
TENNISVERENIGING TER AAR 

 

Nieuwsflitsen Maart 2017 

 Van de voorzitter 
 
Beste tennisvrienden, 
 
Het is bijna zover dat de gang naar TVTA weer gemaakt kan worden. Het wordt het laatste 
seizoen in de oude setting, alvorens in oktober de aanpassing van ons park van start gaat.  
1 maart 2018 zal de aanpassing een feit zijn en kunnen we de toekomst met een gerust hart 
tegemoet gaan treden, met een zo goed als nieuw tennispark. Buiten een extra tennisbaan 
en het gecombineerde mini-jeugdbaan/padelcourt gaan we ook kijken of het clubhuis 
toekomstbestendig kunnen gaan maken. 
 
Maar eerst dit seizoen. De afzonderlijke commissies en bestuur hebben hun beste beentje 
weer voorgezet zodat we van start kunnen gaan. De banen zijn geprepareerd, de OC 
indeling is gemaakt, de lessen staan gepland, de voorbereidingen voor de jeugd zijn in volle 
gang en de consumpties etc. staan weer in de koeling. Kortom, we zijn er klaar voor. Wil dan 
ook alle vrijwilligers die hier aan mee hebben gewerkt hartelijk bedanken voor hun inzet, 
want het lijkt vanzelfsprekend, maar om de vereniging draaiend te houden gaat natuurlijk niet 
vanzelf. 
 
Ik wens iedereen een sportief en gezellig tennisseizoen toe. 
 
Groet, 
 
Peter van der Pijl 
 

  Het Nieuwe Park 
 
Er is in februari veel gebeurd in verband met het  Nieuwe Park voor TVTA. 
Wil je het weten wat? ….Lees meer 
 
De sloot tussen de ingang van het tennispark en het clubhuis is leeggehaald, opgevuld met 
grond. Hierop is een flinke laag zand opgebracht als voorbelasting. Immers op deze plaats 
komen de banen 4 en 5 te liggen. 



Een strook van ca. 5 meter breed achter de banen 1, 2 en 3 aan de huizenkant is ontdaan 
van de begroeiing, de wortels zijn verwijderd alsmede de bovenste laag grond. Hierop zijn 
een  groot aantal “big packs” met zand aangebracht als voorbelasting, nodig voor het 
opschuiven van deze banen richting de huizenkant. 
De sloot tussen de banen 1, 2 en 3 en de huizen van het Beverlanderhof is ontdaan van de 
beschoeiing en is verbreed. Deze verbreding was nodig door het verlies van de waterberging 
van de sloot tussen de ingang en het clubhuis. 
Hiermee is het werk door het loonbedrijf van Vliet voorlopig klaar. In de winter van 2017 en 
2018 gaat het gehele park op de schop. Deze zomer moeten we tennissen tussen de 
zandbergen en zandzakken. 
 

 
 
 

    Van de wedstrijdcommissie 
 
Op 18-2-2017 was het jaarlijkse wintertoernooi in Nieuwkoop. Er waren 27 inschrijvingen, en 
het was weer erg gezellig. 
 
Op dit moment kan er ingeschreven worden voor OC mix, via toernooi.nl. 
 
Ook kan er ingeschreven worden voor het openingstoernooi op zondagmiddag 2 april, via 
TVTA.nl. 
 
Op  donderdag 6 april gaat de voorjaarscompetitie weer beginnen. 
 

Veel tennis plezier namens de wedstrijdcommissie.  
 
 

   Jan van der Vlugt: Vrijwilliger van het jaar 
 
Het bestuur heeft Jan van der Vlugt voorgedragen als vrijwilliger van het jaar van TVTA voor 
de Gemeente Nieuwkoop. Samen met 9 andere genomineerde vrijwilligers van andere 
verenigingen uit de gemeente Nieuwkoop ontving de secretaris van TVTA de oorkonde en 
de bloemen voor Jan uit handen van burgemeester Frans Buijserd. 
Helaas kon Jan niet aanwezig zijn tijdens de Sportverkiezing-manifestatie in Hoeve 
Rijlaarsdam doordat hij van een skivakantie genoot. De oorkonde en de bloemen worden bij 
hem afgeleverd. 
Jan werd genomineerd op grond van zijn jarenlange inspanningen voor het 
Aarlandentoernooi. 
Tekst oorkonde: Lees meer 



 

  Belangstelling voor seniorentennis???....Lees meer 

Kijk vooral www.toernooi.nl voor toernooien in de buurt 
 
Het district KNLTB maakte ons attent op de volgende seniorplusactiviteiten: 

• Heb je deze winter lekker getraind, dan kun je op 6 april al bij Hazerswoude-Rijndijk 
aan de (tennis)slag. 

