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Penningmeester
Frans Loos, Dennenlaaan 77,
2451 XN Leimuiden, tel. 0172-509896
E-mail: frans.loos@planet.nl
Jeugdcommissie
Thijs Brambach, tel. 06-20522964
E-mail: jeugdcommissie@tvleimuiden.nl
Barcommissie
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel. 0171-509377

Van uw redacteur………
Nog een week of zes en dan mogen we weer de wei in! Gelukkig,
in zo’n hal is het ook niet alles.
Geef je op voor het openingstoernooi, dat is een mooie
gelegenheid om de leden die je de hele winter niet hebt gezien,
weer eens te knuffelen en samen een drankje mee te nuttigen! En
dat in het vernieuwde clubhuis!
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt, maar hier zijn al vast
een paar foto’s, die laten zien hoe het er op dit moment voor staat.

Activiteitencommissie
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel. 0171-509377
Ledenadministratie
Robertie Vreeswijk, Westban 38,
2451 ZD Leimuiden, tel. 0172-509294
Redactie Inside
Oscar Franse, Leidsevaartlaan 31,
2465 BD Rijnsaterwoude, tel. 0172-509152
E-mail: o.franse@carcharias.net
Distributie Inside
Thea Spaargaren, Esdoornlaan 5,
2451 XN Leimuiden, tel. 0171-509377
Tennisschool
TennisSupport,
Vogellaan 73, 1422 WN Uithoorn
www.tennissupport.nl
E-mail: info@tennissupport.nl
ABN Amro: 51.72.80.256
Clubgebouw
Beukenlaan 48, 2451 ZE Leimuiden
tel. 0172-509168
Postadres
Tennisvereniging Leimuiden
Postbus 61, 2450 AB Leimuiden
Bankrelatie
Rabobank: 1277.07.689
Postbank: 33.99.213, t.n.v.
Penningmeester T.V. Leimuiden
Druk Inside
Pim Grafische Communicatie,
Langeweg 8, 2371 EG Roelofarendsveen
Tel. 071-3316967
Het verenigingsjaar = kalenderjaar!
Opzeggen uitsluitend schriftelijk vóór 31
december bij de ledenadministratie.
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Van de Voorzitter
Het voorjaar staat voor de deur, de zomer komt er aan, de
vakanties zijn of worden geboekt, de rackets worden uit het
vet gehaald, de ballen worden opgezocht. “Ik had toch
blikken met ballen, ik weet het zeker!” hoor ik mensen
mompelen. “Dat is pech, ik pas mijn setje niet meer….,
waar zijn mijn schoenen en oh, ja, waar is het park ook
alweer, even tomtommen”.
Als je dan aankomt op de Beukenlaan, ja, want daar zijn wij
gevestigd, dan ziet het gebouw er iets anders uit, zowel aan
de buitenkant als aan de binnenkant. Er is, en wordt nog
steeds, hard gewerkt om de verbouwing op tijd af te krijgen.
Wij zijn wat uitgelopen, maar zijn nu met een inhaalslag van
jewelste bezig om op tijd klaar te zijn en dat gaat lukken,
dankzij veel vrijwiliggers die elke week en soms ook
doordeweeks, bezig zijn. Fantastisch om te zien.
Verder vertel ik er niets over, u moet zelf maar komen
kijken, of nee, als wij klaar zijn, vermoedelijk 1e week Maart,
dan kunnen wij

SCHOONMAAKHULPEN GEBRUIKEN!
Want er is gezaagd, betegeld, gemixed (niet op de baan,
maar voor de voegen van de wandtegels), getimmerd, enz.
dus het hele gebouw moet eraan geloven. Alles er uit,
schoonmaken en dan alles er weer in, dat is dus niet zo
moeilijk. Stuur mij even een mailtje als je beschikbaar bent,
het zou leuk zijn als de verbouwers van deze winter dit niet
hoeven te doen. Ik reken op jullie allen (en dat hoeven niet
uitsluitend seniorleden te zijn, juniorleden zijn uiteraard ook
welkom)!!!

Ook hopen we dat er genoeg georganiseerd gaat worden,
dat jullie veel met elkaar mogen tennissen, op welk niveau
dan ook en dat jullie onze nieuwe leden een gevoel geven
dat zij in een warm “nest” terecht zijn gekomen. Tevens zou
het de sfeer ten goede komen als men het afhangen
vriendelijk uitlegt als iemand per ongeluk een keertje een
fout maakt! Verder zou het fijn zijn als u komt opdagen bij
uw ingedeelde bardienst en dit NIET vergeet, dat u het
barboek leest (en er naar handelt), de koelkasten en koelcel
(huh, koelcel? ja die hebben we straks) bijvult, dat u de
nieuwe tap onder de knie krijgt (stuk eenvoudiger) en dat de
nieuwe koffieapparaat goede koffie schenkt (D.E). Tot slot
rekenen we er op dat u weer massaal naar het
rackettrekken komt, dat u uw tegenstander in de competitie
verzorgt en niet direct weg loopt; wees sportief en een
gastvrouw/heer en blijf na de wedstrijd even bij hun zitten.
DAT U UW COMPETITIEWEDSTRIJDEN OP TIJD
BEGINT!!! Want een uur is een uur, niet op tijd beginnen
betekent korten spelen.

Dat er weer leden zijn die vader of moeder zijn geworden;
voor de eerste keer, of, ze konden het weer niet laten, voor
de tweede keer. En dat deze baby’s alvast ingeschreven
kunnen worden als niet-spelend lid. Afsluitend wil ik
nogmaals iedereen bedanken die tot nu toe zo fantastisch
heeft geholpen met de werkzaamheden en ik wil alvast alle
mensen bedanken die zich vanaf nu gaan aanmelden om de
laatste klusjes te verrichten, zodat wij op tijd klaar zijn voor
het nieuwe seizoen..
Ik wens iedereen een prachtig seizoen toe en ik hopelijk zie
jullie met de openingenstoernooien!

We gaan het nieuwe seizoen dus in, een jaar waar wij

Ed Fallaux

hopen op mooi weer en verdere groei van onze vereniging.

Voor iedereen belangrijk, opgelet!
Als gevolg van een wijziging van de uitleveringsdatum van
ledenpassen door de automatiseringsservice van de
KNLTB, zijn de pasjes niet op tijd binnen op de afhaaldata 5
en 6 maart.

Daarom zijn er twee nieuwe data gepland, waarop de
ledenpassen in ons clubhuis kunnen worden afgehaald,
namelijk:

donderdag 19 en vrijdag 20 maart
Zelfs dan is het mogelijk dat de ledenpassen door een
wijziging in het leveringsschema niet uitgeleverd kunnen
worden.
Kijk in ieder geval voor betreffende data op onze website
www.tvleimuiden.nl onder het kopje Nieuws.
Hans Vreeswijk,
ledenadministratie
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Berichten van de acitiviteitencommissie
De allereerste Inside alweer van het
seizoen 2009.

Eerst even een verheugende
mededeling: onze commissie is
uitgebreid met Michel Semp, zodat we
nu in totaal met zijn zessen zijn.
De overige namen zijn: Alice v.d. Poel,
Yvonne Rimmelzwaan, Sabrina van
Leeuwen, Wilco Koot, Thea
Spaargaren en nu dus ook Michel!
We zullen met elkaar proberen om
leuke, spannende en vooral ook
gezellige toernooien te organiseren.

We hebben het wintertoernooi al weer
achter de rug en het was een groot
succes. Maar liefst 48 deelnemers die
allemaal terug kunnen kijken op een
gezellige en sportieve avond.
Een aantal van hen zijn nog een
afzakkertje gaan halen bij DE
dorpskroeg René en zij hadden ook
nog een paar mensen uit de Veen
meegenomen. Over verbroedering
gesproken tussen onze gemeentes!

De winnaar van vorig jaar was erg
gebrand op weer een overwinning,
want dat zou dan het derde jaar op rij
zijn en zou hij die prachtige
wisselbeker mogen behouden.

Maar helaas het is Lennaert niet
gelukt. Hij kwam 2 games te kort om
zich eerste te mogen noemen.

Bij de heren had Rob Fallaux de
meeste games bij elkaar gesprokkeld
en hij kreeg een setje DVD’s mee naar
huis. Lennaert werd een goede tweede
en hij kreeg een grote fles bier van het
merk Kaag en Braassem.
Er waren 2 mensen voor de derde prijs
nl. Kees Schwab en Jacques
Roodenburg. Na loting mocht Kees
ook zo’n fijne fles bier meenemen.
Er was natuurlijk ook nog een
troostprijs, die was dit jaar voor Rob
van Spijkeren en dat was een warm
waterkruik in de vorm van een hart,
dus met recht een hartverwarmer.

