
 
 

NIEUWSBRIEF 2-2013 
 
Vrijdag 1 maart jl. heeft de ledenvergadering plaats gevonden. 
Het was goed om te zien dat er aardig wat leden aanwezig 
waren. In deze nieuwsbrief komen de belangrijkste punten en 
beslissingen die genomen zijn nog even aan bod. 
 
 

PARKHUUR 
 
Het bestuur heeft met de verhuurder van het park een nieuw 5 
jarige contract afgesloten. In dit nieuwe contract is een 
huurbedrag afgesproken waar beide partijen zich in kunnen 
vinden. 

 
 
 

MATCH TENNISLESSEN 
 

Ook komend seizoen verzorgt MATCH de tennislessen op ons 
park. Op woensdag zal dit zijn door Jeroen van der Swam, op 
andere dagen zal mevrouw van der Bas de lessen verzorgen 

 
 
 
 



HAAK IN AVOND 
 
Vorig seizoen was de haak in avond op de dinsdag. Vanuit de 
leden kwam de optie dit te rouleren. Besloten is om de haak in 
avond te laten rouleren tussen de dinsdag en de vrijdag. Zodra de 
banen gereed zijn zal er een schema gemaakt worden van de 
data’s. Deze zal gemaild worden en op het prikbord in de kantine 
te komen hangen.  

 
BESTUUR 

 
Jan van den Berg was aftredend en herkiesbaar. De hele 
ledenvergadering stemde voor aanblijven van Jan. 
Jeroen Wolmerstett is toegetreden tot het bestuur als algemeen 
bestuurslid met als taken pakket het competitie tennis. De functie 
van voorzitter is ook na de ledenvergadering nog steeds vacant. 
 

CLUBGEBOUW  
 
Aan het clubgebouw zal het een en ander veranderd moeten 
worden. Zo is de stroomvoorziening niet optimaal en een nieuw 
keukentje zou ook geen overbodige luxe zijn. Ook komt er buiten 
nog een extra berghok. Er zal dit jaar hard aan gewerkt worden 
door alle vrijwilligers om deze wensen voor elkaar te krijgen. 
Binnenkort zal het clubgebouw ook aangesloten worden op een 
vaste KPN lijn zodat t.z.t. een WIFI verbinding in het clubgebouw 
mogelijk zal zijn. 
 

 
 
 
 
 
 



KNLTB 
 
Dit seizoen zijn we voor het eerst KNLTB lid geworden. 35 leden 
zijn aangemeld bij de bond. In 2014 zal iedereen aangemeld 
worden. Iedereen die dit nog niet gedaan heeft wordt wederom 
verzocht een pasfoto mee te nemen. 
Er zal met 3 teams ( 2 heren, dames) deelgenomen gaan worden 
aan de voorjaarscompetitie. Hiervoor hadden we Verenigings 
Competitie Leiders nodig. Jacqueline Nool en Jeroen Wolmerstett 
hebben deze cursus gedaan en met vlag en wimpel geslaagd. De 
voorjaarscompetitie wordt gespeeld in de maanden april en mei. 
In de bijgevoegde agenda zijn de wedstrijd te zien. Het zal op de 
dagen van thuis wedstrijden druk zijn op het park. Houd hier 
rekening mee. De aanvangstijden zullen we op website zetten. 
Het is natuurlijk leuk om onze teams tijdens thuis of uit 
wedstrijden is te komen bekijken en aan te moedigen 
 
 

VRIJWILLIGERS IJSBAAN 
 
Zaterdagavond 9 maart zijn de vrijwilligers die geholpen hebben 
bedankt voor hun inzit. Met een hapje en een drankje werd het 
een gezellig avondje. Nogmaals iedereen bedankt die geholpen 
heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 2013 
 

04 april 2013   Competitie heren : 
     Aarlanderveen 1 – UNICUM 2 
     UNICUM 1 – Aarlanderveen 2 
 
11 april 2013   Competitie heren : 
     Aarlanderveen 2 – Lisse 3 
     Katwijk 2 – Aarlanderveen 1 
 
12 april 2013   Competitie dames : 
     Spaarndam 1 – Aarlanderveen 1 
 
14 april 2013   Seizoen opening/blind-dubbel 
 
18 April 2013   Competitie heren : 
     Aarlanderveen 1 – Leimuiden 5 
     ARTESIA 1 – Aarlanderveen 2 
 
19 april 2013   Competitie dames : 
     Aarlanderveen 1 – De Kegel 1 
 
25 april 2013   Competitie heren: 
     Aarlanderveen 2 – Leimuiden 2 
     Lisse 4 – Aarlanderveen 1 
 
26 april 2013   Competitie dames: 
     Nieuw Vennep 2 – Aarlanderveen 1 
 
10 mei 2013   Competitie dames : 
     Aarlanderveen 1 – Zevenhoven 2  
 
 
16 mei 2013   Competitie heren: 
     Aarlanderveen 2 – Leidse Hout 2 
     Sassenheim 1 – Aarlanderveen 1 
 
17 mei 2013   Competitie dames 
     Noordwijk 2 – Aarlanderveen 1 



 
23 mei 2013   Competitie heren : 
     Aarlanderveen 1 – Leimuiden 3 
     Zevenhoven 2 – Aarlanderveen 2 
 
24 mei 2013   Competitie dames : 
     Aarlanderveen 1 – Lisse 2 
 
26 mei-2 juni 2013  Clubkampioenschappen enkel 
 
30 mei 2013   Competitie heren : 
     Aarlanderveen 2 – Leimuiden 4 
     MVKV 1 – Aarlanderveen 1 
 
31 mei 2013   Competitie dames : 
     Nieuwkoop 4 – Aarlanderveen 1 
 
22 – 30 juni 2013  Clubkampioenschappen dubbel 
 
30 juni 2013   BBQ 
 
27 september 2013 vrijwilligers/sponseravond 
 
28 sept-6 okt. 2013 MIX-Toernooi 
 
 
Voor mensen met een GOOGLE Agenda is de Tennisclub 
Aarlanderveen agenda beschikbaar. Voeg deze toe aan  je 
eigen agenda en je bent altijd up to date van de ju iste data en 
tijden. 


