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Nieuwsbrief 1, september 2020

Van de voorzitter

Van het secretariaat

Beste allemaal
Wat een bijzonder jaar hebben wij, ineens was daar
het verbod om te mogen tennissen. Met een boete
van euro 4.000,- als dit wel gebeurde. Inmiddels
mogen wij al bijna 4 maanden weer de baan op met
regels. Het mooie aan onze club vind ik dat wij ons
houden aan de bedoeling achter de regels maar niet
vervallen in een sfeer van protocollen.
Wat ik ook heel opvallend vind is dat er zoveel wordt
gespeeld. Voor het eerst in 20 jaar dat ik lid ben,
moest ik onlangs mijn pasje op ons mooie
afhangbord hangen. Ook vanavond waren alle
banen weer vol en dat is als voorzitter toch wat je
het liefste wil.
Gisteravond hadden wij onze periodieke
bestuursvergadering een van de onderwerpen was
dat ik na 9 jaar voorzitter te zijn geweest bij de
volgende ALV ( in februari a.s. ) niet meer
herkiesbaar ben. Dus als je altijd al dacht: ik vind het
leuk om iets voor de vereniging te doen, laat het mij
weten. Want met een goed team van
medebestuursleden is de rol van voorzitter het "
lichtste " . Dus meld je aan!!
De competitie begint ook komende week en ook
daar zijn wij blij mee. Weer lekker bezig met ons
mooie spelletje. En rekening houdend met de
Corona maatregelen, is dat weer een genot.
Groet, Gert Jan Freeke
voorzitter@love70.net

Waar moeten we beginnen. De eerste ‘echte’
nieuwsbrief in een jaar dat erg anders is dan
anders.
Een jaar waarin we aan het begin van het
seizoen niet mochten tennissen. Toen met een
gesloten clubhuis. En nu, nu kunnen we gewoon
weer tennissen en een drankje doen maar dan
volgens het ‘nieuwe normaal’: met 1,5 meter
afstand. Leuk om te zien dat de banen nu
doorgaans erg goed bezet zijn!
Dit, en al het andere rondom COVID-19 heeft
ons en velen met ons behoorlijk bezig gehouden.
En daar gingen de nieuwsberichten tot nu toe
dan ook vooral over.
Maar ondanks alle consternatie rondom COVID19, is in de tussentijd het park gewoon keurig
onderhouden. Dat mag wel gezegd worden!
Verder onderzoeken we hoe en wanneer baan 5
gerenoveerd kan worden.
Op dit moment zijn de aangepaste
clubkampioenschappen in volle gang en staat de
‘Competitie 2020’ voor de deur.
Helaas heeft de jubileumcommissie moet
beslissen de viering van het jubileum uit te
stellen. De gemeente verleende geen
toestemming, ondanks vergeefse pogingen de
festiviteiten in aangepaste vorm door te laten
gaan.
Lees snel verder voor alle andere nieuwtjes!

Gert Jan met
Berry Janse
in januari 2020

Suzanne Lips, secretaris
secretariaat@love70.net

Van de penningmeester
Mijn allereerste bijdrage aan “Love’70 in het nieuws”.
Een mooie manier om mij aan eenieder die me nog
niet kent voor te stellen. Mijn naam is Peter
Zijderhand en ik ben getrouwd met Mariska. Samen
met onze kinderen Ryan en Faye en onze hond
Sjaky wonen wij in de nieuwbouwwijk “De Jonge
Veenen”. In het dagelijks leven runnen Mariska en ik
ons administratiekantoor Your Bookie.
Vorig jaar ben ik lid geworden van Love’70. Van
tennissen is in het eerste jaar niet veel gekomen,
omdat ik ook nog regelmatig een balletje trap bij de
plaatselijke voetbalvereniging. Dit jaar is dat, mede
door het coronavirus, al vele malen meer gelukt om
een balletje te slaan.
Afgelopen januari ben ik door de toenmalige
penningmeester Ellen Tepper benaderd of ik haar
functie in het bestuur wilde nemen. Na een gesprek
met Ellen en her en der wat rondgevraagd te hebben
heb ik besloten om de uitdaging aan te nemen. Dit
houdt concreet in dat ik de taken van Ellen na de
ledenvergadering van februari heb overgenomen.
Aangezien de tenniswereld voor mij redelijk nieuw is
leek het mij goed om wat meer op de club te komen
om zodoende wat meer mensen te leren kennen. In
de korte periode die daarna voor het toeslaan van het
coronavirus volgde heb ik met diverse leden
kennisgemaakt en gesproken. Tijdens deze
gesprekken is mij meer duidelijk geworden over de
club.
Tijdens het coronavirus was toegang tot de club niet
mogelijk, maar dit gaf ons mogelijkheden om andere
zaken op te pakken zoals het innen van de
contributie van het huidige seizoen, het innen van de
contributie volgend seizoen, het aanvragen van
subsidie voor de club, het kijken naar een nieuw
kassa systeem en nog een aantal andere zaken.
De contributie van het huidige seizoen is door alle
leden voldaan. Aangezien dit toch nog wel wat meer
tijd heeft gekost heeft dan noodzakelijk was zal er
voor volgend seizoen gekeken worden naar de optie
regeling van de overheid. Deze eenmalige
tegemoetkoming van de overheid hebben we
ontvangen. Op dit moment wordt bekeken of we nog
van andere regelingen gebruik kunnen maken.