Bij de dames haalden Mariska de
Koning en Carolien Pol evenveel
games en zij kregen dus beiden een
setje DVD’s mee naar huis.
De 2e/3e plaats moesten gedeeld
worden door 5 mensen met een zelfde
aantal games. Dat waren Brenda
Muller, Annet Roodenburg, Paula de
Koning, Tineke Munsterman en
Veronic Verberne. Na loting mochten
Paula en Tineke een fles wijn van
Kaag en Braassem meenemen.

De hartverwarmer bij de dames was
voor Sabrina van Leeuwen.

Het eerstvolgende toernooi is het
openingstoernooi.
Jullie kunnen je elders in dit blad of via
de website van tvleimuiden opgeven.
We willen, bij voldoende deelname,
een ochtend- en een middagsessie
houden, zodat je niet de hele dag op
de baan hoeft te zijn (hoewel dat
natuurlijk geen straf zou zijn). En
tussen de sessies in zouden we een
lunch willen serveren. Deze is
uiteraard niet verplicht en men kan
zich er van te voren voor opgeven.
De ochtend zou dan zijn van 10.00 uur
tot 13.00 uur. Dan een half uur
lunchpauze. De middagsessie van
13.30 uur tot 16.30 uur.
Je kan je voorkeur aangeven voor de
ochtend of middag en dan zullen we
daar zo veel mogelijk rekening mee
houden. Maar we moeten natuurlijk
wel een beetje evenwicht zien te halen
tussen de twee sessies.
Wij zijn helemaal klaar voor het
nieuwe seizoen en hebben er zin in.
We hopen dat we veel van jullie zeer
regelmatig tegen zullen komen.
Thea Spaargaren

Aanmeldingsformulier openingstoernooi
SENIOREN
Ik geef mij op voor het openingstoernooi 29 maart 2009
Naam:
telefoonnummer:
ochtend
middag
wel/geen lunch
Graag doorstrepen wat je niet wilt
Ochtend is van 10.00 uur tot 13.00 uur
Middag is van 13.30 uur tot 16.30 uur
Lunch is van 13.00 tot 13.30 en kost € 4,-- per persoon
Opgeven kan t/m 22 maart via dit briefje, mailen aan rothe.spaargaren@ziggo.nl of via de website van tvleimuiden.nl
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ACTIVITEITENKALENDER 2009
zondag 22 maart
13.00 – 15.00 uur

openings toernooi
clinic jeugd

zondag 29 maart
vanaf 10.00 uur

openingstoernooi senioren
wilde mix

vrijdag 8 mei

nieuwe leden toernooi

zondag 31 mei (1e pinksterdag)
12.00 – 17.00 uur

junior/senior toernooi

maandag 8 t/m 14 juni
15.00 – 21.00 uur
09.00 – 18.00 uur (weekeinde )

Marlintrans toernooi

zondag 14 juni t/m 21 juni
alle dagen vanaf 19.00 uur

enkel clukampioenschap
senioren

zaterdag 27 juni/zondag 28 juni
tijd????

midzomernacht/invitatie toernooi

woensdag 1juli t/m 5 juli
15.00 – 21.00 uur (door de week)
09.00 – 18.00 uur (weekeinde)

enkel kampioenschappen
junioren

zondag 5 juli t/m 12 juli
alle dagen vanaf 19.00 uur

dubbel clubkampioenschap
senioren

16 t/m 24 augustus

open toernooi

woensdag 2 sept. t/m 6 sept.
15.00 – 19.00 uur (door de week)
09.00 – 18.00 uur (weekeinde )

dubbel en gemengd
kampioenschappen
junioren

zondag 6 t/m 13 september
alle dagen vanaf 19.00 uur

mixed dubbel clubkampioenschap
senioren

zaterdag 26 september
20.00 – 23.00 uur

witte sokken toernooi

zondag 27 september

slottoernooi junioren

vrijdag 2 oktober
vanaf 20.00 uur

slottoernooi senioren
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Informatie over de competitie 2009
Beste teamcaptains en andere competitiespelers
De jaarlijkse captainsavond wordt gehouden op donderdag

Verder treft u een overzicht aan van de data en de teams
die dit jaar meedoen.
Er doen dit jaar totaal 36 teams mee.

26 maart om 20.00 uur in het clubgebouw. U krijgt dan de
map met de nodige gegevens uitgereikt en de blikken met
ballen. Kunt u zelf niet, zorg dan voor een vervanger, dat
scheelt ons een hoop tijd.!!

De volgende teams doen mee aan de competitie.
36 teams: 8 jeugdteams en 26 seniorenteams. En op
zondag 2 seniorenteams

Maandag ( 2 teams ’s ochtends en 4 ’s avonds)
Maandag morgen
Dames 1 45 +
Naam
Marijke Groot
Marja Castenmiller
Hanny Remmelts
Ineke Schoenmaker
Maandagavond
Damesdubbel 1
Kitty Hoogenboom
Sandra de Koning

1e klasse

Maandag morgen
Damesdubbel 1
Naam
Hennie de Bock
Anneke Wegner
Ria Vermeulen
Mieke Dambrink
Marjan van Westerop
Maandagavond
Herendubbel 1
Arthur Straeter
Cees Roeloffs
Leen Overbeek
Piet de Bock
Rino Nieuwelink en Louis Vink
( reserve)
Harry Wiecherink (reseve)

Captain

2e klasse
Captain

Anne-Marie de Ridder
Marion Oudshoorn

Maandagavond
Damesdubbel 2
Sabrina van Leeuwen
Mirte Heuzen
Tesja van Dijk
Chantal Keijzer
Renate vd Jagt

2e klasse

Nieuw

Captain

Maandagavond
Damesdubbel 3
Colette Galesloot
Liset van Steenbrugge
Polle Lohman
Hilde Bax

2e klasse

Captain

2e klasse
Captain

2e klasse

Nieuw

Captain

Dinsdag (1 team ‘s ochtends en 2 ’s avonds)
Dinsdagmorgen
Damesdubbel 1
Bernadet Prevo
Anka Huyer
Gerie van der Laan
Liesbeth Schoonderbeek
Brenda Muller
Dinsdagavond
Herendubbel 2
Louis Vink
Henk Dambrink
Derk de Bock
Louis van Nimwegen
Ruud Boss

1e klasse

Dinsdagavond
Herendubbel 1
Aad van der Hoorn
Rob Spaargaren
Hans Balder
Co Moolhuyzen

Captain

1e klasse
Captain

2e klasse

Woensdag jeugd

4 jeugdteams

Captain

Mini jeugd t/m 8
Gemengd t/m 10
Jongens t/m 12
Jongens t/m 12

Geen klasse
Geen klasse
1ste klasse
3de klasse

Rutger Vink
Theo Groot

Woensdag ( 4 teams ’s avonds)
Woensdagavond
Damesdubbel 1
Monique Oomen
Gerda Verberne
Ans Straathof
Angelique Hylkema
Lida van Vliet

1e klasse
Captain

Woensdagavond
Damesdubbel 2
Monique Houben
Carolien Pol
Lottie Hilhorst
Tineke Munsterman,
Agnes Vernooy
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3e klasse

Woensdagavond
Damesdubbel 3
Helga Klomp
Alice vd Poel
Yvonne van Egmond
Anita van Spijkeren
Marian Semp

Woensdagavond
Damesdubbel 4
Femke Brussen
Jessica vd Velde -Corina Blaazer
Metha van Raad
Marielle van Andel
Annette Bal

Captain

Donderdag ( 1 team ’s ochtends en 1 ’s middags en 2 ’s avonds )
2de klasse
Nieuw
Donderdagavond
Donderdagmorgen
Herendubbel 1
Damesdubbel 1
Lia Boere
Captain
Sjaak van der Weijden
Els van der Jagt
Piet de Heij
Helma van der Jagt
Wim Zandvliet
Jan van der Voort
Anneke Schoenmaker
Rene Pol
Nieuw

Donderdagavond
Michel Semp
Enno Zaal
Terry Visser
Luc van Eghmond
Rob van Spijkeren

Donderdagmiddag
Heren 1 55+
André de Ruiter
Leen Schoenmaker
Rino Nieuwelink
Han de Bruijn

2de klasse
Captain

3e klasse
Captain

1e klasse
Captain

3de klasse
Captain

Vrijdag jeugd (2 teams)
Jongens1 - t/m 17 jaar

Geen klasse

Jongens2 - t/m 17 jaar

Geen klasse

Zaterdag jeugd (2 teams)
Gemengd t/m 17

1ste klasse

Meisjes t/m/ 17

2de klasse

Zaterdag senioren ( 9 teams )
Zaterdag senioren
Gemengd 1
Jessica Spaargaren
Miranda Spaargaren
Olaf Klein
Alger Remmelt

Zaterdag
Heren 1 45 +
Wil van Westerop
Hans de Graaf
Ed Fallaux
Peter van der Weijden

3de klasse

Zaterdag senioren
Gemengd 2
Lennaert van Egmond
Sietske van Haasteren
Inge Segeren
Valentijn van Noorle Jansen
Kitty de Mey

Captain

1ste klasse

Zaterdag
Gemengd 1 45 +
Theo Möllers
Ada Fallaux
Arnold Heuzen
Will Koeleman

Captain

3de klasse
Captain

Hoofdklasse
Captain

Robert Castenmiller
Zaterdag senioren
Gemengd 3
Michel van der Poel
Femke van Egmond
Ilse v.d.Voort
Marijke. van Wijngaarden
Marchelle van Egmond
Robert Aniba
Fabian Otto
Zaterdag
Heren 1
Wilco Koot
Henk Huising
Ronnie Balder
Rob Fallaux

5de klasse

Zaterdag Dames 1

2de klasse

Captain

Astrid van Leeuwen
Veronic Verberne
Jeanette Schrijver
Monique de Boer
Barry van Haasteren

Captain

1ste klasse

Zaterdag
Heren 2 45+
Aad van der Hoorn
Frans Loos
Co Moolhuyzen
Jan van der Voort
Sjaak van der Weijden

2de klasse

Captain
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Zaterdag
Gemengd 4
Fleur van Weezel
Lisanne v. Noorle Jansen
Bobby Balder
Thom Wernke

Zondag

5de klasse

Reserve spelers:

Captain

Ramon Blauwhof
Yvar Bergman
Frank Rensen
Harry Dautzenberg

(2 teams)

Zondag Dames 1
Sabrina van Leeuwen
Paula de Koning
Anja de Koning
Rene van der Jagt
Chantal Keijzer

Landelijk
7de klasse
Captain

Landelijk
7de klasse
Captain

Zondag Heren 1
Martin van de Geer
Wolter Achterveld
Roelof Achterveld
Joris van Velzen

De landelijke competitiedata 2009
1e speeldag
2e speeldag
3e speeldag
4e speeldag
5e speeldag
6e speeldag
7e speeldag

maandag 13 april
(2e paasdag)
zondag 19 april
zondag 26 april
zondag 3 mei
zondag 10 mei
zondag 17 mei
zondag 24 mei

1e inhaaldag

donderdag 30 april (Koninginnedag)

2e inhaaldag
3e inhaaldag
4e inhaaldag

donderdag 21 mei (hemelvaartsdag)
maandag 1 juni (2e Pinksterdag)
zondag 7 juni

Competitiedata voorjaarscompetitie Noordwest 2009
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
15
16
17
18
19
20
21
Ma
6/4
Vrij
20/4
27/4
4/5
11/5
18/5
Di
7/4
14/4
21/4
Inhaal
5/5
12/5
19/5
WO
8/4
15/4
22/4
Inhaal
6/5
13/5
20/5
Do
9/4
16/4
23/4
7/5
14/5
Inhaal*2
Inhaal*3
Vrij
10/4
17/4
24/4
Inhaal
8/5
15/5
22/5
Za
11/4
18/4
25/4
2/5
9/5
16/5
23/5
Zo
19/4
26/4
3/5
10/5
17/5
24/5
13/4*1
*1 De zondagcompetitie wordt op maandag 13 april, 2e paasdag, gespeeld
*2 Koninginnedag is een vrijwillige inhaaldag voor alle competitiedagen
*3 21 mei is een verplichte inhaaldag voor alle competitiedagen
Inhaaldagen zaterdag: 21 mei, 30 mei en 1 juni

Week
22
25/5
26/5
27/5
28/5
29/5
Inhaal
Vrij

Week
23
Inhaal
Inhaal
Inhaal
4/6
Inhaal
Vrij
Inhaal

Week
24
Inhaal
Vrij
Vrij
Inhaal

Competitiedata HAR/DAR/DOR 2009
Week
Wee
Week
Wee
Wee
Wee
Wee
21
k
18
k
k
k
k
20
19
17
16
15
Ma
6/4
Vrij
20/4
27/4
4/5
11/5
18/5
Di
7/4
14/4
21/4
Inhaal
5/5
12/5
19/5
Wo
8/4
15/4
22/4
Inhaal
6/5
13/5
20/5
Do
2/4
9/4
16/4
23/4
7/5
14/5
Inhaal*1
Inhaal*2
*1 Koninginnedag is een vrijwillige inhaaldag voor alle competitiedagen
*2 21 mei is een verplichte inhaaldag voor alle competitiedagen
Wee
k
14

