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Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank op rabobank.nl

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.

Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank Krimpenerwaard sponsort Tennisvereniging Stolwijk

voor jong en
oud. 

Sport
mogelijk

maken



Bestuur:
Gerjon Akse  voorzitter  0182-341665 voorzitter.tvs@gmail.com
Leo Gille secretaris  06-50869001 secretaris.tvs@gmail.com
Leon ter Horst  penningmeester  06-34852805 financien.tvs@gmail.com
Marie-Louise van der Wolf  toernooien  06-48738030 toernooien.tvs@gmail.com
Annemarie de Vries jeugd  0182-343186 jeugd.tvs@gmail.com
Sonja van Put  bar  06-52405548 barcommissie.tvs@gmail.com
Vacant onderhoud   onderhoud.tvs@gmail.com
  
Ledenadministratie: 
Nella Uenk
Zwanendreef 32 2821 VZ Stolwijk  ledenadm.tvs@gmail.com

Bankrelatie:
Rabobank, IBAN rekeningnummer NL92 RABO 0361417004, BIC code: RABONL2U ten name van 
Penningmeester TV Stolwijk

Beheer website:
Martijn Broer    martijn@mmx.nl

Sponsorcommissie:
Ria van de Bijl, Leo de Groot en Leo Gille  sponsorcommissie.tvs@gmail.com
 
Redactie informatief:
Nella Uenk en Diewertje Uenk  redactie.tvs@gmail.com

Training:
2R-Sports Tennis Academy   www.2R-sports.nl

Barcommissie:
Sonja van Put

Kascommissie:
Alan Parry en Anne Habben Jansen

Onderhoudscommissie:
Hans Engelen Rob van der Hoeven Piet Jansen 
Jannie Kasteleijn  Jan Kleijn Harry Kruis 
Herman Neeft Henk Rabauw  Johan Steunenbrink

VCL:
Robert van Leeuwen
Zwanendreef 18 2821 VZ Stolwijk 0182-359106
       
Clubgebouw:
Sportlaan 38a  2821 XC Stolwijk  0182-600477
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Beste leden,

Zo staan we weer aan het begin van een nieuw 
tennisseizoen.
Namens het bestuur van TV Stolwijk zou 
ik u graag ook dit jaar weer welkom willen 
heten op ons tennispark dat er dankzij onze 
onderhoudscommissie en vele onmisbare  
vrijwilligers weer perfect bij ligt. Zonder de inzet 
en hulp van deze leden, zou het hier in Stolwijk 
niet mogelijk zijn om te kunnen tennissen. Om 
dit zo te houden hebben wij ook uw hulp dit jaar 
weer hard nodig, dus meldt u eens aan om een 
handje te helpen, anders komt het iedere keer 
aan op de zelfde mensen. 
Ook kunt u dit seizoen van onze nieuwe led-
verlichting gebruik maken die op dit moment 
van schrijven gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn 
we volop bezig om de herkenbaarheid van ons 
park te verbeteren d.m.v. ons nieuwe logo en 
banners.

Verder kunnen we nog altijd meer nieuwe leden 
gebruiken, dus ook uw inzet tot het motiveren 
van vrienden, kennissen of buren om bij ons te 
gaan tennissen wordt zeer op prijs gesteld.
Neem ze een keer mee naar het tennispark om 
een potje te tennissen op de toss avond of om 
een keer vrij te spelen kan natuurlijk ook .
Dit jaar zijn er, net als voorgaande jaren, weer 
vele mogelijkheden om op tennisgebied veel 
plezier te hebben op ons park.
Dus, doe rustig mee aan een van de vele 
activiteiten toernooien die er ook dit seizoen 
weer op het programma staan.

Hierbij wens ik u allen een sportief en gezond 
tennisjaar toe.

Namens het bestuur,

Gerjon Akse

Tennis en het Coronavirus, alle wedstrijden en 
bijeenkomsten afgelast tot 6 april!
Heel de wereld is in de ban van de Corona-virus 
uitbraak.
De Nederlandse regering heeft maatregelen 
genomen in het belang van de volksgezondheid 
om impact van het corona-virus (Covid-19) 
zoveel mogelijk te beperken. De KNLTB en dus 
ook Tennisvereniging Stolwijk volgen deze 
richtlijnen op. Bij het schrijven van dit stuk zijn er 
maatregelen genomen tot 6 april.
De geplande activiteiten voor deze datum 
kunnen dus geen doorgang vinden.
Hoe dit zich daarna  zal gaan ontwikkelen is nog 
zeer onzeker, dus wij adviseren u de volgende 
sites te blijven volgen.

https://www.rivm.nl/nieuws/uitbreiding-
maatregelen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2020/03/09/hygienemaatregelen-van-
belang-om-verspreiding-coronavirus-tegen-te-
gaan
KNLTB nieuws

Indien er wijzigingen optreden in de planning, 
dan zullen wij dit via de website, Facebook en 
via email kenbaar maken.

Het Bestuur
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

TENNIS EN HET CORONAVIRUS



Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Endass Verzekeringen
Achter de Kerk 8
2821 AP STOLWIJK
T (0182) 34 25 48
E info@endass.nl
I www.endass.nl



MMX is een kleinschalig maar zeer compleet 
reclamebureau. Onze persoonlijke en creatieve, 
maar vooral praktische aanpak wordt door 
opdrachtgevers zeer gewaardeerd.

RECLAME

VORMGEVING

WEBSITES

Bergambacht 
0182 - 35 08 82www.mmx.nl



Terwijl de voorbereidingen voor de banen 
begonnen zijn, is de planning voor het komende 
seizoen al gemaakt.
Er staan weer gezellige toernooien op het 
programma:

Zondag 5 april: openingstoernooi
Maandagavond 11 mei: invitatietoernooi
Zondag 31 mei: BABS-toernooi 
Zaterdagavond 10 oktober: Indian    
 Summertoernooi

We starten met het openingstoernooi op 
zondag 5 april.
Het wordt een toernooi waarbij we starten met 
een clinic van 10.00-11.00 met aansluitend 
tossen. Gezelligheid staat, zoals altijd, voorop. 

Rond 12.30 sluiten we af met een gezamenlijke 
lunch.

In mei staat het invitatietoernooi gepland op 
maandagavond 11 mei.
Daarbij zijn  introducées van harte welkom.

Het BABS toernooi wordt voor het 3e jaar 
georganiseerd en dit jaar organiseren wij het!
 Tijdens dit toernooi strijden de verenigingen 
Bergambacht, Ammerstol, Berkenwoude en 
Stolwijk om de BABS-bokaal. De speeldatum 
is op zondag 31 mei. Hierbij kunnen enkele 
spelers zich aanmelden.