Een van de verzoeken van de overheid tijdens het
coronavirus was om geen contante betalingen te

doen en zodoende gebruik te maken van pinnen.
Dit is voor het bestuur reden geweest om ook op
onze club ervoor te kiezen om alleen nog maar
te pinnen. Om te zorgen dat al onze inkomsten
op de club op een goede manier geregistreerd
kunnen worden is er in augustus een nieuw
kassa systeem aangeschaft welke in de loop van
september geïnstalleerd zal worden.
Nu het coronavirus redelijk onder controle lijkt en
we weer mogen tennissen wordt het regelmatig
drukker op de club en moet er soms (bijna)
worden afgehangen. Houd hierbij rekening met
de basisregels. Hopende op een betere tweede
helft van het jaar waarin de najaarscompetitie
wel doorgaat. Ik wens eenieder veel
tennisplezier en zie jullie op de tennisbaan!
Peter Zijderhand, penningmeester@love70.net

De kassa komt eraan!

Van de kantinecommissie

Van de sportcommissie

Een berichtje vanuit de Portkantine zonder S ���

Ellek nadeel heb ze voordeel

Ooooh wat zijn wij blij dat deze weer open is, en
zeker dat iedereen gelukkig zijn “gezond verstand”
kan gebruiken, zodat de Portkantine ook open kan
en mag blijven tijdens het helaas nog steeds
aanwezige COVID-19.

Koud uit de startblokken sloeg het noodlot
toe. De eerste game was gespeeld, het
voorjaarstoernooi was ondanks een
magere bezetting toch een leuk begin van
het tennisseizoen toen de Moeder aller
blessures toesloeg.

Er wordt wel van een ieder gevraagd de koelkasten
bij te vullen na het consumeren van diverse
drankjes, dan hebben de andere leden de volgende
dag ook een heerlijke koude consumptie. �
Wat ook heel fijn zou zijn, is als iedereen zijn of haar
afval zou willen scheiden, dat betekent dat de blikjes
(voor degenen die dat niet wisten) bij het plasticafval mogen. Ook de vaat netjes opruimen, hoort er
natuurlijk bij.
En dan als laatste, maar zeker niet het minste, wij
worden steeds moderner! Een heus kassasysteem
voor onze club, wat een gemak, meer uitleg volgt via
de website & manual.
Ps. Mochten jullie nou echt iets missen in het
assortiment van de kantine, please let me know.
Groeten, Femke
bardienst@love70.net

Joha
n en Philomena bij het voorjaarstoernooi

Corona haalde een dikke vette kleverige
streep door competities, toernooien en
andere activiteiten. Drie maanden lang
moesten we met lede ogen naar een
onbespeeld veld zitten kijken.
Toen de eerste helft van het seizoen over
was en er een kilo of 5 bij zat, mochten de
jongeren als eerste pas weer een balletje
slaan. Gelukkig waren de senioren een
paar weken later ook aan de beurt en kon
er weer getennist worden... onder strenge
voorwaarden. Dus toernooien zaten er nog
niet in.
Wel zagen we dat de banen voller waren
dan in lange tijd het geval was. In deze
omstandigheden werd het idee geboren
om de clubkampioenschappen te
organiseren in een zo los mogelijk format.

Over twee-en-een-halve maand verspreid
mocht iedereen zijn/haar/hun
poulewedstrijden spelen naar eigen
planning en inzicht. Hierdoor zouden we

geen hoge concentraties tennissers
veroorzaken en konden we toch nog de
love’70 kampioenschappen houden.
We hebben er ondertussen een mooie zomer
met veel tennis op zitten en ik durf te zeggen
dat we dit format van kampioenschappen,
gezien het enthousiasme, in volgende jaren
zullen doorzetten. We spelen binnenkort de
finales en kunnen dan weer nieuwe en oude
nieuwe kampioenen huldigen.
Hopelijk duurt de zomer nog even voort zodat
wij ons nog menigmaal op den tennisbaan
mogen verpozen.
Met vrind’lijke groet,
Johan van Alphen
sportcommissie@love70.net

Van de jeugdcommissie
Na de competitie van 2020 zal de jeugdcommissie
het ouder/kindtoernooi organiseren. Hierover volgt
later meer informatie!