• Wil je eerst nog even op het gravel oefenen, ga dan op 26 mei naar Benthuizen om 
een balletje te slaan. 

• Op  6 juli heb je vast de slag te pakken om in Noordwijkerhout de eerste prijs op te 
halen.  

• Je kunt vanaf 7 juli ook nog terecht in Valkenburg Z-H  
• Vanaf 8 september kun je een toernooi spelen in Zoeterwoude  
• En tenslotte op 5 oktober op de tennisbanen van Hazerswoude-Rijndijk. 

 
Heb je belangstelling , kijk dan op www.knltb.nl/seniorplus 
 
Doe je best 

			AED-instructie voor leden 
 
Op maandag 10 april vindt de jaarlijkse instructie-avond AED en reanimatie plaats. De 
instructie wordt verzorgd door één van de medewerkers van de EHBO-vereniging Ter Aar. 
De avond begint om 20.00 uur en eindigt om ca 22.00 uur. Plaats : Baan 6 
Je kunt je hiervoor opgeven via: secretaris@tvta.nl 
Deze instructie is voor beginnners, maar is ook geschikt als herhaling voor leden, die eerder  



instructie hebben gehad. Laat deze kans niet voorbij gaan!! 
 

      Hartveilig wonen 

De Gemeente Nieuwkoop streeft naar grote dekking van AED-apparaten en 
burgerhulpverleners om snel op te kunnen treden bij calamiteiten als hartstilstand en/of 
circulatiestoornissen. TVTA doet eraan mee. Jij ook? 

Lees meer 

Op dit moment zijn er slechts 6 geregistreerde AED-apparaten en een gering aantal 
burgerhulpverleners binnen de Gemeente Nieuwkoop om hulp te kunnen verlenen voordat 
de ambulance gearriveerd is. De aanrijtijd is vaak langer dan 10 minuten, terwijl de eerste 6 
minuten van levensbelang kunnen zijn. 

De gemeente heeft daarom een werkgroep in het leven geroepen om een dekkend systeem 
op te tuigen met 200 geregistreerde AED-apparaten en veel burgerhulpverleners. De TV Ter 
Aar heeft haar AED-apparaat aangemeld, zodat het beschikbaar is bij calamiteiten. De 
vereniging krijgt een verwarmde buitenkast, die op afstand bij een calamiteit geopend wordt.  

Wat nodig is zijn burgerhulpverleners, die direct kunnen beginnen met reanimeren met 
behulp van de dichtstbijzijnde AED. Men krijgt dan op zijn of haar telefoon een SMS met de 
plaats van de AED en de plaats van de calamiteit. 

Bij belangstelling kan men zich aanmelden op www.hartveiligwonen.nl 

Men kan de bijbehorende app downloaden (zoek op hartveiligwonen), waarin men zijn of 
haar profiel kan opgeven/wijzigen. Dit geldt bv voor je beschikbaarheid (Werk, vakantie etc) 

Procedure bij hartaanval: Omstander belt 112, Meldkamer schakelt AED-alarmsysteem in, 
Vrijwilligers ontvangen SMS met aanwijzingen en verlenen hulp ter plaatse, ambulance 
arriveert en neemt over 

Meld je aan als vrijwilliger!! 
Nog wat gegevens: 
Per dag zijn er 43 calamiteiten in Nederland 
80% van de calamiteiten gebeuren thuis 
Bij hulp binnen 6 minuten is er 80% kans op volledig herstel 
Dit is een onderdeel van het Landelijk Registratie OproepSysteem 
Voor scholing wordt gezorgd 
 

	

			Regeling baanverzorging 

Weet je wel hoe je de tennisbanen moet verzorgen en hoe je mosgroei tegen kunt gaan? 
Lees meer! 