Aan het einde van het seizoen wordt 
uiteraard weer het Indian Summer toernooi 
georganiseerd.
Zoals gebruikelijk gaan we eerst gezamenlijk 
eten en daarna een ‘potje’ tennissen.
Het zal plaatsvinden op zaterdagavond 10 
oktober.

De kans is groot dat er tussendoor nog 
activiteiten gepland worden. Houd daarom je 
mail goed in de gaten!

Bij elk toernooi zijn niet-leden van harte welkom. 
Dus nodig gerust iemand  en neem hem/haar 
mee naar de vereniging.

Noteer de data van de toernooien vast in je 
agenda, dan kun je het niet missen!

Heb je vragen, ideeën of wil je jezelf aanmelden 
voor een van bovenstaande toernooien?

Mail dan naar:
toernooien.tvs@gmail.com

Laten we er met z’n allen weer een mooi, 
sportief en gezellig seizoen van maken. 

Sportieve groet,
Marie-Louise van der Wolf
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Om onze accommodatie goed te kunnen 
onderhouden zijn vrijwilligers nodig én is er geld 
nodig. Voor een belangrijk deel van de financiën 
is Tennisvereniging Stolwijk afhankelijk van 
sponsors en adverteerders.

Wij kunnen ons gelukkig prijzen met 
een stabiele groep trouwe sponsors en 
adverteerders, daarnaast proberen we 
ieder jaar nieuwe sponsors te vinden voor 
onze fijne en gezellige tennisclub. Er zijn 
veel sponsormogelijkheden, waaronder 
hoofdsponsor, bordsponsor, winddoeksponsor, 
scorebordsponsor (nog 2 beschikbaar), shirt- of 
balsponsor, OT-sponsor, enz. enz.
Onze tennisvereniging is een uitstekend 
platform voor het bedrijfsleven, horeca en 
middenstand om bekendheid aan haar 
producten en diensten te geven. Ook kunnen 
de sponsors elkaar en hun klanten op de 
banen ontmoeten. Hoofdsponsors kunnen een 
winddoek van de vereniging krijgen als er een 
vijfjarig contract wordt aangegaan.

Het sponsortoernooi van het afgelopen jaar 
was zeer gezellig. Onze sponsors zijn voor het 
derde jaar op rij getrakteerd op een fantastische 
barbecue van onze hoofdsponsor, Gildeslager 
Van Laar. Daarnaast willen wij ook graag de 

andere hoofdsponsors Autobedrijf Stolwijk 
en Rabobank Krimpenerwaard van harte 
bedanken voor hun trouwe sponsoring van 
Tennisvereniging Stolwijk.

Dit jaar gaan wij zeer zeker weer een 
sponsortoernooi organiseren en 
hoogstwaarschijnlijk wordt dit door Fred 
van Laar verzorgd. Als het weer een beetje 
meewerkt, dan willen wij het sponsortoernooi 
houden op vrijdag 12 juni a.s. (Deze datum is 
echter nog niet geheel zeker.)
Alle hoofd-, bord-, winddoek- en 
telbordsponsors worden hiervoor nog 
persoonlijk benaderd.
 
Bent u nog geen sponsor, maar wilt u onze 
vereniging steunen, dan kunt u ons benaderen 
via sponsorcommissie.tvs@gmail.com of via het 
bestuur of spreek ons gewoon even aan.
Wij willen onze sponsors en adverteerders 
nogmaals bedanken voor hun bijdragen voor 
het komende tennisjaar en hopen dat het weer 
een mooi tennisjaar zal worden.

Wij werken aan een goed, sportief en succesvol 
2020

De Sponsorcommissie
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APRIL MEI JUNI
VR 1

ZA 2
ZO 3

MA 6 Tossavond MA 4 Tossavond MA 1

Tweede Pinksterdag 

Open toernooi
DI 7 DI 5 DI 2 Open toernooi

WO 8 Tossochtend WO 6 Tossochtend WO 3

Tossochtend         Open 

toernooi

DO 9 DO 7 DO 4 Open toernooi
VR 10 Goede vrijdag VR 8 VR 5 Open toernooi
ZA 11 ZA 9 ZA 6 Open toernooi
ZO 12 Eerste Paasdag ZO 10 ZO 7 Open toernooi

MA 13 Tweede Paasdag MA 11 Invitatietoernooi MA 8
DI 14 DI 12 DI 9

WO 15 Tossochtend WO 13 Tossochtend WO 10 Tossochtend
DO 16 DO 14 DO 11
VR 17 VR 15 VR 12 Sponsortoernooi ???
ZA 18 ZA 16 ZA 13
ZO 19 ZO 17 ZO 14

MA 20 MA 18 Tossavond MA 15 Tossavond

DI 21 DI 19 DI 16

WO 22 Tossochtend WO 20 Sportdag 

Sterrenboom WO 17 Tossochtend
DO 23 DO 21 Hemelvaartsdag DO 18
VR 24 VR 22 VR 19
ZA 25 ZA 23 ZA 20 Pyama tennis
ZO 26 ZO 24 ZO 21

MA 27 Koningsdag MA 25 Tossavond MA 22 Tossavond
DI 28 DI 26 DI 23

WO 29 WO 27

Tossochtend / 

Pannenkoeken-tennis
WO 24 Tossochtend

DO 30 DO 28 DO 25
VR 29 VR 26
ZA 30 Open toernooi ZA 27

ZO 31 Eerste Pinksterdag/ 

BABS toernooi        

Open toernooi ZO 28

MA 29 Tossavond
DI 30
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ACTIVITEITENKALENDER JUNI, JULI EN AUGUSTUS

JULI AUGUSTUS
ZA 1
ZO 2

MA 3 Tossavond
DI 4

WO 1 Tossochtend WO 5 Tossochtend
DO 2 DO 6
VR 3 VR 7
ZA 4 ZA 8
ZO 5 ZO 9

MA 6 Tossavond MA 10 Tossavond
DI 7 DI 11

WO 8 Tossochtend WO 12 Tossochtend
DO 9 DO 13
VR 10 VR 14
ZA 11 ZA 15
ZO 12 ZO 16

MA 13 Tossavond MA 17 Tossavond
DI 14 DI 18

WO 15 Tossochtend WO 19 Tossochtend
DO 16 DO 20
VR 17 VR 21
ZA 18 ZA 22
ZO 19 ZO 23

MA 20 Tossavond MA 24 Tossavond
DI 21 DI 25

WO 22 Tossochtend WO 26 Tossochtend
DO 23 DO 27
VR 24 VR 28
ZA 25 ZA 29
ZO 26 ZO 30

MA 27 Tossavond MA 31
DI 28
WO 29 Tossochtend
DO 30
VR 31
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER EN OKTOBER

