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BESTE LEDEN VAN TV LOOSDRECHT, 
 
Het jaar is al weer bijna voorbij, maar eerst nog allerlei leuke feesten en mooie gelegenheden om 
elkaar te ontmoeten. 
Natuurlijk de Sinterklaasintocht, inmiddels achter de rug. In Loosdrecht altijd gezellig en een 
drukte van belang. Ook de Vrijwilligersavond op 23 november jl. waarover verderop meer. 
Wat we nog tegoed hebben is natuurlijk pakjesavond (niet op de tennisbaan maar thuis bij jullie 
gezin). Dan volgen alweer snel de kerstdagen en Nieuwjaar, te vieren met gezin, familie en of 
vrienden. Dagen waarbij we even ons gewicht vergeten, toch? 
In het nieuwe jaar voor veel mensen een stille of rustige maand met voor velen weer nieuwe 
plannen en wensen en natuurlijk weer onze jaarlijkse goede voornemens (stoppen met roken, 
gewicht verliezen enz.). 
Voordat bovenstaande allemaal achter de rug is eerst nog even deze Nieuwsbrief. 
De laatste die Pauline van Essen voor ons gaat verzorgen (bedankt Pauline dat je altijd de mailings 
voor o.a. de evenementencommissie e.a. en de Nieuwsbrief verzorgde). 
We gaan het hebben over onze financiën, competitie, schoonmaken, vrijwilligersavond, ALV enz. 
 
Het bestuur 
 
FINANCIËN 
Het financiële jaar zit er bijna op. Belangrijke vraag is hoe we er momenteel voor staan. In grote 
lijnen blijft het beeld positief. We zijn een gezonde club. Met een klein (en stabiel) ledenbestand 
maar met gemotiveerde vrijwilligers houden we de club op de been. We blijven investeren in de 
kwaliteit van ons gebouw en de banen. En we zoeken de Loosdrechtse scholen op voor jeugdleden. 
Dankzij de fantastische inzet van meerdere vrijwilligers weten we de kosten beperkt te houden. 
Het financiële beeld over 2018 is in lijn met de begroting. Conform verwachting teren we weer iets 
in op onze reserves. Op dit moment lijkt het verlies iets gunstiger uit te vallen dan begroot. Dit is 
onder meer te danken aan het open toernooi dat we dit jaar weer hebben kunnen organiseren. 
Verder hebben we wat extra huur- en sponsorinkomsten weten te realiseren en blijft de baromzet 
belangrijk. 
Waardering dus voor de inzet van alle vrijwilligers. De club heeft jullie keihard nodig. Onze 
financiën zijn hier een afspiegeling van. 
 
Van uw Penningmeester 
Roelf Groeneveld 
 

 

www.tvloosdrecht.nl 

 

 
 

http://www.vdwiltloosdrecht.nl/
http://www.ottenhome.nl
https://www.slagerijgerarddenooij.nl/
http://zonnestudiozininzon.nl/
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IMPRESSIE VAN HET SLOTTOERNOOI 
 
Op zondag 28 oktober jl. organiseerden de recreatiecommissie en de sponsorcommissie het 
slottoernooi. Dit keer was het een instuif met daaraan verbonden een lunch en een verloting. 
Hoewel je het op die datum niet zo snel zou verwachten, was het een strakblauwe lucht. De 
temperatuur was wat laag, maar daar kun je je op kleden, en als je een paar balletjes hebt 
geslagen, voel je dat niet meer. En de zon maakte veel goed. 
 
Na een eerste ronde tennis ging iedereen  
aan de lunch. De dames van de recreatie- 
commissie hadden 2 heerlijke soepen bereid  
en de bijbehorende belegde broodjes bleken  
zeer in trek.  
Na de lunch kon iedereen weer van de  
buitenlucht genieten tijdens de 2e ronde  
tennis, gevolgd door een pauze met  
apfelstrüdel en koffie.  
Terwijl de deelnemers hiervan zaten te  
genieten, werd een verloting gehouden  
onder het motto “wie gaat er met de fiets  
vandoor”. De sponsorcommissie had weer  
z’n best gedaan om leuke vragen te bedenken  
voor deze slagzin en om mooie prijzen los te  
krijgen bij de sponsoren.  
Waren de vragen van de puzzel eenmaal beantwoord, dan ontstond deze slagzin/motto, 
waarna de trekking van de loten volgde. Iedere deelnemer ontving een envelop met al of 
niet een prijs daarin. De hoofdprijs: een FIETS. 
 
Verder waren er diverse dinerbonnen, een broodrooster en blikken tennisballen te winnen. 
De gelukkige winnaar van de fiets was Herman Machielse, die tevreden met zijn nieuwe 
aanwinst naar huis kon fietsen. Tot in de late namiddag werd nog een balletje geslagen en 
bleven de deelnemers gezellig aan de praat in het clubhuis. Tijdens het toernooi zijn vele 

foto’s genomen. Kijk daarom ook eens op de website van TVL voor nog veel meer foto’s. 