De halve finales en de finales van de
clubkampioenschappen staan a.s. zaterdag 5
september vanaf 12.00 uur gepland.
Kom gezellig naar de baan om de toekomstige
kampioenen aan te moedigen.
Op het park kunnen best wat toeschouwers zijn op
1,5 meter afstand!

Van de jubileumcommissie
Zaterdag 11 juli was een mooie dag geweest
voor een feestje. Na een regenachtige periode
was het eindelijk weer eens prima weer. Zucht.
Zonder coronavirus zou op deze dag het 50-jarig
bestaan flink gevierd zijn, was het plan. Hoewel
het er begin juni op leek dat er weer meer
mogelijk zou zijn dankzij allerlei versoepelingen
bleek een evenement als onze jubileumviering
niet de goedkeuring van de gemeente te kunnen
krijgen.
Vanwege onzekere vooruitzichten voor de
resterende zomermaanden besloten we, na
ruggenspraak met het bestuur, om de hele
viering een jaar te verplaatsen. Ontzettend
jammer – maar wat in het vat zit, verzuurt niet!
De jubileumcommissie (Joke v. Haastert, Ron
Switzar, Femke Verheul en ondergetekende)
pakt t.z.t. de plannen weer op en hoopt ze in
2021 te kunnen uitvoeren, met onze leden, hun
aanhang en heel veel oud-leden. Het
Zuidplastoernooi eind maart, de jubileumdag in
juli en een pubquiz in het najaar verdwijnen niet,
maar gaan dus wel even in de ijskast.
We laten dus weer van ons horen en hopen dat
iedereen net zo enthousiast is als wij om in 2021
te vieren dat we 50+1 jaar bestaan!
Iris van der Brugge jubileum@love70.net

Tennisschool Berry Janse
Kijk ook eens op de website!

Onze sponsors
Tennisvereniging Love’70 is trots op haar sponsors.
Zij maken een belangrijk onderdeel uit van onze
vereniging en ondersteunen op welke manier dan
ook onze tennisvereniging.
Met de bijdragen die door onze
sponsoren/adverteerders beschikbaar worden
gesteld, wordt de financiële situatie van de
vereniging in stand gehouden.
In maart kwamen wij met z’n allen in een lock-down.
Dat hield ook in dat het tennispark gesloten was.
Er was geen sprake van enige activiteit totdat de
premier Rutte in juli groen licht gaf en wij met z’n
allen op gepaste afstand konden tennissen.
Nu 2 maanden later worden er voorzichtig plannen
gemaakt om weer aan de competitie te gaan
meedoen.
Waarom vertel ik u dit? Omdat onze sponsoren en
adverteerders inmiddels allemaal hun factuur
hebben betaald ondanks dat er 3 maanden niet
getennist werd en de kantine op slot was.
Ondertussen bleven wij naar sponsoren zoeken en
onlangs hebben wij twee nieuwe adverteerders
mogen verwelkomen n.l. Food Partners uit
Bodegraven en Roald Tuindesign uit Moerkapelle.
U heeft ook gemerkt dat de winddoek van Jonker op
baan 1 er niet meer hangt. Deze is door een nogal
heftige rukwind gescheurd. Er is een nieuwe besteld
en deze wordt zo spoedig mogelijk door Tine
Heesterman opgehangen.
Ik ben nog steeds op zoek naar adverteerders. Wilt u
als persoon, ondernemer of instelling een bijdrage
leveren? Voor € 50,00 krijgt u een banner op onze
website met tevens een link naar uw website. Ook
wordt uw logo op de KNLTB club app gezet.

Heeft u suggesties, neem even contact met mij op
ria.rutgrink@casema.nl

Aanmelden voor tennislessen, kan altijd. Heb je
interesse? Kijk dan op de website van Love70 en
vul het “inschrijfformulier tennislessen” in. Voor
meer informatie, kan je contact opnemen met
Natassja (natassja@tsbj.nl)
of met Berry (berry@tsbj.nl )

Van de technische commissie
De technische commissie is in Coronatijd hard
bezig geweest!
Hier een voorbeeld van wat er onder andere
gebeurd is:

