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TENNIS VERENIGING DIEMEN ZUID
Sportpark “De Diemen”, Sportlaan 7, 1111PX Diemen
Telefoon: 020-6001857 – E-mail: publicrelation@tvdz.nl – website: www.tvdz.nl
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Van de Voorzitter
2021 is wel weer een apart jaar geweest, vol met allerlei
coronaperikelen en aanverwante zaken. Geen gespreksonderwerp heeft
meer aandacht gekregen dan Covid-19 en nu recentelijk de Omikron!
Het laatste kwartaal van 2021 werden we wederom verrast met
coronamaatregelen waar we niet blij van worden. De
coronabesmettingen namen in Nederland snel toe. Derhalve heeft het
bestuur van TVDZ besloten de geplande Algemene Ledenvergadering
van donderdag 25 november tot nader orde uit te stellen. Zodra het weer
mogelijk is krijgen de leden weer een uitnodiging.
Met ingang van zondag 28 november 2021 is het tennispark door de
regeringsmaatregelen gesloten na 17.00u aanvankelijk voor de duur
van 3 weken. Inmiddels is dit verlengd tot 14 januari 2022.
Er kan helaas dus alleen overdag van 09.00u tot 17.00u getennist
worden.
De tennislessen in de avonduren gaan derhalve ook niet door. Ook de wilde mix op dinsdagavond en
het Ahmed-toernooi kwam hierdoor te vervallen. De toernooien op zondagmiddag
Voor een sport die je makkelijk op 1,5 meter van elkaar kan bedrijven is dit een zware tegenvaller.

Maar er zijn gelukkig ook positieve berichten:
De RABO Clubsupport actie die door onze TVDZ-leden met een
Raborekening is gesteund heeft toch een leuk bedrag van € 216,53
opgeleverd. Helaas niet zoveel als voorgaande jaren, maar dat werd
veroorzaakt doordat een paar andere clubs erg veel stemmen had
gekregen, waardoor de spoeling dun werd.
Tevens is het bestuur bezig met de gemeente Diemen voor de
renovatie van onze tennisbanen. De banen zullen worden
opgehoogd, van een nieuwe drainage worden voorzien en uiteraard
een nieuwe kunstgrasmat.
Aanvankelijk hebben we het met de gemeente ook gehad over het
creëren van een 2 tal padelbanen, maar daarbij stuitten wij helaas
op regelgevingsproblemen m.b.t. geluidsoverlast voor de
omwonenden.
Momenteel is het nog onduidelijk wanneer de renovatie precies gaat
plaatsvinden.
Tevens hebben we een nieuwe sponsor weten te verwerven, zie de advertentie van Smit & Heine in dit
nummer en met een tennisdoek op baan 2, maar helaas zijn er ook sponsors die hebben opgezegd.
Ook is het positief te noemen dat Hockey Club Diemen (HCD) nu kan beschikken over eigen velden met
kantine en geen gebruik meer hoeft te maken van de velden van TVDZ en DKV Victoria. Tevens komt er
een nieuwe club op het sportpark te weten SV Zeeburg (Handbal). En FC Diemen krijgt er een oefenveld
bij. Ook wordt er nog een beachvolleybalveld aangelegd. Dus er zijn nu meer sporten dan voorheen op
het sportpark. Wij hopen op een voortzetting van de prettige samenwerking met deze clubs.
Namens het bestuur wensen wij u allen prettige feestdagen, prettige jaarwisseling en een
voorspoedig en gezond 2021!
UITNODIGING:
Vooralsnog staat voor het volgende jaar al wel een nieuwjaarsreceptie gepland op 9
januari 2022 om 15.00u. tot 17.00uur, hopelijk kan die doorgaan….
Hans de Jong - Voorzitter
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TVDZ – Sportpark “de Diemen” – Sportlaan 7, 1111 AC Diemen – Tel: 020-6001857
Algemeen e-mailadres: publicrelation@tvdz.nl
Bestuur
- Hans de Jong - (voorzitter) Tel: (020) 6953710 - voorzitter@tvdz.nl
- Janny de Boer - (secretaris en ledenadministratie) Tel: (020) 6979437 - secretaris@tvdz.nl
- Gerard Roosien - (penningmeester) Tel: (020) 6952298 - penningmeester@tvdz.nl
- Koos van Raalte - (vice voorzitter) Tel: 06-53713377
-Vacature – (promotie, sponsoring en PR)
Algemene informatie over TVDZ: publicrelation@tvdz.nl
- Promotie activiteiten: Frans Heinsius (reclameborden)
Ledenadministratie: ledenadministratie@tvdz.nl
- Janny de Boer - Tel: (020) 6979437
Activiteiten-Commissie
- Mylène Smits - Tel: (020) 6974424
- Rita van Leeuwen Tel: (020) 6953710
- Gerard Terweij - Tel: (020) 6001857
Jeugd-Commissie: jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186
Redactie-Commissie: ACE Redactie: aceredactie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer - Tel: (020) 6950929
- Loek Biesbrouck - Tel: (020) 6982199
- Evert Strubbe (fotograaf)
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Toernooi-Commissie / Technische Commissie:
toernooicommissie@tvdz.nl en technischecommissie@tvdz.nl
- Ans van Klaveren - Tel: (020) 6996603
- Wim van den Haak
Webmaster Website: - www.tvdz.nl:: webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 6953710
Kas-commissie
- Wim van den Haak
- Tineke van der Kroon
- Joost Durville (reserve)
- Johan Snijder (reserve)
Barbeheerder
- Gerard Terwey - Tel: (020) 6001857
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl
Tennisleraar/Trainer
- Werner Krieger, Mobile: (06) 28956296
E-mail: tennislessen@tvdz.nl
Sportraad vertegenwoordiger
- Hans de Jong
Ereleden
- Janny van Diemen-Bruin†
- Winny Gontha-Lucardie †
- Fred Groen
- Yvonne Kosterman
- Siegfried Pengel
- Wim van den Haak
- Jaap Reijnoudt
Leden van verdienste
- Theo Nieuwenhuizen†
- Ton de Jonge
- Gerard Kosterman †
- Ed van den Broek
- Dolly Andries†
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Van de Redactie
Normaal gesproken staat hier een verhaal van Godfried, maar helaas komt
dit keer zijn bijdrage “van de redactie” te vervallen wegens het feit dat
Godfried van den Wittenboer nog aan het revalideren na een operatie.
De redactie wenst Godfried beterschap en hopen op een spoedig herstel en
weerzien op de tennisbaan!
Namens de redactie – Hans de Jong

Verbouwing Sportpark De Diemen – HCD Hockeyvelden gereed
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Mededelingen bestuur - Participatiefonds Gemeente Diemen
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen als je in de bijstand zit?
Misschien kan deze regeling helpen!
Participatieregeling Gemeente Diemen voor mensen in de bijstand
Extra geld voor sporten ten behoeve van Kinderen:
Voor kinderen in Diemen tussen de 4 en 17 kan bij de gemeente een jaarlijks
extraatje worden gevraagd. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld sporten, muziekles
etc.
Aanvragen en nadere informatie bij Gemeente Diemen:
Bellen naar team Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 10:00 tot 11:00 bellen. (020) - 31 44 888

Mededelingen bestuur - Jeugdsport- en cultuurfonds
Sporten bij TVDZ te duur voor je kinderen? Maak gebruik van het Jeugdsporten cultuurfonds!
Jeugdsport- en cultuurfonds - Niet voor mensen in de bijstand!
Contactgegevens Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
Voor vragen kunt u ook dagelijks contact opnemen met de helpdesk van het
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds : 06-20074161.
U kunt ook mailen naar: noord-holland@jeugdsportfonds.nl .
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag
van € 225,- per jaar (voor sport) en € 300,- per jaar (voor cultuur) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, € 300,per jaar (voor sport en cultuur) voor kinderen van 4 tot 11 jaar en € 420,- per jaar (voor sport en cultuur)
voor kinderen van 12 tot 17 jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van dit bedrag,
dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) attributen te vergoeden.
Op de website is ook de nodige informatie terug te vinden:
www.jeugdsportfonds.nl

Mededelingen bestuur - Procedure opzeggen lidmaatschap
Helaas komt het ook elk jaar weer voor dat leden zijn ‘vergeten’ tijdig en op de juiste wijze hun
lidmaatschap op te zeggen. Deze procedure staat sinds jaar en dag op onze website, alsmede in de ACE
en op het aanmeldingsformulier, daarom wordt het excuus: “Ik wist niet hoe dat moest” niet
geaccepteerd.
Dus nogmaals de enig juiste procedure “Beëindiging van het lidmaatschap”:
Beëindiging van het lidmaatschap dient tijdig en schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie,
Sportlaan 7, 1111 PX te Diemen of per email: ledenadministratie@tvdz.nl
In verband met de aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:
1 december voor jaarleden
15 september voor winterleden senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe contributiejaar.
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig en niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd.
N.B. Opzeggen van tennislessen bij de leraar, opzeggen van het TVDZ-lidmaatschap uitsluitend
schriftelijk bij de ledenadministratie van TVDZ: ledenadministratie@tvdz.nl
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Mededelingen bestuur - Restitutie contributiegelden
Elk jaar krijgt het bestuur en de ledenadministratie vragen rond de mogelijkheden van restitutie van de
contributie om uiteenlopende redenen, vandaar dat wij deze wederom publiceren:
RESTITUTIE CONTRIBUTIEGELDEN:
Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende
jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, verhuizing of overlijden, zal tot
restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:
- 50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni.
- 25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.
- 0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 december.
De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het
percentage. Verzoeken om restitutie na 1 oktober worden niet gehonoreerd.
De restitutieregeling is alléén van toepassing voor jaarlidmaatschappen (dus NIET op het
winterlidmaatschap). Deze regeling is ook te vinden op onze website tvdz.nl.

Mededelingen bestuur - leeftijdsgrenzen jeugd- en studentleden
Er komen nog wel eens vragen binnen bij de ledenadministratie rond de leeftijdsgrenzen bij de jeugd- en
studentleden. Een kleine toelichting:
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar:
Jeugdleden betalen pas de volwassenencontributie in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden (dus het
jaar waarin je 19 wordt).
Studenten lidmaatschap:
Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart. Studentleden betalen dus volwassenencontributie in het jaar nadat ze 25 zijn geworden
(dus het jaar waarin je 26 wordt).
Bij aanmelding als student-lid dient een fotokopie van een geldige OV-jaarkaart / schoolpasje /
studentenkaart meegeleverd te worden.
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Taarten toernooi – 17 oktober 2021
Het was weer een smikkelen van jewelste deze zondag van het taartentoernooi. Onze meesterbaksters
Marga en Karin hadden zich weer letterlijk en figuurlijk uitgesloofd met de allerlekkerste taarten.
Zo kon er o.a. gekozen worden uit appeltaart met slagroom, notentaart en kersenvlaai, kleine taartjes etc.
We zouden haast vergeten dat er ook nog getennist moest worden… en dat was ook wel nodig om die
extra calorieën er weer af te krijgen. Er werd stevig getennist en de prijswinnaars werden uiteraard in het
zonnetje gezet, net als onze taartenbaksters.
Hieronder en op de volgende pagina een uitgebreid fotoverslag.

De Taartenbaksters worden bedankt!!

Ineke heeft een prijs gewonnen!!
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Vervolg Taarten toernooi
Foto’s: Evert Strubbe
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Einde laddercompetitie november 2021
Het einde van de laddercompetitie werd ondanks de coronaperikelen toch feestelijk gevierd.
De winnaars kregen de prijzen uitgereikt door onze secretaris Janny de Boer. (zie foto)

Ook Jan Ronday werd nog even in het zonnetje gezet, omdat hij ondanks dat hij geen (bestuurs)lid meer
is de wedstrijdstanden van laddercompetitie nog 2 jaar heeft bijgehouden. Hulde !
Als dank hiervoor kreeg hij een cadeaubon uitgereikt van Janny de Boer.