SEPTEMBER OKTOBER
DI 1

WO 2 Tossochtend
DO 3 DO 1
VR 4 VR 2

ZA 5 ZA 3
ZO 6 ZO 4

MA 7 Tossavond MA 5 Tossavond
DI 8 DI 6

WO 9 Tossochtend WO 7 Tossochtend
DO 10 DO 8
VR 11 VR 9

ZA 12 ZA 10 Indian Summer 

toernooi
ZO 13 ZO 11

MA 14 Tossavond MA 12 Tossavond
DI 15 DI 13

WO 16 Tossochtend WO 14 Tossochtend
DO 17 DO 15
VR 18 VR 16
ZA 19 ZA 17
ZO 20 Ouder / Kind toernooi ZO 18

MA 21 Tossavond MA 19 Tossavond
DI 22 DI 20

WO 23 Tossochtend WO 21 Tossochtend
DO 24 DO 22
VR 25 VR 23
ZA 26 ZA 24
ZO 27 ZO 25

MA 28 Tossavond MA 26 Tossavond
DI 29 DI 27
WO 30 Tossochtend WO 28 Tossochtend

DO 29
VR 30
ZA 31



COOP De Jong  
GOUDSEWEG 22  2821 BG  STOLWIJK

De mooiste acties. Scoren doen we samen! 



Beste leden,

Het doen van 2 bardiensten is binnen onze 
vereniging voor leden boven de 18 jaar, na het 
eerste jaar lidmaatschap, verplicht.

U kunt de bardiensten aan het begin van het 
tennisseizoen zelf inplannen, hierdoor kunt u 
zelf bepalen wanneer u de bardiensten wilt gaan 
doen. 

Mocht een bardienst op een later moment toch 
nog geruild worden met iemand anders, wilt u 
mij hiervan op de hoogte stellen? 
Het systeem laat niet toe om leden zelf 
wijzigingen dan wel annuleringen door te 
voeren. Heeft u iets verkeerd ingevuld, maak dan 
een nieuwe keuze en maak aan mij melding van 
de fout. Ik kan de fout dan voor u herstellen / 
annuleren. 
Ook wanneer u zich ineens moet afmelden, 
bent u zelf verplicht iemand te vinden (wel 18 
jaar of ouder) die bardienst wil overnemen dan 
wel wilt ruilen. Ook dit zou ik graag van u willen 
vernemen. 
 
Bent u een nieuw lid of heeft u nog nooit een 
bardienst gedaan, dan horen we graag van u. We 
zullen zorgen dat u persoonlijk uitleg krijgt. 
Onze bar heeft vastgestelde openingstijden. De 
weekeinden zal veelal vrij zijn van bardiensten. 
Met uitzondering van activiteiten in het 
weekend.

Het barboek bevat informatie over de 
werkzaamheden binnen de bar. Mochten 
er acties of tijdelijke andere producten van 
toepassing zijn, dan zal ik hierin daar melding 

van maken. Zo blijft het voor iedereen duidelijk 
als men een bardienst begint. Natuurlijk zal 
er altijd een prijslijst / assortiment overzicht 
aanwezig zijn.

Er zijn mogelijkheden wanneer u zich 
(structureel) inzet voor andere vrijwillige 
werkzaamheden bij onze vereniging, u 
vrijstelling kunt krijgen van een of meerdere 
verplichte bardiensten.
Ga hierover in gesprek met een van de 
bestuursleden. Alle ideeën zijn hierin welkom.
Natuurlijk bestaat het afkopen van bardiensten 
ook nog. Hierbij geldt 1 bardienst afkopen kost 
€30,-. 

Zoals (wellicht) bekent, mag er geen alcohol 
geschonken worden aan personen onder de 18 
jaar. Bij twijfel altijd vragen om een legitimatie 
bewijs. 
Net als in voorgaande jaren is er een verplichting 
voor alle leden (boven de 18 jaar) een 
“verantwoord schenken“ certificaat te behalen. 

Jaarlijks behalen is een must. Is het al langer 
geleden (>1jaar) dat u dit certificaat behaald 
heeft, dan is dit wel verplicht het te behalen. 
De verkoop van licht alcohol is een van de 
belangrijkste inkomstenbronnen voor onze 
vereniging. Wij moeten als vereniging deze 
certificaten kunnen overleggen bij een controle. 
Wanneer wij geen recente certificaten kunnen 
overleggen vanuit onze administratie dan 
riskeren wij een fikse boete of in het ergste geval 
mogen wij geen alcoholische dranken meer 
verkopen.
Het kost u hooguit 15 minuten. Hoe u dit 
certificaat kunt behalen leest u ook in dit boekje.
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BARCOMMISSIE



Dienstenplanner (bardienst planner) van het 
KNLTB is weer geopend. 
Met de link https://mijn.knltb.club/ type 
‘T.V. Stolwijk’ in het zoekveld en klik 
vervolgens op het gevonden resultaat. Met 
of uw bondsnummer of clubnummer kunt 
u inloggen in uw eigen omgeving. Mocht u 
de inloggegevens van de dienstenplanner 
niet meer hebben. Via ‘wachtwoord vergeten’ 
ontvangt u weer de link in uw mailbox die u dan 
verder helpt. Gebeurt dit niet, controleer dan 
even uw spam box voor de zekerheid. Staat hier 
ook niets in, dan graag nogmaals een melding 
naar barcommissie.tvs@gmail.com. Het zou 
kunnen gebeuren, dat uw email gewijzigd is en 
wij dit nog niet hebben kunnen aanpassen in 
onze administratie.

OTS

Ons open toernooi is een jaarlijks heel belangrijk 
evenement voor onze vereniging. Wij krijgen 
dan veel bezoek van buitenaf. Belangrijk is dan 
ook voor de bardienst(en) die er dan zijn, dit ook 
zo professioneel mogelijk neer te zetten. Zorg 
voor goede zichtbaarheid van diegene die de 
bardiensten doet, veel mensen kennen u immers 
niet. Dit door het dragen van bv. barschorten en 
/ of naamkaartjes ed. 

De barcommissie is altijd op zoek naar personen, 
studenten, (klein) zoon, (klein) dochter, kennis, 
vriend(in), die het leuk zou vinden wat extra bij 
te willen verdienen door het doen van een of 
meerdere bardiensten. 
Je moet wel 18 jaar of ouder zijn. Bij 
lidmaatschap zal dit extra zijn naast de 
verplichte 2 bardiensten. Verdiensten zullen zijn 
€30,- per gedane bardienst.
Voor verdere informatie kan er contact 
opgenomen worden met de barcommissie.

BOETE

De barcommissie wil nog wel melding maken, 
dat het niet uitvoeren van de bardienst(en) de 
mogelijkheid bestaat, dat er een boete wordt 
toegekend van € 50,- per bardienst.

De barcommissie wenst jullie allen heel veel 
tennisplezier toe en succes bij het doen van de 
bardienst(en)!

