
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF  
 

 
 
 

 
Het is al weer even geleden maar hier is er toch weer een. Een TCA Nieuwsbrief. Het loont zeker 
om deze nieuwsbrief goed door te lezen want er staan leuke aanbiedingen, weetjes en de agenda 
2012 in. Kortom de moeite waard. 
 
DE  CLUB in 2011 
 
Ja, ons cluppie. Ondanks het leden tekort en het teruglopende aantal sponsoren houden we ons 
hoofd boven water. En dat is vooral aan de leden te danken de trouw blijven komen spelen. In 
2011 hebben we het seizoen geopend met een blind dubbel toernooi in april, de 
clubkampioenschappen in juni en het mix toernooi in september. Allemaal een succes en voor 
volgend seizoen willen we nog meer proberen aan te bieden. Ook voor de kleintjes en iets grotere 
onder ons hebben we het een en andere geregeld, maar daarover verderop meer. Kortom, 2011 is 
nog niet om maar het was toch weer een top jaar. Bedankt daarvoor. 
 
Nieuwe Sloot 
 
Er is ( nieuw) leven geblazen in de samenwerking met Nieuwe Sloot. Er wordt regelmatig overlegd 
en dat gaat in goede harmonie met als doel ideeën te delen en elkaar te helpen waar nodig. Zo 
biedt Nieuwe Sloot de leden van Tennisclub Aarlanderveen een gratis winter abonnement 2011-
2012 aan. 
Wat houd dit in: 

- Gratis gebruik van de beschikbare buitenbanen. 
- Huur van de binnenbanen voor 10 euro per uur. 

Als bijlage zullen wij de voorwaarden van dit abonnement toevoegen. Misschien wel het vermelden 
waard, normaal kost dit abonnement € 62,50. Wilt u hier gebruik van maken kunt u zich melden bij 
de receptie van Nieuwe Sloot en vermelden dat u van Tennisclub Aarlanderveen bent. 
 
Televisie!!!!!!! 
 
Ook heeft Nieuwe Sloot via een sponsor een televisie geregeld voor op de club. Tevens doen ze er 
een jaar Eredivisie Live bij en met het aankomende EK voetbal is er dus geen reden meer om niet 
te komen tennissen op voetbalavonden, dat kunt u vanaf volgend seizoen met uw tennis maten 
kijken.  
 
E-mail 
 
Nieuwe Sloot heeft ons gevraagd of ze ons leden bestand mochten opnemen in hun nieuwsbrief 
mailing. Zo willen ze een beetje binding houden met de TCA leden en kunnen we ( waarschijnlijk) 
een uitnodiging verwachten voor het thuisblijvers toernooi in de zomer. Dit is een onderling 
toernooi tussen Nieuwe Sloot en TEAN, waar wij als TCA leden hoogst waarschijnlijk ook aan deel 
kunnen nemen. Hier volgt later nog meer informatie over. TCA heeft hier in toegestemd. Mocht u 
nu echter GEEN Nieuwsbrief van Nieuwe Sloot wensen te ontvangen kun u zich direct in het 
eerste mailtje weer afmelden. Hiervoor is onderaan de mail een speciale afmeld knop. 
 
 
 



Rabobank Rijnstreekfonds 
 
Van het Rabobank Rijnstreekfonds hebben wij een bijdrage gekregen voor het inrichten van een 
kinderhoek. Kunt u lekker tennissen terwijl er ook voor de kids vermaak is. We hebben een budget 
ter beschikking gekregen van € 750,-- Hierbij vragen wij de mensen die vaak met hun kinderen 
komen tennissen om idee te sturen over wat er van dat geld gekocht moet gaan worden en dan 
zullen wij proberen zo goed mogelijk aan jullie wensen te voldoen. Mail je idee of aankoop optie 
naar info@tcaarlanderveen.nl  
 
Winter toernooitjes 
 
Er zijn in de omliggende binnenbanen ook deze winter weer enkele toernooitjes waar je zonder 
KNLTB lidmaatschap aan kunt deelnemen. Leuk om te doen. Onze tips: 
 
27 t/m 31 december Ruiten Troef Racket week bij Nieuwe Sloot. 
Dames, heren en gemengd dubbel. Je speelt 4 wedstrijdjes over 2 avonden. De wedstrijden duren 
een uurtje en er zit nooit meer dan 1 uur wachttijd tussen je 1e en je 2e wedstrijd. Aanmelden? Kijk 
op www.rtrw.nl . Opgeven voor 19 december 
 
21 januari 2012 Aprés Tennis Toernooi in Nieuwkoop 
Dames, heren en gemengd dubbel. Eendaags toernooi. Aanmelden? Kijk op 
www.sportcentrumnieuwkoop.nl 
 
18 of 19 februari 2012 High Tea Toernooi in Nieuwkoop 
Alleen dames dubbel incl. een High Tea. Aanmelden? Kik op www.sportcentrumnieuwkoop.nl 
 
24 maart 2012 Las Vegas Toernooi in Nieuwkoop 
Dames, heren en gemengd dubbel. Eendaags toernooi.  Aanmelden? Kijk op 
www.sportcentrumnieuwkoop.nl  
 
 
BESTUUR 
 
Er zijn een paar vacatures binnen het bestuur die vacant zijn of vacant worden. Zo zoeken we een 
nieuwe voorzitter, iemand voor de sponsering en PR en iemand voor de activiteiten 
begeleiding zoals het maken van bar en toezichtschema’s tijdens toernooien. Spreek een van 
deze functies u aan, laat het ons weten via de mail of spreek een van ons persoonlijk aan. 
 
AGENDA 2012 
 

- 7 januari :   Snert/Nieuwjaarsborrel toernooi 
 

- 7 Maart :   Ledenvergadering 
 

- 24 maart – 1 april :  Straat/vrienden toernooi ( uitleg verderop) 
 

- 15 april :   Blind-dubbel seizoens-opening 
 

- 7 mei – 12 mei :  Clubkampioenschappen enkel 
 

- 18 juni – 24 Juni :  Clubkampioenschappen herendubbel/damesdubbel 
 

- 24 juni  :    BBQ 
 

- 1 oktober – 7 oktober :  Mix Toernooi  
 

 
 
 
 
 
 



 
Straat/vriendentoernooi 
 
De bedoeling van het straat/ vrienden toernooi is dat de leden van TCA niet leden kennis gaan 
laten maken met de tennissport. Begin januari gaan wij actief mensen benaderen om teamcoach te 
worden. Wij vragen deze coaches om een team van 2 dames en 2 heren ( inclusief de coach) 
samen te stellen. Het liefst mensen uit je eigenstraat en omgeving en het liefst mensen die niet op 
tennis zitten. Ons streven is dat er in elk team minimaal een niet tennisser, of oud tennisser die niet 
lid is, bevat. Hier maken wij een toernooitje van en zal er gestreden worden om de beste straat van 
Aarlanderveen e.o. Voor de mensen die niet of nooit getennist hebben organiseren we 2 
lesavondjes zodat ze niet geheel onvoorbereid op de baan verschijnen. We proberen het toernooi 
natuurlijk in Aarlanderveen te houden, maar we hebben in ieder geval de beschikking over een 
binnenhal bij Nieuwe Sloot.  
Mocht je dit nu al aanspreken en denk je maak mij maar teamcoach, laat het weten!!!!  
 
 
Het is nog een beetje vroeg maar bij deze gelegenheid wensen we iedereen alvast prettige 
feestdagen en een goed uit einde. En voor volgend jaar rekenen we weer op jullie allemaal, zoals 
we ook dit bijna afgelopen jaar hebben kunnen doen. 
 
Een sportieve groet, 
 
Bestuur Tennisclub Aarlanderveen. 