Iedereen die op de tennisbanen gespeeld heeft, dient na afloop de baan te vegen met de op 
elke baan aanwezige veegnetten. Hierbij dient men ook het gravel rondom de baan te vegen 
om mosgroei zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij droog weer dient de baan regelmatig door de 
spelers te worden besproeid. Na overvloedige neerslag en/of na nachtvorst dient men met 
de baanmeester te overleggen over de baanverzorging (dus niet ongevraagd gaan sponzen).  
De baanmeester beslist ten alle tijden of er gespeeld  kan worden.  
Het  telefoonnummer van de baanmeester is in de hal te vinden. 
(bron:	Het	boekje	Wegwijs	bij	TVTA,	zie	de	www.tvta.nl)	
	

		Geen cash betalingen meer bij TVTA?? 

Dat is het beleid van het bestuur. Om eraan te wennen is tijdens de Algemene 
Ledenvergadering afgesproken om nog één jaar contante betaling toe te staan. Wil je 
weten hoe het werkt? 
Lees meer 
Wie heeft er tegenwoordig geen pinpas meer op zak? Steeds vaker loopt men op straat 
zonder cash, maar wel met pinpas. Om in te spelen op de behoefte van onze leden, 
bezoekers en vrijwilligers kan er vanaf heden alleen nog maar betaald worden per pin. 
Tegelijkertijd verbetert dit ook het gemak en de veiligheid voor iedereen! Snel en veilig 
betalen bij TVTA: 

Snel: PIN en KNLTB-tegoed betalingen gaan veel simpeler en sneller!  

Veilig: Cashgeld trekt inbrekers en overvallers. Zeker nu op steeds minder plekken cash 
geld te halen valt, loopt een vereniging steeds meer risico. 

 

 Hoe kan je bij TVTA nu zonder cash 
betalen?  

1. KNLTB-pas 
2. Pinpas 

1. Betalen met je KNLTB-pas, hoe werkt het? 

Alleen TVTA leden kunnen met hun eigen persoonlijke KNLTB-pas aan de bar afrekenen. Bij 
een KNLTB-pas betaling heb je geen pincode nodig. Om af te rekenen wordt de KNLTB-pas 
door de kaartlezer van de kassa gehaald, dat is alles. Als er onvoldoende saldo op de kaart 
staat kan de betaling omgezet worden in een PIN-betaling met je bankpas. Tegoed 
opwaarderen kan ook aan de kassa; meld dit aan de bardienst en deze helpt je daarmee.  
Belangrijk: Het tegoed op je KNLTB pas is gekoppeld aan je KNLTB nummer, dus als je je 
pas kwijt bent betekent dit niet dat je je tegoed ook kwijt bent. 

2. Betalen met je pinpas 

Je kan aan de bar met je bankpas afrekenen.  

 



Hoe kan ik mijn KNLTB-pas opwaarderen? 

Ieder lid kan met zijn/haar KNLTB-pas bij de kassa betalen, ook de jeugd! Alcoholische 
dranken kunnen niet door jeugdleden < 18 jaar worden afgerekend. Je kunt niet bij andere 
verenigingen met uw KNLTB-pas afrekenen. 

1. KNLTB-pas opwaarderen: aan de kassa op de club 
De KNLTB-pas kan aan de kassa met de pin opgewaardeerd worden. Meld aan de 
bardienst dat je je saldo wilt opwaarderen en hij/zij zal je daarbij helpen. De pas is 
dan klaar voor gebruik.  

2. KNLTB-pas opwaarderen: via internet met iDeal 
Je kan je tegoed vanuit thuis opwaarderen, ook voor de passen van bijvoorbeeld je 
kinderen. Volg hiervoor de volgende stappen: 

1. Log in op http://www.lecredit.nl/ (zie hieronder) 

2. Ga naar pagina "Persoonlijk" en klik op de 
knop:   

3. Geef het bedrag op waarmee je wilt opwaarderen 
4. Klik iDeal aan en vervolg de instructies voor iDeal betaling 

3. Betalen met de KNLTB-pas 
Geef bij het afrekenen aan dat je met KNLTB-pas wil betalen 
De bardienst haalt dan jouw pas door de lezer. 
Op het display komt dan je naam plus het resterende saldo te staan.  
De betaling is voltooid! 