Met vriendelijke groet,

Barcommissie 
Sonja van Put
Barcommissie.tvs@gmail.com
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Categorie: Volwassen, algemeen

De I.V.A. is ontwikkeld door het Nationaal 
Instituut voor gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie in opdracht van het NOC*NSF 
en word aanbevolen voor vrijwilligers van o.a. 
sportverenigingen. 

Voor ieder lid dat bardienst draait moet er een 
IVA certificaat zijn wat bij controle getoond kan 
worden. Is dit niet aanwezig, dan kunnen we 
hiervoor een boete krijgen. De barcommissie 
vraagt iedereen die het IVA certificaat nog niet 
heeft, dan wel ouder is dan 1 jaar, dit zo spoedig 
mogelijk te behalen.

Dit kan heel eenvoudig door naar deze link te 
gaan: http://www.nocnsf.nl/iva.

Lees op deze pagina de tabbladen zorgvuldig 
door en doe de test. Mocht u een foutief 

antwoord gekozen hebben, dan kan de test 
opnieuw gedaan worden. Bij het e-mailadres 
van de barverantwoordelijke vult u in: 
barcommissie.tvs@gmail.com.

Na het behalen van de test wordt het certificaat 
automatisch per email naar uzelf en naar 
de barverantwoordelijke verstuurd. Deze 
certificaten worden dan verzameld in het 
barboek, die in het clubgebouw aanwezig zal 
zijn.

Hebt u nog vragen hierover, neemt u dan 
contact op met de barcommissie. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

De barcommissie
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I.V.A (INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLSCHENKEN) CERTIFICAAT
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DRUKWERK, PR INT- EN KOPIEERSERVICE

‘t Vaartland 13 • 2821 LH Stolwijk 
0182 - 34 27 98 • info@luma-drukwerkservice.nl

www.luma-drukwerkservice.nl

Voor al uw handels-, 
verenigings- en familiedrukwerk, 
grafi sche vormgeving, mailingen

copy- en printservice. 

Wijdstraat 2
2821 AN Stolwijk 
Tel: 0182-343166

Ook voor uw sportieve 
kleding kunt u terecht 
bij de MAALDERIJ MODE. 

Wij adviseren u graag 
bij uw keuze. 

Emmy 



Dokument: Westerhuis notarissen.aur ( 1 Auteur: miriam abee

Kapsalon Studio Hairline
Dorpsplein 1 2821 AR Stolwijk 

0182-341371

www.studiohairline.nl 

voor de beste match



H&H aannemers
Nijverheidsweg 5  2821 AT  Stolwijk
Telefoon 0182 601827
www.henhaannemers.nl
info@henhaannemers.nl

Onze kwaliteit  
verzekert u tevredenheid

Volgend jaar hier uw advertentie 
plaatsen neem contact op met de

Sponsorcommissie:
Ria van der Bijl
Leo de Groot

Leo Gille

sponsorcommissie.tvs@gmail.com



Ieder seniorlid krijgt tegen betaling van 7,50 
euro borg een sleutel van het toegangshek en 
de voordeur van het clubhuis.

We gaan ervan uit dat ieder gezin 1 sleutel 
krijgt. Mocht men meerdere sleutels willen, dan 
graag hiervan het bestuur op de hoogte stellen 
waardoor de mogelijkheid bestaat om een extra 
sleutel te bestellen.

Hierdoor is er altijd de mogelijkheid om 
te tennissen en gebruik te maken van de 
kleedkamers.

De toegang tot de bar is mogelijk via een 
codeslot op de deur naar de bar. Deze code 
is alleen bedoeld voor seniorleden en/of 
bardiensten. 

Deze code wordt toegezonden en zal op gezette 
tijden veranderen om misbruik van de code te 
voorkomen. 

De sleutel kan na het ontvangen van de betaling 
en het ondertekenen van de distributielijst 
verkregen worden.
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SLEUTELPROCEDURE



Ik zal me even voorstellen (aan degenen die mij 
nog niet kennen). 
 
Mijn naam is Annemarie de Vries-Rintjema. Ik 
ben zelf actief tennisser en ook mijn dochter 
slaat enthousiast een balletje. 
Dus als jullie vragen hebben over jeugdzaken 
neem dan gerust contact met mij op via 
0182-343186 of jeugd.tvs@gmail.com.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de uitvoering van de activiteiten zijn we 
zoals elke vereniging afhankelijk van de inzet 
en bijdrage van ouders. Vele handen maken 
licht werk. Dus hopelijk kan ik weer rekenen 
op jullie hulp. En uiteraard zijn leuke ideeën en 
suggesties altijd welkom!
Alle informatie die van belang is voor de jeugd 
is gebundeld in een aparte informatieset. Deze 
informatieset zal per mail aan alle (nieuwe) 
jeugdleden verstrekt worden. Tevens is deze te 
vinden op onze website: www.tvstolwijk.nl.
  
Tennislessen:
De lessen starten per 1 april en worden verzorgd 
door 2R-Sports. Alle informatie hierover is te 
vinden op www.2R-sports.nl

Veel tennisplezier!

Annemarie de Vries-Rintjema
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JEUGDCOMMISSIE

De voorlopige planning van de 
jeugdactiviteiten 2020 is als volgt:
Datum Activiteit
27-3-2020 Info avond voor ouders
maart Schooltennis
4-4-2020 Openingstoernooi jeugd/   
 terugkomdag schooltennis
20-5-2020 Sportdag Sterrenboom
27-5-2020 Pannenkoekentennis
20-6-2020 Pyamatennis
20-9-2020 Ouder kind toernooi
Iedere vrijdag m.u.v. de vakanties van 16-17 uur
Tweede speelmoment



Tenniskids
Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma 
voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, 
rackets, banen en oefeningen leert zelfs de 
jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. 
Kinderen worden direct in een team met 
leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze 
snel nieuwe vriendjes en werken ze samen 
naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen 
goed voor de fysieke, maar ook voor de sociale 
vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait 
het om bij Tenniskids.

Binnen Tenniskids:
Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes;
Worden kinderen meteen opgenomen in een 
team;
Leren kinderen op een leuke manier de juiste 
techniek:
Ontwikkelen ze zich niet alleen met het 
racket maar in hun algehele coördinatie en 
sportbewustzijn.