Wee
k
22
25/5
26/5
27/5
28/5

Wee
k
23
1/6
2/6
3/6
4/6

Wee
k
24
8/6
9/6
10/6
11/6

Wee
k
25
15/6
16/6
17/4
18/6

Week
26
Inhaal
Inhaal
Inhaal
Inhaal

hoogte gebracht worden van de tijd en van het aantal
teams, dat op die drukke dagen thuis speelt.
Met die sportieve instelling kan de competitie in april weer
van start gaan. De nieuwe teams zullen ook zeker genieten
van hun eerste competitie. Ik wens iedereen dan ook veel
plezier. Geniet ervan!!!
Dus: de captainsavond is donderdag 26 maart 2009 in het
clubgebouw.
En u krijgt dan ook alle ballen voor de hele competitie
uitgereikt.
De Technische Commissie
Ans - Gerda – Harry

Tot slot nog enkele belangrijke opmerkingen:
Op maandagavond en woensdagavond en op zaterdag
kan het wel eens erg druk worden op de baan met
competitieteams. Daarom is het echt noodzakelijk dat de
captains ervoor zorgen dat de wedstrijden precies op de
aangegeven tijd en baan beginnen en dan ook eindigen.(Op
maandag- ,dinsdag- ,woensdag- en donderdagavond)
Zodat de recreanten ook weer op de juiste tijd kunnen gaan
spelen. Ik leg dus een grote verantwoording bij de
captains neer. Op deze manier hoop ik de sportiviteit van de
vereniging op een hoog peil te houden. Via email en A
viertjes op de ramen van de kantine zal iedereen op de
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Reclame tarieven 2009
1. Advertenties in clubblad INSIDE (oplage ca. 200 exemplaren)
1/8 pagina formaat 80 x 60 mm:
1/4 pagina formaat 170 x 60 mm:
1/2 pagina formaat 170 x 120 mm:
1/1 pagina formaat 170 x 240 mm:
1/1 pagina omslag formaat 170 x 240 mm
1/2 pagina omslag formaat 170 x 120 mm
1/1 pagina inlegger formaat 170 x 240 mm

€ 50,00
€ 62,50
€ 95,00
€ 175,00
€ 250,00 (1)
€ 130,00 (1)
€ 125,00 (2)

(1) Betreft omslag binnenzijde voorkant, binnenzijde
achterkant of buitenzijde achterkant. Voor
omslagen geldt een contract van 2 jaar i.v.m.
aanmaak omslagen voor 2 jaar.
(2) Prijs van inlegger minimaal € 125,00 per uitgave;
afhankelijk van formaat en gewicht.

2. Reclameborden langs de banen
Reclamebord afm: 2500 x 60 x 8 mm/244 x 61 x 8 mm
Kosten van plaatsing per jaar:
: € 135,00
Hierbij wordt het reclamebord door de adverteerder
aangeleverd.

Productiekosten ongeacht opdruk: +/- € 250,00 excl.
BTW* De sponsorcommissie zorgt voor plaatsing en
onderhoud.
*Op aanvraag (Prijs bij Visualles, ex Eyetems )

3. Windschermen
Windscherm licht groen afm.: 12 x 2 meter
Kosten van plaatsing per jaar:: € 225,00.
Hierbij wordt het windscherm door adverteerder
aangeleverd.
Productiekosten doek + tekst: plm. € 400,00 excl. BTW.

De sponsorcommissie zorgt voor plaatsing in het
voorjaar en voor opslag in het najaar.
De sponsorcommissie kan zorg dragen voor bestelling
of voor doorgeven van adressen van leveranciers.

4. Open toernooi Leimuiden
Tennisvereniging Leimuiden biedt bedrijven om tijdens
het befaamde en druk bezochte “Open toernooi” (waar
bijna 600 tennissers uit de regio aan meedoen en waar
vele bezoekers te begroeten zijn), een tennisbaan te
“kopen” gedurende 9 dagen.
De sponsor van een dergelijke baan, die dan de naam
van de sponsor draagt, wordt de mogelijkheid geboden

reclame te maken. Gedacht daarbij wordt aan
advertentiemogelijkheden in het park en het
clubgebouw, het aanbieden van promotiemateriaal.
In het cluborgaan en in het programmaboekje van het
open toernooi wordt de sponsor nadrukkelijk genoemd.
Contractduur in overleg.
Kosten van deze vorm van sponsoring: vanaf € 500,00.

5. Sponsoring clubtoernooien
Uiteraard is het ook mogelijk diverse
sponsormogelijkheden te combineren.
Een interessante mogelijkheid om het gehele seizoen
aan promotie te doen.

De vele junior- en seniortoernooien bijvoorbeeld kunnen
uw firmanaam dragen.
De sponsorcommissie kan u daar desgewenst
uitgebreid over informeren.

6. Duur en beëindiging overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van
1 jaar en wordt stilzwijgend met een zelfde periode
verlengd.
.
Voor wat hoort wat!
Adverteerders, bord- en windschermhouders en sponsors
worden door de sponsorcommissie van harte uitgenodigd

Beëindiging van de overeenkomst dient jaarlijks
uiterlijk vóór 15 november kenbaar gemaakt te worden

om de naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten,
productinformatie te geven.
De sponsorcommissie verleent graag haar medewerking
hieraan.

Met vriendelijke groeten,
Tennisvereniging Leimuiden

De Sponsorcommissie:
Piet de Bock, tel. 071-3312208

Rino Nieuwelink, tel. 0172-508689, e-mail: rinolinl@ziggo.nl

Correspondentieadres: Sponsorcommissie TV Leimuiden, Postbus 61, 2450 AB Leimuiden
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NIEUWSBRIEF
voorjaar 2009
VOOR HET KOMENDE ZOMERSEIZOEN 2009...

HOE WERKT HET?

is het weer mogelijk tennisles te nemen bij de tennisschool van TV Leimuiden.
Zoals u van ons gewend bent zullen we voor de jeugd van de vereniging op de
open dag van zondag 22 maart weer een waar spektakel van maken. Start is
13.00 uur.
U zult op deze dag verwelkomd worden door de clubtrainers John Muller uit
Hoofddorp en Erwin Schmitz uit Kudelstaart, zij zullen de lessen gaan verzorgen.
John zal op de pasjesavonden aanwezig zijn om persoonlijk met de nieuwe leden
kennis te kunnen maken. U dient zich dit jaar vóór 9 maart op te geven voor les.
Hierbij kunt u de indeling dan halverwege de maand maart al ontvangen, hetgeen
nou eenmaal veel prettiger is voor iedereen. Voor de allernieuwste leden zullen
we op de avonden extra lessen inplannen; na een introductieperiode van 2 lessen
kunnen de nieuwe leden zich inschrijven voor de vervolgserie van 9. Na de eerste
periode van 11 lessen volgt er weer een 2e periode van 6. De jeugd schrijft zich
meteen in voor 17 lessen via het clubblad.

Ga vanaf 1 februari naar de website:
www.tennissupport.nl
Het inschrijfformulier werkt in 5
stappen:
1)
2)
3)
4)
5)

Invullen privé gegevens
Invullen beschikbaarheid
Kiezen lestype
Aangeven gewenste partners
Definitief vastleggen

In de hoeken van het formulier kunt
u door op >>>2 te klikken van
stap 1 naar 2 gaan en via <<<3 terug
van 4 naar 3 en zo voort

TennisSupport B.V. is te vinden op het internet onder: www.TennisSupport.nl.
Op deze site kunt u tevens alle nieuwtjes vinden van de tennisschool.

INSCHRIJVEN VOOR LES.
In het kort komt het nu voor u er op neer dat u zich vanaf vandaag via het 5
stappen programma on-line op kunt geven voor lessen en andere activiteiten.
Indien u zelf al een lesgroep samen kunt stellen, kunt u dit aangeven. Alles valt
en staat ook bij uw beschikbaarheid gedurende de beschikbare
lesuren.
Er zal op de volgende dagen en tijden worden lesgegeven:
Maandag: vanaf 16.00 - 22.00 uur
Dinsdag: vanaf 16.00 - 22.00 uur
Woensdag: vanaf 13.00 – 22.00 uur
Donderdag: vanaf 17.00 – 22.00 uur.

John Muller

Na de inschrijving krijgt u een
persoonlijke toegangscode voor onze
website, waar u de verwerking van de
inschrijving kunt volgen. Eenmaal
De leden, die graag overdag tussen 09.00 en 16.00 uur willen lessen kunnen dat op ingedeeld ziet u online met wie en van
het inschrijfformulier aangeven.
wie u les krijgt.
Erwin Schmidt

Mede namens de clubtrainers:
John en Erwin,

Verder zal er in het clubblad een inschrijfformulier komen te staan voor het geval
dat u zich liever per post wilt opgeven. Dit formulier kunt u als vanouds opsturen.
“Succes en tot op de pasjesavond!”
Dit is een adres in Haarlem, dat voor ons de inschrijvingen verzamelt en inboekt,
zodat de tennisschool het zelf met de computer in kan delen. U krijgt vanzelf per
Tom Karsten
e-mail of indien het e-mail adres ontbreekt, per post bericht wanneer en met wie
TennisSupport
u bent ingedeeld en verwacht wordt voor uw eerste les.
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INSIDE JUNIOR
Het Jeugdseizoen 2009
Het nieuwe seizoen staat op het punt
van beginnen en wij van de
jeugdcommissie hebben er weer
ongelooflijk veel zin in. Dit jaar is mij
(Joris) gevraagd om de jeugdcommissie
te komen versterken, dus ik zal me
even voorstellen: Ik ben Joris van
Velzen 21 jaar en geboren en getogen
in de Dennenlaan te Leimuiden.
Afgelopen januari hebben we onder het
genot van een hapje en een drankje het
komende jaar doorgesproken. Helaas
hebben we afscheid moeten nemen van
Thijs en Henk, we hebben deze 2
mannen nog even in het zonnetje gezet

en bedankt voor hun bewezen diensten
van de afgelopen jaren. Met het vertrek
van Thijs als voorzitter moest er
natuurlijk wel een ander benoemd
worden, dit is Roelof Achterveld
geworden. Ook dit jaar hebben we weer
een overvolle agenda voor de jeugd.
We beginnen op 22 maart met de
eerste jeugd clinic, deze is geheel gratis
en voor iedereen toegankelijk, dus
vraag je vriendjes en vriendinnetjes
gezellig mee om een lekker middagje te
tennissen. Iedereen kan zich t/m 15
maart opgeven via
<jeugdcommissie@tvleimuiden.nl>

Vermeld bij het aanmelden wel je
leeftijd, zodat wij rekening kunnen
houden met de groepsindeling. Ook kan
je alvast opzoek gaan naar een
geschikte partner voor het junior/senior
toernooi, dus vraag je tante, oom,
vader, moeder, buurman of grote broer
eens mee om gezellig met jou te komen
tennissen op 1e pinksterdag (zondag 31
mei). Wij hopen er een heel leuk,
gezellig en sportief seizoen van te
maken en zien je graag op 22 maart.
Groetjes de Jeugdcommissie
Roelof, Wilco, Lisanne, Liza en Joris

Jeugd Activiteitenkalender 2009
Zondag 22 maart
13:00 – 15:00 uur

Openings Toernooi Jeugd Clinic

Zondag 31 mei (1e pinksterdag)
12:00 – 17:00 uur

Junior/Senior Toernooi

Maandag 8 juni t/m zondag 14 juni
15:00 – 21:00 & 9:00 – 18:00 uur (weekeinde)

Marlintrans Toernooi

Woensdag 1 juli t/m zondag 5 juli
15:00 – 21:00 & 9:00 – 18:00 uur (weekeinde)

Enkel Kampioenschappen

Woensdag 2 sept. t/m zondag 6 sept.
15:00 – 21:00 & 9:00 – 18:00 uur (weekeinde)

Dubbel en Gemengd Kampioenschappen

Zaterdag 26 september
20:00 – 23:00 uur

Witte Sokken Toernooi

Zondag 27 september
13:00 – 15:00 uur

Slot Toernooi

KNIP DEZE KALENDER UIT EN HANG HEM OP !
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TRAININGSFORMULIER JEUGD 2009
PERSOONSGEGEVENS
Naam:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer / Mobiel:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Afgelopen winter getennist: Ja/Nee

VERHINDERINGEN
Ik kan niet op ………… .vanaf …..…... uur tot ……….. uur
Ik kan niet op ………… .vanaf …..…... uur tot ……….. uur

Ik kan niet op ………… .vanaf …..…... uur tot ……….. uur

Datum:
Handtekening ouder/verzorger:

Dit formulier vóór 1 maart inleveren bij:
Liza van der Geest
Burgemeester Bakhuizenlaan 38
Tel. 0172-507224
Of stuur een e-mail naar jeugdcommissie@tvleimuiden.nl
Als je dit formulier niet inlevert, delen we je zonder overleg in. Achteraf zijn er geen veranderingen meer mogelijk.
De trainingstijden hangen vanaf 22 maart in het clubhuis. Je wordt niet gebeld wanneer je les hebt.

Inschrijfformulier Openingstoernooi
Zondag 22 maart
13.00 uur – 15.00 uur
Naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Inschrijven: stuur een e-mail naar jeugdcommissie@tvleimuiden.nl
Of lever in op Burgemeester Bakhuizenlaan 38 voor 15 maart.
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