
  

  

   

Beste tennisleden, 

De laatste persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen geeft ons nog 

geen extra mogelijkheden t.o.v. de bestaande maatregelen zoals deze in de vorige 

nieuwsbrief werden vermeld. Dit betekent ook dat de sporthal en de kantine nog gesloten 

blijven. Het afhangbord is dus ook niet bereikbaar en de speeltijd van max. 1 uur moet 

onderling geregeld worden. Alle banen zijn nu speelklaar en de wachttijd zal dus ook nooit 

lang zijn. 

 

Baanverlichting 

De verlichting op baan 14 is inmiddels gerepareerd, maar gezien het feit dat het 's avonds 

steeds langer licht is zal de verlichting steeds minder vaak nodig zijn.  

Omdat de laatste tijd wat problemen met de verlichting zijn, is nu de meterkast standaard 

op slot. Als verlichting echt nodig is kunt u dat nog steeds van te voren opgeven aan Gerrit 

Jan Zweers via gj.zweers42@gmail.com . U dient dan de namen op te geven met 

telefoonnummer. 

 

Tennis voor beginners.  

Onze vereniging heeft interessante aanbiedingen voor beginnende tennissers in de vorm 

van een eenmalig zomerpaslidmaatschap voor volwassenen en zomerjeugdaanbod, beide 



 

incl. 5 tennislessen. (zie hiervoor onze website of facebook). Aanmelding is nog mogelijk 

tot 1 mei bij Robin Schildwacht via schildwacht4@zonnet.nl. Voor deze leden van vorig 

jaar en dit jaar zal er een avond georganiseerd worden in mei of juni in de vorm van de 

Toss. Dat kan bij voldoende belangstelling een vervolg krijgen zodat op termijn 

aangesloten kan worden bij de reguliere Toss. In eerste instantie zal Robin de deelname 

inventariseren waarna de activiteitencommissie dit verder zal oppakken. 

 

Tennis jeugd 

Op zondag 25 april organiseert Robin Schildwacht voor alle leskinderen een afsluitende 

ochtend. Ze krijgen een uur extra les en per groep wordt afgesloten met een prijzen shoot-

out en een aardigheidje. Er zijn dan van 09.30 uur tot 14.00 uur 2 a 3 banen in gebruik. 

 

Voorjaarscompetitie  

De start van de voorjaarscompetitie is door de KNLTB nu gesteld op begin juni. (week 22) 

Zie ook de site van de KNLTB. Uiteraard hangt dit af van verdere versoepelingen van de 

coronamaatregelen. 

 

Statuten TV Wierden 

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. 

Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de 

BV's en de NV's, ook van toepassing op verenigingen. De overheid wil met deze wet 

voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk 

financieel beheer en misbruik van posities. Dit betekent dat wij onze statuten ook moeten 

aanpassen. In principe kiezen we  er voor om de standaard statuten van de KNLTB te 

volgen. Wij zijn dan direct up-to-date. Op dit moment zijn we de vergelijking aan het maken 

met onze statuten, zodat we niets vergeten. Zo gauw dit klaar is zullen we deze ter inzage 

stellen en na op- en/of aanmerkingen definitief maken. Dan moet dit goedgekeurd worden 

door de KNLTB (formaliteit), waarna dit door de notaris bekrachtigd moet worden. De 

wijzigingen op zich zijn gering maar het werk niet minder.  

 

 

 

Namens het bestuur van TV Wierden 

Leo Braakhuis, secretaris. 
 