Meer informatie is te vinden op 
http://www.tenniskids.nl
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COMPETITIE JEUGD

Multifunctionele ruimten te huur

Opslag Werken

Kantoor Showroom

beheer

H&H beheer
Nijverheidsweg 5  2821 AT  Stolwijk
Telefoon 0182 601827
www.bedrijfsruimtestolwijk.nl 
info@bedrijfsruimtestolwijk.nl 

Volgend jaar hier uw advertentie 
plaatsen neem contact op met de

Sponsorcommissie:
Ria van der Bijl
Leo de Groot

Leo Gille

sponsorcommissie.tvs@gmail.com



Beste leden,

Ook dit jaar zal ik, Robert van Leeuwen, weer de 
VCL van TV Stolwijk zijn. Dit jaar doen we met 
vier teams mee in de voorjaarscompetitie, twee 
damesdubbels en twee mix teams. Deze teams 
zullen op vrijdagavond spelen. Mocht je op een 
vrijdagavond niks te doen hebben dan is het 
misschien leuk om ze een keer aan te komen 
moedigen. Er zal ook een team deelnemen 

aan de zomeravond competitie die later in het 
seizoen op de woensdagavond gespeeld zal 
worden. Mocht je vragen hebben dan mag je me 
altijd bellen.

Met vriendelijke groet,
Robert van leeuwen
VCL TV Stolwijk
0652753569
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VOORJAARSCOMPETITIE SENIOREN

Interesse?  
Bel Arie van der Vlist voor een afspraak

06-22 50 80 38
0182 - 34 13 73

info@vandervlistschilderwerken.nl
www.vandervlistschilderwerken.nl

• Onderhoudsschilderwerk 

• Nieuwbouwschilderwerk

• Behangwerk

• Glasvlieswandafwerking

• Projectstoffering



De winter zit er bijna op en we gaan 
weer richting het zomerseizoen! 

De herfstlessen hebben we een mooi 
aantal weken door kunnen trainen. De 
banen zijn tot laat in het seizoen goed 
bespeelbaar gebleven.

Deze winter stond Duinrell ook weer op 
de agenda en het was weer een sportief 
weekend met tennis, conditietraining, 
outdoor, het tikibad en gezellig kletsen 
voor de kids. 

Ook deze zomer bieden wij bij 
voldoende animo Tennis Kids Blauw 
voor de jongste kids van 4-6 jaar aan. 
Dit zijn trainingen van 25 minuten waar 
plezier en op een speelse manier tennis 
ontdekken centraal staat. Wil je meer 
informatie? Neem dan contact met ons 
op.

OP DIT MOMENT KAN JE JE OPGEVEN 
VOOR DE ZOMERLESSEN. DIT KAN VIA 
WWW.2R-SPORTS.NL
(onder het kopje TVS)

De eerste lessen beginnen (als het weer 
en de banen het toelaten) op maandag 
30 maart.

Hou verder de website, Facebook, 
Twitter, Instagram en e-mail in de 
gaten voor de komende evenementen 
waaronder de trainingsdagen, clinics 
etc.

Verder hopen wij jullie veel op de baan 
te zien met vrijspelen, competitie, 
toernooien en andere evenementen op 
de club! 
En als er vragen of ideeën zijn, mail ons 
dan:  info@2R-Sports.nl

TOT OP DE BAAN, 

TEAM 2R-SPORTS
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2R-SPORTS



EEn intEriEur 
op maat
bEgint mEt 
goEdE raad

de interieurarchitecten en stylisten 

van duijvendijk Wonen maken 

voor u een plan op maat. Kom 

langs en laat u inspireren door 

onze schitterende wooncollectie 

en maak een afspraak voor een 

oriënterend gesprek.

Wij adviseren en realiseren!

Duijvendijk Wonen
Lange Tiendeweg 66 Gouda • (0182) 59 98 68

www.dui jvendi jkwonen.nl



PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE, BEKKENFYSIOTHERAPIE, 
OEDEEMTHERAPIE, HANDTHERAPIE EN MEDISCHE FITNESS

IEDERE ZATERDAG HOUDEN WE TUSSEN 9.00 EN 
10.00 UUR EEN SPORTSPREEKUUR. VOOR AANMELDING 
TELEFONISCH EEN AFSPRAAK MAKEN.

Dorpsplein 6 - 2821 AR Stolwijk
Prinses Beatrixstraat 1 - 2825 BH Berkenwoude
T  (0182) 341975 Bij voorkeur bellen tussen 9.00 - 12.00 uur
E  fysiosportcentrum@planet.nl - I  www.fysiosportcentrumstolwijk.nl

 
 

Koffie & Thee, Lunch, Maaltijden, Catering op Maat 
  

Dorpsplein 14 

2821 AS  Stolwijk 

0182 606 305 

 
Maandag  10:00-20:00 uur                                                     
Dinsdag  gesloten 
Woensdag  10:00–20:00 uur 
Donderdag 10:00-20:00 uur   
Vrijdag  10:00- 18:00 uur 
Zaterdag  10:00- 18:00 uur 
Zondag  gesloten 

                                                         
                
 
 

 



Tennisvereniging Stolwijk is opgericht in 1982 en telt 
ongeveer 140 leden.

•  Het tenniscomplex bevindt zich aan het einde van 
de Sportlaan in Stolwijk, achter de voetbalvelden. 
Het clubhuis is in 2010 gerenoveerd.

•  Er zijn 5 gravelbanen en een oefenkooi. De 
banen worden in de zomer door middel van een 
automatische sproei installatie in conditie gehou-
den. Alle banen beschikken over een lichtinstallatie 
waardoor het mogelijk en toegestaan is tot 23.00 
uur te spelen.

•  Het bestuur bestaat uit zeven personen. Daarnaast 
zijn er een aantal commissies zoals een toernooi-, 
jeugd-, onderhoud-, technische-, sponsor- en 
barcommissie.

•  Een keer per jaar verschijnt er een informatieblad 
(Informatief), waarin u kunt lezen wie voor welke 
zaken benaderd kunnen worden. Daarnaast komt 
alle informatie op de website te staan 

 (www.tvstolwijk.nl).

•  Minimaal eenmaal per jaar, in januari of februari, 
wordt een Algemene Leden Vergadering (ALV) 
gehouden. In deze vergadering wordt het gevoerde 
beleid (inhoudelijk en financieel) besproken, een 
terugblik gegeven op het voorbije seizoen en 
worden de plannen voor het nieuwe jaar onthuld.

• Jaarijks  zijn er diverse  toernooien, de park-
competitie, clubkampioen-schappen etc. Ook 
wordt met diverse teams meegedaan aan de KNLTB 
competitie op zaterdag, zondag, woensdagmiddag 
en vrijdagavond. Dit houdt wel in dat er op die 
momenten minder banen beschikbaar zijn voor 
vrijspelen.

•  Iedere maandag is er ‘tossavond’, waarbij de aan-
wezigen willekeurig gemixed tennissen. Ideaal 
om medeleden te leren kennen. Er wordt dan op 
alle banen gespeeld. Woensdagochtend is er een 
tossochtend.

•  Voor de jeugd wordt er van alles georganiseerd door 
de jeugdcommissie. Trainingsochtenden/avonden,  
toernooien bij ons of bij andere clubs, minitennis 
voor de kleintjes en er wordt met een aantal teams 
KNLTB competitie gespeeld.