4. Saldo onvoldoende? De betaling kan worden omgezet in een PIN-betaling. Sterker: 
je kan eerst je pas opwaarderen en daarna gelijk met dat tegoed alsnog betalen 

5. Saldo opvragen 
Log in op je eigen rekening om je saldo te bekijken. Op de club kun je dit aan de 
bardienst vragen, deze kan je saldo direct opvragen.   

6. Altijd inzage in je eigen rekening 
Door online in te loggen op je rekening kun je alle transacties zelf nakijken 

Let op: Het tegoed staat niet op de pas zelf maar is gekoppeld aan je KNLTB nummer. 
Bij verlies of diefstal staat het geld nog steeds op je rekening bij TVTA. Met een 
nieuwe pas heb je gewoon weer toegang tot je eigen geld. 

Betalingen nakijken? Inloggen in je eigen rekening 
We bieden volledige transparantie met betrekking tot je betalingen met KNLTB-pas. Alle 
transacties kunnen online nagekeken worden: 

1. Ga naar www.lecredit.nl 
2. Log in met je inlognaam en wachtwoord 
3. In het overzicht van rekeningen klik op het naast je rekening 
4. Klik op het tab 'Transacties' om deze te tonen 

 
Tip: Klik helemaal onderin op de knop om de producten per 
transactie te tonen 

Zijn er vragen of problemen betreffende bovenstaande zaken? Stuur dan een mail naar 
penningmeester@tvta.nl 
(bron:	Het	boekje	Wegwijs	bij	TVTA,	zie	de	www.tvta.nl)	
	
	



    Gedragsregels TVTA: 

Goed om te weten hoe je je moet gedragen bij TVTA 

Lees meer 

1. Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, 
kleur of seksuele geaardheid 

2. Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan 
3. Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is. Jij beslist over ballen 

aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar 
4. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag 
5.  Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden 
6. Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de 

tennisbaan 
7. Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd 
8. Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien 
9. Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal 
10. Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter 
(bron:	Het	boekje	Wegwijs	bij	TVTA,	zie	de	www.tvta.nl)	

	

   Interesse in een bespanmachine?? 
 
Oud-TVTA-lid Willem Batelaan heeft een bespanmachine te koop voor € 75 
Willem woont in de Zwanenlaan 26 Ter Aar telefoon: 0172-602025  
 

  Adreswijziging doorgeven/Ledenadministratie 
 
Veel leden zijn verhuisd, de ledenadministrateur wil graag jullie actuele adres in zijn bestand 
hebben. Dat geldt ook voor het emailadres. Dus indien je gegevens veranderd zijn, geef het 
door aan : ledenadministratie@tvta.nl 
 
TVTA maakt sinds kort gebruik van het administratiesysteen KNLTB.club 
Hiermee komen nieuwe leden direct in het emailbestand. Belangrijk voor bijvoorbeeld de 
nieuwsbrief, aankondigingen van activiteiten  etc.  
Dit wordt in ieder geval altijd doorgegeven aan de nieuwe leden. 

De stand van zaken met betrekkking tot onze ledenaanwas: Er zijn 15 aanmeldingen, 
waarvan 6 competitieleden. Er zijn echter 28 opzeggingen. De verwachting is dat het aantal 
aanmeldingen nog zal groeien. Hopelijk zal TVTA de stijgende lijn in het aantal leden weer 
oppakken	

 



		 			Bijdrage aan de TVTA-Nieuwflits leveren? 
De TVTA-nieuwsflits verschijnt enkele keren per jaar. Wil je daar een bijdrage aanleveren, 
stuur de tekst (evt met foto) naar : secretariaat@tvta.nl 
	

	Het bestuur van TVTA vergadert zo’ 6 á 7 keer per jaar. De eerstvolgende keer 
is op maandag 10 april 2017. Heb je agenda- en/of aandachtspunten voor het bestuur, meld 
dat dan bij de secretaris@tvta.nl 
 