Foto’s: Evert Strubbe
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Oliebollentoernooi 12 december 2021
Dit befaamde toernooi werd eerst uitgesteld naar een andere datum, maar of dat verstandig was?
En op die nieuwe datum 12 december was spannend of het droog zou blijven…. Volgens de weerapps
Buienradar en Buienalarm zou het na 12.00u droog worden en blijven de hele dag….
Helaas is de werkelijkheid soms weerbarstiger. Een ieder die hoopvol op weg ging naar TVDZ kwam er
onderweg achter dat het toch miezerde en af en toe toch ook echt regende.
Het werd opeens duidelijk waarom: Ons toernooicommissielid Ans van Klaveren die normaal de
connectie heeft met de weergoden, moest zich helaas ziek melden en daarom waren de weergoden
ontstemd….
Talloze leden die zich hadden opgegeven voor dit toernooi belden vertwijfeld TVDZ met de vraag of het
toernooi nog wel doorging.
In eerste instantie werd de boodschap van de buienradar meedegedeeld dat het droog zou worden en de
activiteitencommissie de oliebollen al klaar had gemaakt.
Aangezien het weerbeeld helaas niet wijzigde zijn we toen maar volop de oliebollen gedoken en er een
soort waterpolowedstrijd van gemaakt, aangezien een aantal banen nog plassenstonden wegens de
hoge waterstand in de sloot waar onze drainage op uit komt.
Maar Janny de Boer nam ferm een bezem en heeft van enkele banen de plassen weggeveegd zodat er
toch nog een mini-oliebollen-toernooi kon plaatsvinden tussen de miezer-regen door.

Ondanks alles smaakte de oliebollen weer heerlijk en werd er toch
nog op 2 banen getennist.
Foto’s: Hans de Jong
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Diemerplein 40-42 – (020)7230503
Boxspring DESIRE Vlakke uitvoering Vanaf €1.599,- Elektrisch verstelbaar
vanaf €2.399,-
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TVDZ in het Nieuws
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TVDZ in het Nieuws - vervolg
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Zomaar een verhaaltje – nr. 39 – Trouwdag
Tja, we konden niet veel doen op deze heugelijke dag. En toen kregen we het idee om eens de stad in te
gaan om de ''feestverlichtingen'' te bekijken en dat in de Corona crisis.
We namen koffie mee en stapten in de auto om 19.50 uur en wachtten 1 minuut, zodat wij om 19.51 (het
geboortejaar van mijn vrouw) vertrokken. We reden over de Gooise weg naar de Wibautstraat en toen
linksaf om de Nederlandse Bank heen en naar de Utrechtsestraat,
waar mijn vrouw geboren is.
De straat was prachtig verlicht, maar er reden geen auto's en
brommers en fietsers waren ook al niet te zien.
Enfin, linksaf de Herengracht op en de auto bij het Thorbeckeplein
geparkeerd. We liepen naar het plein en kwamen een dame tegen, die
ons zowaar groette en wij hebben haar uiteraard ook gedag gezegd.
Het plein was geheel verlaten, geen mens te zien. Plotseling zagen wij
voor 1 der café's een barretje op straat. Wij erheen en zagen een bord
met o.a. glühwein te koop. Mijn vrouw zei: ''nou, dan neem ik een
glaasje op onze trouwdag''. Ik wilde koffie, want ik was de chauffeur.
De barman zei: :''Helaas mevrouw, u bent 10 minuten te laat. Ik mag
maar tot 20.00 uur alcohol schenken.
Uiteraard een teleurstelling voor mijn vrouw, maar toen namen we
beide maar een warme chocolade met slagroom.
De prijs was 2 x Euro 3,50 = 7 Euro en ik gaf hem een briefje van 10.
We kregen een heerlijke bak en kregen een briefje van 5 terug met de woorden: ''geen glühwein, dan
maar korting voor mijn laatste klanten!''
Er werd weer even gelachen, chocola op en we zagen naast deze bar 3 uithangborden hangen met tekst:
Makelaardij Rutte & de Jong - als er geen hulp komt, zijn deze zaken binnenkort te huur. Daar hebben we
maar een foto van gemaakt.
We wandelden naar het Rembrandtplein - niemand te zien. Nachtwacht was weggehaald en het enige
wat er knipperde was de reclame van de dancing Escape. Nog steeds niemand te zien. De tram lijn 14
passeerde ons met 2 passagiers. Je hield het niet voor mogelijk!
Enfin, de Utrechtsestraat van de andere zijde bekeken. Ook hier een foto genomen. Op de hoek een
tassenfirma, waar de tassen van gerecyclede plastic flessen gemaakt werden. Uiteraard was deze zaak
dicht. Weer een foto genomen van de Utrechtsestraat en weer terug naar de auto.
Gereden naar de Vijzelstraat en toen het Rokin op. We zijn toen midden op het Rokin gestopt om een
foto te maken. Geen auto, brommer of fietser te zien. We keken elkaar aan - wat bizar!.
Over de dam en hetzelfde op het Damrak.
Spookachtig! Stilstaan op het Damrak en
geen auto voor noch achter!
Daarna bij het Centraal Station rechtsaf de
Prins Hendrikkade op en naar huis, waar we
om 21.30 uur arriveerden. Daar de
meegebrachte koffie opgedronken en
dachten: zal NOOIT meer voorkomen - wat
een bizarre avond.
Loek Biesbrouck
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Gehoord, gezien, gelezen, gedacht….
Hebben jullie dit nieuwe bord al gezien op het sportpark?

Gelrumkig kherstfbmst! Wel eens een rendier gezien die nodig moet plassen?

Geen Digitale ACE ontvangen?
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het
bezit zijn van een E-mail adres worden verzocht om het E-mail adres zo
spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken.
Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. adreswijziging
door verhuizing of een ander bankrekeningnummer) dan is de TVDZ
ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar.
Graag even mailen naar: Ledenadministratie@tvdz.nl
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht?
Laat het ons maar weten.
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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Meneer de Mol

- juni 2021
Wat is het de laatste tijd heerlijk rustig. Eerst mochten er wel
kinderen tennissen, maar door het slechte weer is dat ook voorbij.
Enne...volgens mij is die meneer Rutte ook op de hand van de
mollen populatie, door veel tennissen te verbieden.
Nu kan ik op mijn gemak lekkere wormpjes in de omgeving
zoeken en hoef ik niet telkens in mijn hol te springen als er
mensen aankomen.
Dan hoorde ik laatst, toen er mensen op het terras zaten, dat de
laatste rokende leden van uw kluppie, met hulp ermee gaan
stoppen.
Nou dat gaat dan weer een aantal blije gezichten opleveren, als
men zonder de kantine in te moeten, eerst door een rookwolk te
ploegen.

Enfin, nu dan maar weer een verhaaltje: Een Belg komt bij Blokker in Diemen en ziet een thermosfles
staan. Hij vraagt aan de verkoopster: ''Wat is dat?'' ''Nou'', zegt de verkoopster, dat is een thermosfles,
alles wat je er koud instopt blijft koud en alles wat je er warm instopt blijft warm. Ik neem er een'', zegt de
Belg. Teruggekomen in België, neemt hij de thermosfles mee naar zijn werk en zijn collega's vragen:
''Wat is dat?'' Dus hij zegt:: ''Dat is het nieuwste uit Nederland - een thermosfles. Alles wat er warm in
gaat blijft warm en alles wat er koud ingaat blijft koud''. Vraagt een collega: ''Wat heb je er nu in zitten?''
Zegt de Belg: ''2 koppen koffie en een Magnum!''
Ene Harry lag op de operatietafel en vroeg waarom alle doctoren en verpleegsters hun mond en neus
bedekt hadden. De chirurg boog voorover en fluisterde: ''We willen niet herkend worden!''
Nou nog één verhaaltje: ene Janny werkt in een ziekenhuis, toen ze een van de doctoren hoorde zeggen:
''Ik schrijf tegen slapeloosheid veel seks voor. Ze liggen dan wel wakker, maar een lol dat ze hebben!!''.
Nou, tot de volgende keer maar weer. Doei........................

Theodorus Victorianus Dimitri Zacharias De Mol (alias Meneer de Mol)
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TVDZ– Tennislessen 2021 – Trainer Werner Krieger
TVDZ biedt aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij een professionele
leraar, t.w. Werner Krieger. Werner Krieger is een ervaren zelfstandig werkende leraar. Afspraken over
en betalingen van tennislessen hebben betrekking op een overeenkomst tussen het TVDZ-lid en de
tennisleraar.
Op deze pagina vindt u nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, het telefoonnummer etc.
LESDAGEN
Woensdag, vrijdag en zaterdag
Lestijden Jeugd:
Woensdag:
15.00u. tot 18.00u.
Vrijdag:
16.00u. tot 18.00u.

Lestijden Senioren:
Woensdag:
18.00u. tot 21.00u.
Vrijdag:
18.00u. tot 21.00u.
Zaterdag:
09.00u. tot 15.00u.