•  Via het baanreglement is het gebruik van de banen 
zoals speelduur, reservering, onderhoud, intro-
ductie etc. geregeld.

LID WORDEN
Dit kan d.m.v. een inschrijfformulier. Dit formulier dient 
ingevuld en ondertekend te worden. Het formulier 
dient samen met een pasfoto ingeleverd te worden bij 
de ledenadministratie. De ledenadministratie bevestigt 
schriftelijk uw lidmaatschap. De lidmaatschapspas, 
welke een productietijd heeft van enkele weken, ligt als 
het lidmaatschapsgeld betaald is klaar in de bar.

TENNISLESSEN
Het geven van tennislessen is geen activiteit van 
de vereniging. De tennislessen worden bij ons 
verzorgd door 2R-Sports. Zij zijn bereikbaar onder  
www.2R-sports.nl alwaar u meer algemene informatie 
kunt inwinnen en ook een inschrijfformulier voor 
tennislessen in Stolwijk kunt invullen. U kunt kiezen 
uit privéles of lessen in groepjes van 2, 4, of meerdere 
personen. De tijden van de lessen dient u met hen af 
te stemmen.

BARDIENSTEN
De bar wordt bemand door eigen leden. Elk seniorlid 
is verplicht twee bardiensten per jaar te vervullen. Aan 
het begin van het seizoen bestaat voor iedereen de 
mogelijkheid zijn/haar voorkeur zelf kenbaar te maken 
via de bardienst planner https://mijn.knltb.club/ 
Afkopen van de bardienst is mogelijk voor 30 euro per 
bardienst.

VERDERE VERPLICHTINGEN
Behalve de bardiensten verplichten wij de leden tot 
niets. Wel hopen wij dat een ieder zich betrokken 
voelt bij de vereniging en af en toe de handen uit de 
mouwen steekt. Zelfwerkzaamheid spaart veel geld uit 
en komt de contributie ten goede. Vele handen maakt 
licht werk, het moet natuurlijk niet op slechts een paar 
leden aankomen.

INTRODUCEREN
De mogelijkheid bestaat om niet-leden te introduceren. 
De kosten bedragen 5 euro per dag (jeugd 2,50 euro) 
te voldoen aan de bar. Ieder lid mag maximaal 3x per 
seizoen iemand introduceren en een introducé mag 
hier maximaal 3 keer per seizoen gebruik van maken!

INFORMATIEF 2020

ALGEMENE INFORMATIE TV STOLWIJK



HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het betref- 
fende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 
1 november tot en met 31 oktober. Het lidmaatschap 
wordt elk jaar op deze datum automatisch en 
stilzwijgend met één jaar verlengd. Wij wensen dat u 
nog lang lid blijft, maar als u toch het lidmaatschap wilt 
beëindigen dan dient u dit schriftelijk vóór 1 november 
aan de ledenadministratie kenbaar te maken. Het 
lidmaatschap is beëindigd als de ledenadministratie dit 
schriftelijk heeft bevestigd.

KOSTEN 
De contributie bedraagt per seizoen:
•  Seniorlid € 135,-
 (in het jaar dat men 18 wordt is men het hele jaar 

senior lid)
•  Juniorlid € 70,-
 (in het jaar dat men 12 wordt is men het hele jaar 

junior lid)
•  Studentlid € 70,-
 (hiervoor dient u tussen de 18 en 25 jaar te zijn 

en een fulltime opleiding te volgen. Gaarne een 
kopie van de studentenpas aan leveren bij de 
ledenadministratie)

•  Minilid € 40,-
 (tot het jaar dat men 12 wordt)
•  Ondersteunend lid € 25,-

Nieuwe leden betalen eenmalig € 12,- inschrijfgeld. 
Juniorleden tot en met 12 jaar betalen geen inschrijf-
geld.

JEUGDSUBSIDIE
De vereniging geeft ter stimulering van de tennissport 
aan nieuwe jeugdleden een subsidie op het lesgeld. 
Afhankelijk van de lessen die men volgt kan deze 
subsidie (gedurende maximaal 2 jaar) circa 30 tot 55 
euro per jaar bedragen.

CONTRIBUTIEBETALING
Voor de contributiebetaling wordt u een factuur 
toegezonden. De facturatie vindt plaats in de maand 
maart.

VEILIGHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Het deelnemen aan een sport, hetzij recreatief hetzij 
in competitieverband is op zich een goede zaak. In 
het kader van de ARBO-wet wijzen wij u erop dat het 
uw eigen verantwoordelijkheid is er voor te zorgen 
dat u goede conditie heeft en op de hoogte bent van 
de risico’s van de tennissport, zodat er geen blessures 
ontstaan. 
Het gebruik van de tennisbanen en overige faciliteiten 
van de vereniging is voor eigen risico van de gebruiker. 
Vereniging en bestuur zijn niet verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor schade welke op het tenniscomplex, 
op welke wijze dan ook, aan de gebruiker is ontstaan.
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BAANREGLEMENT TV STOLWIJK

Artikel 1
Speelgerechtigd zijn die leden die hun contributie voor 
het lopende seizoen hebben betaald.

Artikel 2
Een speelperiode bedraagt 45 minuten zoals aan-
gegeven door de klokken op het reserveringsbord.

Artikel 3
De ledenpas van de KNLTB dient als reserveringskaart.

Artikel 4
Middels het reserveringsbord kan men een baan 
reserveren conform de daarvoor van toepassing zijn de 
regels. 
Dit kan alleen als men op het park aanwezig is en blijft.

Artikel 5
Voor iedereen geldt dat tijdens het spelen de ledenpas 
op de juiste plaats op het reserveringsbord moet zijn 
geplaatst.

Artikel 6
Direct na het spelen dient de ledenpas van het 
reserveringsbord te worden verwijderd.

Artikel 7
De 45 minuten speelduur zijn inclusief het noodzakelijke
baanonderhoud, d.w.z. het ‘slepen’ van de baan. Doe 
dit niet in de speeltijd van uw opvolgers.

Artikel 8
Indien het spelersaanbod de speelmogelijkheid over-
treft, is het spelen van singels niet toegestaan (het 
betreft hier uiteraard een nieuw aanbod van spelers in 
even aantallen).

Artikel 9
De onderhoudscommissie is ten alle tijde gerechtigd 
(ondanks eventuele bestaande reserveringen) baan-
onderhoud te laten prevaleren boven het bespelen van 
de banen.

Artikel 10
De toernooi- en jeugdcommissie heeft de bevoegdheid 
om na overleg met het bestuur banen te claimen voor 
activiteiten.

Artikel 11
De algemeen erkende Christelijke feestdagen en de 
landelijk geldende vrije dagen worden aangemerkt als 
zondagen.

Artikel 12
Op maandagavond zijn minimaal 3 banen gereserveerd
voor het ‘tossen’.

Artikel 13
Op tijden dat er competitie gespeeld wordt is een aantal 
banen gereserveerd voor de competitie spelende 
teams (1 baan per team) en een wisselbaan.

Artikel 14
De aanwijzing van bestuurs- en commissieleden, 
alsmede van de trainer dienen strikt te worden 
opgevolgd.

Artikel 15
De banen mogen alleen worden betreden met 
tennisschoenen en absoluut geen andere soorten 
sportschoenen. Van de leden wordt verwacht dat zij 
gekleed gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding en 
eventuele aanwijzingen van het bestuur in acht nemen.

Artikel 16
Er mag nooit gespeeld worden op natte banen. Het 
droogmaken van banen met sleepnetten is verboden 
i.v.m. verstoppen toplaag. 

Artikel 17
Na ieder spel dienen de banenzorgvuldig gesleept 
te worden. Bij erg droog weer dient er behalve door 
middel van de automatische beregeningsinstallatie, 
ook gesproeid te worden met de handbroes op die 
plaatsen waar het gravel nog te droog is.

Artikel 18
In verband met het risico van legionella dient na het 
gebruik van de handbroes al het water uit de slang 
verwijderd te worden.

Artikel 19
Ieder lid mag ten hoogste 3 maal per seizoen iemand 
introduceren.
Introductiekaarten zijn geldig voor een hele dag en 
kunnen aan de bar gekocht worden voor 5,- senioren/ 
2,50 junioren. De leden die introduceren dienen 
voordat er gespeeld wordt, het introductiegeld aan de
bar te betalen.

Dit reglement geldt uiteraard ook voor introducés.
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JEUGDREGELING:

Artikel 20
Tot 18.00 uur hebben junioren dezelfde rechten als 
senioren.
Vanaf 18.00 tot 19.30 uur hebben junioren in het geval 
van volledige baanbezetting voorrang op baan 3 ten 
opzichte van senioren.
Deze voorrang vervalt vanaf 19.30 uur en daarna hebben 
junioren vanaf 16 jaar dezelfde reserveringsrechten als 
senioren bij volledige baanbezetting en worden zij dus 
als senioren behandeld.
Junioren hebben op woensdagmiddag voorrang op alle 
banen (lesbanen uitgezonderd) van 14.30 tot 18.00 uur.
Op toss avonden hebben oudere juniorleden (d.w.z. zij 
die in het betreffende jaar 15 jaar worden of ouder zijn) 
gelijke rechten als senioren.

Artikel 21
Op die dagen dat er ‘s avonds een bardienst is kan 
er tot 23.00 uur gebruik gemaakt worden van de 
baanverlichting (in het weekend 22.00 uur).
De baanverlichting wordt door de bardienst of een 
door het bestuur aangewezen persoon aan- en 
uitgeschakeld.
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HUISHOUDELIJKREGLEMENT TV STOLWIJK RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

LIDMAATSCHAP

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter 
plaatse geldende baan reglement en aan de schriftelijke 
of mondelinge aanwijzingen van de baan exploitant en 
of Technische Commissie.

Artikel 2
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het 
betreffende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt 
van 1 november tot en met 31 oktober. Het lidmaat-
schap wordt ieder jaar op deze datum stilzwijgend 
met één jaar verlengd. Wij wensen dat u nog lang lid 
blijft, maar als u toch het lidmaatschap wil beëindigen 
dan dient dit schriftelijk voor bovengenoemde datum 
aan de ledenadministratie kenbaar te maken. Het 
lidmaatschap is beëindigd als de ledenadministratie dit 
schriftelijke heeft bevestigd. 

Artikel 3
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten 
spoedigste aan het secretariaat door te geven. Leden 
die niet hebben betaald zijn niet speelgerechtigd.

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen 
bestuurs-, kascommissie en Technische Commissie 
vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evene-
menten der vereniging aanwezig te zijn.

BESTUUR

Artikel 5
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder 
benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap 
te aanvaarden. Hij kan echter ten alle tijde zo nodig 
aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle 
bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het 
woord en het daarin uitbrengen van zijn stem: ieder 
bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet 
door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. 
leder jaar treden tenminste twee bestuursleden af 
volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde 
zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding 
als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 
van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende 
functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing 
van bestuursleden ter vervanging van de aftredende 
geschiedt in de eerste algemene vergadering, waarin 
daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een 

tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip 
waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had 
moeten aftreden.

Artikel 6
In de eerste vergadering van het bestuur na de 
algemene vergadering wordt een vice-voorzitter 
gekozen. Deze neemt bij afwezig zijn van de voorzitter, 
diens werkzaamheden waar. Bij afwezig zijn van de vice-
voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens 
werkzaamheden waargenomen door één of meer door 
het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene 
vergadering wordt een vice-voorzitter Blijvend afwezig 
zijn van één of meer bestuursleden is niet van invloed 
op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvend afwezig zijn van alle bestuursleden 
fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair 
afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 7
Schade aan de vereniging of aan bezittingen van de 
vereniging toegebracht of mede veroorzaakt door een 
lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid 
verhaald.

Artikel 8
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c 
der Statuten wordt gesteld op 11.500,- euro.

Artikel 9
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een 
volledige administratie bij te houden van:
a.  Namen en adressen van de in art. 4 der statuten 

bedoelde personen;
b. Presentielijsten en notulen van alle algemene 

vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c.  De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine 

voorwerpen van geringe waarde, welk gebruik 
korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven 
daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder 
lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage 
worden verstrekt.

Artikel 10
Het bestuur is verplicht die maatregelen te nemen, 
welke in het belang van de vereniging gewenst
zijn, alsmede verplicht de Statuten en het Huishoudelijk 
reglement te handhaven en de besluiten van de 
ledenvergadering uit te voeren.



VERGADERINGEN

Artikel 11
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo 
dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden 
deze wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen 
de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij 
ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering 
te schorsen of te verdagen.

Artikel 12
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door 
middel van verzending van een schriftelijke uitnodiging 
aan ieder bestuurslid, tenminste 7 dagen vóór de 
datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van 
een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij 
is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie 
bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 7 dagen 
geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering 
niet binnen 14 dagen na indiening van het verzoek wordt 
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping 
bevoegd.

Artikel 13
Kandidaatstelling voor een door de algemene 
vergadering te verkiezen functionaris geschiedt 
door het bestuur en of vijf seniorleden, ereleden. 
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, 
nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te 
stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen 
aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt 
door middel van inlevering bij de secretaris van een 
daartoe strekkende schriftelijke verklaring vergezeld 
door een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, 
uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 14
Een besluit van- of benoeming door de algemene 
vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende 
op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met 
inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de 
statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien 
een zodanig besluit is opgenomen - of een zodanig 
benoemde is gekozen met minstens tweederde van het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen 
daaronder niet begrepen- en naar aanleiding van 
een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur 
als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot 
ontzetting, statutenwijzigingen of ontbinding van de 
vereniging.