 

 

Herman Machielse met zijn gewonnen fiets! 

http://www.bikeshop-loosdrecht.nl
http://www.bruggetje.nl
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Het is al weer even geleden. 
Op 09-09-2018 is er een klein 
toernooitje georganiseerd voor de 
jeugd die dit voorjaar les hebben 
gehad.  
 
 

 

Mooi weer, gezellig en daarbij hebben de 
leden met elkaar van een heerlijke lunch 
genoten. 
Lunch georganiseerd door de evenementen- 
commissie. Nog onze dank hiervoor!!! 
 

https://www.intratuin.nl/winkels/intratuin-hilversum
https://www.kappelle.nl/
http://www.drone-pro.nl
https://www.esseveld.nl/
http://www.bruna.nl
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COMPETITIE 2018 
 
Wat was het een prachtige zomer en najaar. Met z'n allen hebben we uitgebreid kunnen 
genieten van de banen en van het clubhuis gebruik kunnen maken.  
Het aantal competitieteams is helaas afgenomen. 
Mocht het bij je kriebelen om deel te willen nemen aan de competitie geef je dan op.  
Het kan een heerlijke in-/ontspanning zijn en het is bijzonder om andere tennissers van buiten 
onze vereniging te ontmoeten. 
Aan de voorjaarscompetitie hebben 4 teams deelgenomen en aan de najaarscompetitie 2 teams. 
Beiden hebben het fantastisch gedaan en zijn op de tweede plaats geëindigd. 
 
COMPETITIE 2019 
 
Er dient weer snel een opgave te volgen van de competitieteams voor het voorjaar 2019. 
De speeldata vinden jullie op onze vernieuwde site en wel meteen op de voorpagina. 
Even aanklikken en je krijgt antwoord wanneer de competitie gaat plaats vinden. 
Voor 1 december 2018 verneem ik graag wie er mee wil doen aan deze competitie.  
In onderstaand overzicht zie je welke competitie mogelijkheden er zijn.  
Dus twijfel niet en geef je op. Samen zorgen we ervoor dat de club op de kaart blijft!  
Aanmelden kan bij: Noor van der Lande 06 30374939 of stuur je mail naar n.laken@hotmail.com  
De teamcaptains van het afgelopen seizoen zullen persoonlijk worden benaderd.  
Ik hoor of zie je…  
 
Noor van der Lande VCL van TVLoosdrecht 
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SCHOONHOUDEN CLUBHUIS TVL 
 
Sinds september heb ik het stokje van Sjaak Hulshof overgenomen en waait er een nieuwe wind 
door het clubhuis. Ik wil graag een woord van dank uitspreken voor de vele positieve reacties. 
Het valt me op dat er graag gebruik gemaakt wordt van het clubhuis, wc's en de bar. Hoe het dan 
achter blijft daar neemt niet iedereen de juiste verantwoording voor.  
De tendens lijkt erop dat men denkt; er is wel iemand anders die dat voor mij doet.  
Als je altijd handelt met respect, dan neem je verantwoording voor je handelen, doen en laten. 
Vandaar mijn verzoek:  
 

 De club TVL is van ons samen.  

 Als je binnen komt veeg je voeten. 

 Als je aan tafel gezeten hebt zet je stoel dan weer terug. 

 Als je van de bar gebruik maakt zet het gebruikte omgespoeld in de keuken (veelvuldig 
vinden we vuile vaat achtergelaten op de bar of in de keuken) 

 Als je van de wc gebruik maakt spoel dan door of haal de borstel er even door. 
Samen kunnen we zorgen voor een optimaal plezier en gebruik van ons clubhuis en de banen. 
 
Noor 
 
 

Schoonmaken van de 
keuken: 
 
Dames die de keuken 
hardhandig hebben 
aangepakt. 
Gevolg??; een blinkende 
ruimte!! 
Geweldig dames, dank 
namens alle leden van 
onze club. 
 
Van links naar rechts: 
Jennifer, Mathilde, Noor 
en Simone. 
 
 

http://www.eetcafedeeend.nl
https://www.bouwmaat.nl/vestiging/A4-DD-6E-1A-74-66-A1-A3
http://rosascantina.nl/
https://www.buffingoptiek.nl/
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ONZE ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 
 
Zo zijn we op het einde van het jaar. Dat betekent ook dat we weer vooruit moeten kijken 
naar het jaar 2019. 
Dat geldt niet alleen voor de competitie maar ook voor onze Algemene Leden Vergadering, 
onze ALV. 
Deze staat gepland op dinsdag 29-01-2019, schrijf deze datum alvast in je agenda. 
Voor die datum komen we natuurlijk nog met allerlei gegevens en wordt er nogmaals op 
deze vergadering geattendeerd. We hopen dan ook op een hoge opkomst. 
 