PRIJZEN m.i.v. 1 juli 2021:





Privéles 30 minuten € 27,50
Privéles van 60 minuten € 55,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50,-)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-)

LESVOORWAARDEN
- Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
- Voor de 1e les dient een aanmeldingsformulier lidmaatschap TVDZ met pasfoto te zijn ingeleverd
- Er worden geen lessen gegeven in de voorjaars-, zomer- en najaarsvakantie
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan aan de trainer (niet aan TVDZ)
- Een lesuur duurt 50 minuten;
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door.
- De afzeggers hebben geen recht op het inhalen of een vergoeding van de gemiste les.
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden, of de conditie van de baan, wordt de eerste les
niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen;
- De trainer is degene die bepaalt of de les door kan gaan of niet.
INSCHRIJVEN
Voor Tennislessen aanmelden bij voorkeur via e-mail: tennislessen@tvdz.nl.
Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn verkrijgbaar in het clubhuis, of zijn te downloaden van de TVDZ
website: https://www.tvdz.nl/tennislessen_tvdz.html
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis, of opsturen per email naar:
tennislessen@tvdz.nl waarna een check plaatsvindt met ledenadministratie of de betreffende aanmelder
lid is van TVDZ. Men dient voorkeursdagen voor de les in te vullen. Op basis van die voorkeur worden
de groepen dan samengesteld door de trainer. Na aanmelding neemt de trainer contact met u op.
Uw tennisleraar:
Werner Krieger,
Meerkoet 195, 1113 EA, Diemen - Tel: 06-28956296
E-mail: tennislessen@tvdz.nl
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INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN
Lesvoorwaarden:
De tennislesseizoenen lopen vanaf april t/m oktober / oktober t/m maart.
• Om tennisles te krijgen is een lidmaatschap van TVDZ vereist.
• Voor de 1e les dient er een aanmeldingsformulier met pasfoto te zijn ingeleverd.
• Er worden geen lessen gegeven in de schoolvakanties.
• Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan;
• Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers
hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les;
• Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les niet
ingehaald, maar de rest van de regen lessen wel;
• De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet;

Inschrijfgedeelte tennislessen TVDZ
Voornaam:

Achternaam:

Geslacht:

Geboortedatum:

Adres en huisnr.:

Telefoon privé:

Telefoon mobiel:

Postcode:

Woonplaats:

Datum inschrijving:

E-mail adres :

M

V

Telefoon werk:

Privéles 30 minuten € 27,50
Privéles van 60 minuten € 55,Groepsles senioren of junioren van 4 personen (10 lessen van 50 minuten € 137,50)
Groepsles junioren van 6 personen (10 lessen van 50 minuten € 92,-)
Om een goede groepsindeling mogelijk te maken vragen wij u uw speelsterkte (indien bekend) en
voorkeur voor lestijden hieronder op te geven.
Speelsterkte* (belangrijk voor de groepsindeling)
nooit getennist,
half gevorderd 8/7,
toepassing.

beginner 10,

beginner+ 9,

licht gevorderd 7,

gevorderd 6/7,

Ooit tennisles gehad?:
middenklasser 8/9,

Nee

middenklasser+ 8,

gevorderd+ 6 *Aankruisen indien van

Lestijden Jeugd:

Lestijden Senioren:

Dinsdag:

16.00u. tot 18.00u.

Dinsdag:

18.00u. tot 21.00u.

Woensdag:

16.00u. tot 18.00u.

Woensdag:

18.00u. tot 21.00u.

Zaterdag:

09.00u. tot 16.00u.

Voorkeur lestijden:
Wilt u hier zo ruim mogelijk vermelden op welke dagen en tijden u beschikbaar bent:
Dinsdag
van
tot
uur
Woensdag
van
tot
uur
Zaterdag
van
tot
uur
Geef aan met wie u groepslessen wilt volgen:
1. _________________________ 2 _________________________
3_________________________

4 _________________________

Het ingevulde formulier sturen naar het E-mailadres: tennislessen@tvdz.nl
Een geprinte versie kan worden verzonden naar het adres: TVDZ Sportlaan 7 – 1111PX Diemen
of in de bus in de hal van het clubhuis worden gedaan.
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