf heden is dat € 5,00. 

Competitieleden betalen bij ons alleen de KNLTB bondsbijdrage. Dus nodig je als lid een 
competitielid uit om bij ons te tennissen dan is ook daar € 5,00 per baan en per uur voor 
verschuldigd.verschuldigd. Indien competitieleden onderling vrij willen tennissen dan zijn de kosten € 10,00 
per baan en per uur.

De betaling voor de baanhuur betaal je aan Rob Slootbeek.
Competitieleden en niet-leden krijgen na betaling aan Rob een sleutel van het hek en het 
clubgebouw mee. Rob is voor baanhuur bereikbaar via 06-49732463

Namens het bestuur, John Vogel





Voorjaarscompetitie verschoven naar najaar
Anita Koeman,VCL
Beste leden van LTC Zer Oirts, 
Helaas gaat de uitgestelde Voorjaarscompetitie 2021 niet door en wordt net zoals vorig jaar 
verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021. 

Naar verwachting is in het najaar de hele sport weer open, alsmede de kantines en terrassen en 
is het weer mogelijk om een volledige competitie te spelen. 

VoorVoor de tenniscompetitie in het najaar geldt dat dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw 
worden aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie. 

Competitieleden die zich hadden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie kunnen met 
hetzelfde team, aan dezelfde competitiesoort en in dezelfde competitieklasse spelen in het 
najaar. Daarnaast kunnen er nieuwe teams worden gevormd en aangemeld. Ook kunnen teams 
en of personen die niet kunnen of willen deelnemen besluiten om niet meer mee te doen. 

DeDe Mixedcompetitie Zeeland wordt ook aangeboden alleen wordt deze gespeeld op dezelfde 
data als de reguliere competitie dus dat betekend dat je moet kiezen tussen de reguliere 
competitie of de Zeeland Mix. 

Dus diegene die zich hebben ingeschreven voor het voorjaar en die willen veranderen of niet 
meer willen spelen en voor diegene die graag willen inschrijven geef dit dan door via: 
competitie@zeroirts.nl , dit kan tot 10 Juni 2021 

Met vriendelijke groet, Anita Koeman VCL 

Zomerchallenge
Vorig jaar hebben we deelgenomen aan het KNLTB initiatief  “Zomer Challenge”. Dit was een 
groot succes. Ook dit jaar hebben we onze vereniging aangemeld als deelnemer en hopen we 
weer op veel deelnemers. Aan de leden de oproep om dit initiatief te promoten. 

Alvast bedankt hiervoor, het bestuur
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