 
SPONSORCOMMISSIE 
 
De sponsorcommissie van TVL bestaat uit Judith van Slingerlandt en Peter Erdmann. Vooral 
in de winterperiode zijn wij op pad om bedrijven aan te sporen om onze vereniging 
financieel te steunen. Eerlijk gezegd zijn ze daar niet meer zo happig op en is het des te 
moeilijker om ze binnen te krijgen. We zijn wel heel erg blij met het mooie bord bij de 
entree van ons park waarop alle namen van onze sponsoren vermeld staan. Het is ook een 
fijne manier om bedrijven binnen te halen. Ze zijn tenslotte ook zichtbaar voor al het 
publiek van SV Loosdrecht.  
Er staan ook verschillende restaurants op het bord, namelijk Rosa’s Cantina, ’t Bruggetje 
en de Eend en hopelijk ook volgend jaar Restaurant Argentinos. Mocht je nou met je 
tennisgroepje een keer uit eten gaan, dan zou het voor alle partijen goed zijn als je naar 
één van deze restaurants gaat. Extra leuk is het als je dan meldt dat je van 
Tennisvereniging Loosdrecht bent, en dat je door hun sponsoring op het idee gebracht bent 
met je team daar te eten. Wij als sponsorcommissie zouden zeggen: “pak je agenda, maak 
een datumprikker aan voor je teamleden en plan een etentje om het seizoen af te 
sluiten!” Vergeet niet dat zij jaarlijks ook bonnen schenken als prijzen voor loterijen of 
toernooitjes…. 
 
Hartelijke groet van Judith en Peter. 
 
 
PIJN IN MIJN SCHOUDER 
 
Laat ik nou toch meer dan een jaar pijn gehad hebben in mijn schouder van het tennissen? 
Afijn, nieuwe schoenen gekocht, zooltjes laten aanmeten, Ander spel uitgeprobeerd….En 
toen was er Rob de Lepper, en die heeft een nieuwe bespanning in mijn racket gedaan. De 
oude was echt niet oud hoor, maar nu kreeg ik een duurdere, 35 euro, een darmsnaar????? 
Maar oh, wat ben ik er blij mee. Hij garandeerde me niet dat de pijn over zou gaan, en 
tóch is het gebeurd. Nooit meer last van mijn nek en schouder. Misschien een idee voor als 
jij ook ineens rare kwaaltjes krijgt van het tennissen?  
 
Judith 
 

http://www.notariaatwijdemeren.nl
http://mini-opslag-loosdrecht.nl/
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CLUBHUIS TV LOOSDRECHT BIEDT OPNAMEPLOEG WARMTE EN GEZELLIGHEID 
 

 
U zult in de blusoperatie met verwijzing naar nummer 227 ‘Baby, light my fire’ onze ‘voortuin’ 
herkennen. Met dank aan Hans Anderwald die gezorgd heeft dat we dit hebben mogen 
organiseren. 
 
VRIJWILLIGERSAVOND 2018 
 
Ja, als je je voor TVL inzet met vrijwilligerswerk, krijg je na het tennisseizoen een leuke 
uitnodiging voor een gezellige avond. En op zo’n avond zie je dan ineens hoeveel mensen hun 
handen uitsteken. Ondanks dat ik wel een aantal gezichten miste. Vrijdagavond 23 november 
was het ook weer zover. Het bestuur heeft de leiding genomen. Een bingo avond. Nou moet ik 
eerlijk zeggen dat ik helemaal niet van bingo houd, maar voor zó’n avond is het helemaal leuk. 
We werden ontvangen met koffie, thee en een heerlijk gevuld stuk banketletter. Dat eerste 
halve uurtje was alweer stik gezellig. Sommigen had ik al sinds de zomer niet meer 
gezien….Toen nam André de Oude de leiding als, BINGO-master, met de assistentie van Hans 
Molenaar die aan het rad mocht  
draaien. Opvallend dat hij de eerste  
BINGO had…..Jammer genoeg klopte  
het, anders mocht hij een liedje zingen.  
Simone had leuke prijzen ingekocht, 
en iedereen deed fanatiek mee om zo 
snel mogelijk iets naar zijn of haar  
gading uit te kunnen zoeken. In de  
pauze een hapje en een drankje en toen 
de tweede ronde. Daarna nog meer  
hapjes, drankjes en gezelligheid. 
 
Leuk zoals het bestuur zich heeft ingezet!! Wil jij hier volgend jaar ook bij zijn? Meld je aan als 
vrijwilliger… 
 
Judith van Slingerlandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op dinsdag 13 november jl. was het 
parkeerterrein bij tennisvereniging 
Loosdrecht het toneel voor een 
heuse blusoperatie met een 
brandweerauto uit Kennemerland. 
Het betrof de opnames voor een 
reclamefilm voor Radio10. 
De crew en acteurs konden terecht 
in ons clubhuis om te schuilen en 
voor een kopje koffie. Ze waren 
zichtbaar blij met de gastvrijheid. 
Dus let op de spotjes voor de top 
1000 van radio10 op de TV. 

 

https://www.sport2000.nl/nl/pages/sport-2000-hilversum/