Artikel 15
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve 
de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit 
reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat 
tenminste zeven dagen vóór de verzending de vergader 
uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij 
de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de 
tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin 
wensen op te nemen.

Artikel 16
Alle op de agenda van de vergadering voorkomende 
punten worden in die vergadering aan de orde gesteld 
en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld 
ieder mondeling door een lid staande de vergadering 
gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de 
orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van 
een algemene ledenvergadering ondersteund door 
tenminste vier andere leden.

BESLUITVORMING

Artikel 17
Bij verkiezingen wordt in geval van geen bezwaar tegen 
een te kiezen functionaris het voorstel aangenomen. 
In het tegenover gestelde geval wordt tot stemming 
overgegaan. Indien meerdere personen voor een 
functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming 
overgegaan.

Artikel 18
Stemming over personen geschiedt door middel van 
gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der 
stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen 
buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien 
op het stembriefje iets anders is aangegeven dan 
noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien 
een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid 
heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 19
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming 
apart gestemd. Door de algemene vergadering kan 
slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat 
gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk 
Reglement ís geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de 
benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen 
met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of 
Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking 
van stemmen wordt een voorstel als verworpen 
beschouwd.
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COMMISSIES

Artikel 20
De algemene vergadering kan één of meerdere 
commissie benoemen, met algemene of bijzondere 
opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken 
buiten de grenzen der bevoegdheden van de 
benoemde commissie. Deze commissie en de door 
het bestuur ingestelde commissie blijven te allen tijde 
verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft 
benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de 
bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie 
worden geregeld of gewijzigd. De commissie - met 
uitzondering van de commissie als bedoelt in artikel 
11 lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door 
het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of 
meer leden daarvan als zodanig door het bestuur 
worden ontslagen en al dan niet door anderen worden 
vervangen.

Artikel 21
De commissie als bedoelt in artikel 11 lid 4 van 
de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij 
benoeming telkens voor één jaar aangevuld met een 
plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een 
van de commissie leden diens plaats zal innemen. Dit 
plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, 
bij voorkeur, door de algemene vergadering worden 
benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat 
lid van de commissie, dat het langst in de commissie 
zitting gehad heeft.

Artikel 22
Door het bestuur worden voor de duur van één jaar de 
commissies benoemd.

Artikel 23
De werkzaamheden van de Beheerscommissie zullen 
bestaan uit;
a.  zorgdragen - in overleg met bestuur - voor optimale 

conditie van tennisbanen en clubhuis door;
b. op tijd speelklaar laten maken van de tennisbanen 

aan het begin van het seizoen.
c.  zorgdragen tijdens het seizoen voor beschikbaar- 

heid van de voor punt a. noodzakelijke middelen.
d. aanstellen en instrueren van een groundsman, 

alsmede toezicht houden op de uitvoering van de 
werkzaamheden.

e.  zorgdragen voor alle overige werkzaamheden die 
nodig zijn ter realisering van punt a.

f .  zorgdragen voor adequate financiële verant-
woording van de gemaakte kosten, aan de hand 
van een tevoren opgestelde en door het bestuur 
goedgekeurd budget.

Artikel 24
In acht nemen van de regels in bestuursreglement 
“alcohol in sport kantines” is door iedereen vereist. 

Artikel 25
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering.
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HOOFD SPONSORS
Autobedrijf Stolwijk
Gildeslager van Laar
Rabobank Krimpenerwaard

BORD EN/OF WINDDOEK SPONSORS
2R Sports
A. Kleijn Fysiosportcentrum
AB Containers
Arnoud de Jong Makelaardij
Bouwbedrijf Bakker Arkel
CvK Accountancy
COOP Stolwijk de Jong
De Vries Interieurprojecten
De Vries &amp; Verburg
Duijvendijk Wonen
Endass Verzekeringen
Enjoy Pilates
H&amp;H Timmer- en aannemingsbedrijf
Habben Jansen Advies
Hooftman Schoonhoven
Installatiebedrijf Van der Hoeven
Magna Vloerenbedrijf
Reclamebureau MMX
Reprotechniek Kantoorsystemen
Spuiterij Clay
Studio Hairline
Van der Vlist Schilderwerken
Verwaal Transport
VOF J.G. Akse
Zijderlaan Transport

TELBORD SPONSORS
1 MyMitella
2 Rabobank Krimpenerwaard
3 Van der Vlist Schilderwerken
3 De Vries Interieurprojecten
4 Vacant
5 Vacant

ADVERTEERDERS INFORMATIEF
2R-Sports
A. Kleijn Fysiosportcentrum
Bertus Service
COOP Stolwijk de Jong
De Gouden Leeuw
De Maalderij
De Vries Interieurprojecten
Duijvendijk Wonen
Eetwinkel te Kust &amp; te Keur
Endass Verzekeringen
H&amp;H Timmer- en aannemingsbedrijf
Hooftman Schoonhoven
Installatiebedrijf Van der Hoeven
Lenny Verkaik Haarmode
Luma Drukwerkservice
Rabobank Krimpenerwaard
Studio Hairline
Teeuwen Infra
Van der Vlist Schilderwerken
Westerhuis Notarissen
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Van der Hoeven Installaties

Uw juiste adres...

Van der Hoeven Installaties
Nijverheidsweg 21 - Stolwijk
Postbus 17 - 2820 AA Stolwijk
Tel. 0182-34 18 87 - info@vanderhoeveninstallaties.nl

Belt u gerust voor een afspraak, 0182-341887. 

...voor prettig wonen en duurzaam investeren!
In de showroom, winkel en op uw werkplek moet het binnen klimaat goed zijn. Ook na 
een werkdag is het minstens zo belangrijk om comfortabel thuis te komen. In een warm huis 
met warm stromend water. U wilt dit met een laag energieverbruik en lage onkosten 
gerealiseerd hebben. 

Ook bij de verbouwing van uw badkamer, een contract voor onderhoud van uw CV ketel en 
duurzaam investeren bent u bij ons aan het juiste adres. Van der Hoeven Installaties helpt u 
hierbij. Wij adviseren graag en eerlijk wat het beste bij uw woon- of werkomgeving past!

Ons nieuw gebouwde pand aan de Nijverheidsweg functioneert met een zo laag mogelijk 
energieverbruik. Evenveel energie opwekken als verbruiken! Vele technieken hebben wij in
ons pand geëtaleerd. Kom eens kijken naar de mogelijkheden!

Voor kwaliteit en vakmanschap!

U bent van harte

welkom aan de

Nijverheidsweg 21

in Stolwijk


