Nieuwsbrief TC Rhenen;
Januari 2021

Beste leden,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Helaas gaat ook deze nieuwsbrief vooral over
wat we wel en niet mogen vanwege Corona. En qua bestuursbezetting hebben we ook al geen
goed nieuws al hebben we een vacature gevuld met Berend Jan Zonneveld; #blijmee.
Maar we hebben nog meer in petto:
1. Coronanieuws: de avondklok
2. Nieuws uit het bestuur / vacatures / contactadressen
3. Algemene Ledenvergadering 8 maart via Zoom
4. Wens en mogelijkheden voor padelbanen
5. Voortgang proces her/ver/nieuwbouw
Coronanieuws: De Avondklok
Corona beheerst nog steeds het nieuws. En het wordt
voorlopig ook nog niet beter. Zo jullie allemaal snappen, moet
je bij een potje tennis in de avond rekening houden met de
avondklok: 21:00 binnen zijn…
Hoe lang je er ook over doet om van de tennisbaan naar huis
te komen: in elk geval na 21:00 uur mag je NIET op het park
zijn. Er wordt door BOA’s gehandhaafd!
Overige regels gelden daarbij nog steeds. Wij stellen daarbij dat jullie allemaal een eigen
verantwoordelijkheid hebben (én nemen!) inzake de avondklok, de overige regels, etc etc.
Hoe zit het nu met alle regels?
Voor de senioren (vanaf 18 jaar)
• Na 21:00 uur mag er helemaal niet getennist worden, vanwege de avondklok. We stellen
dat jullie zelf kunnen concluderen dat iedereen om 21:00 uur thuis/binnen moet zijn;
• Er mag niet gedubbeld worden. Alleen enkelspel is toegestaan.
• Daarnaast gelden de regels zoals ze al waren gecommuniceerd:
o Geen publiek, geen competitie, geen toernooi (ook niet intern);
o Houdt de 1,5 meter afstand, ook tijdens het spel;
Voor de jeugd
• Ook voor de jeugd geldt de avondklok;
• Onze jeugd tot en met 17 jaar mag nog steeds in groepen tennissen en trainen;
• De jeugd hoeft geen afstand te houden;
• Na het sporten is het ook voor de jeugd niet de bedoeling om op het park te blijven
hangen: ga direct naar huis.
• Ook de jeugd mag geen wedstrijden spelen.
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Voor de lessen:
• De lessen gaan gewoon door, maar ook hier wordt rekening gehouden met de avondklok.
Mogelijk worden hierdoor lessen verplaatst. De tennisleraren nemen zo nodig contact met
jullie op;
• Senioren mogen met maximaal 2 personen op een baan een tennisles volgen (exclusief
de trainer);
• Voor de lessen worden tijdelijk 2 banen gebruikt. Het bestuur vraagt jullie begrip voor het
feit dat er daarom soms minder baancapaciteit is. Overdag is dat geen probleem, maar ’s
avonds (tot 20:30 vanwege de avondklok) kan het wel eens gaan knellen;
• De twee groepen die les hebben moeten duidelijk per baan gescheiden blijven en zij
mogen tijdens het lessen niet worden gemengd of gewijzigd.
In zijn algemeenheid blijft gelden: Heb je gezondheidsklachten, hoesten, koorts, verkoudheid:
Blijf thuis!
En nogmaals:
• Het club- en kleedgebouw blijven nog steeds dicht;
• We proberen als bestuur zoveel als mogelijk met jullie via nieuwsbrieven te communiceren;.
De website wordt regelmatig aangepast;
• We vertrouwen er op dat jullie meewerken aan de regels. Het is niet prettig wat er allemaal
gebeurt, maar het is ‘relatief leed’;
• Blijf gezond, denk ook aan anderen en geniet van de sport binnen de mogelijkheden…….
Nieuws vanuit het bestuur
He bestuur komt digitaal bij elkaar. Weliswaar gaat dat ook niet altijd even soepel, maar natuurlijk
hebben we nog steeds bestuurszaken af te handelen. We zijn met name bezig met de
voorbereidingen voor de ALV van 8 maart aanstaande (digitaal via ‘zoom’).
De afgelopen periode zijn er wat wijzigingen in het bestuur geweest. Op onderdelen zijn we op
sterkte, maar op andere onderdelen NIET. We hebben jullie daar over geïnformeerd, maar dat
leek en bleek een kansloze missie. Ondanks herhaalde oproepen loopt het niet bepaald storm
met de animo om één der vertrekkende leden op te volgen.
Secretarisfunctie vacant
Natalie heeft afscheid genomen van het bestuur: zij kon de taken van het secretariaat er niet bij
hebben, gelet op alles wat er in haar omgeving plaatsvindt inzake Corona. De combinatie met
haar werk als ZZP-er, bleek lastig, daar waar juist werk en privé momenteel veel tijd vragen.
Natuurlijk heeft het bestuur daar begrip voor, al blijft het jammer dat Natalie ons verlaat.
Maar hoe dan ook: Natalie laat wel een vacature achter: Het secretariaat is een duobaan. We
hebben nu alleen Pam Vos nog: die kan het ook niet allemaal alleen, dus….
Vacature gevuld: Voorzitter commissie Beheer
We zijn vanuit het bestuur blij dat Berend Jan Zonneveld de rol van ‘voorzitter commissie beheer’
op zich wil nemen. Daarmee wordt het parkbeheer weer gecoördineerd en is er weer een
vertegenwoordiging in het bestuur.
Welkom Berend Jan, fijn dat je het wilt doen en natuurlijk danken wij Peter voor zijn lange en
tomeloze inzet voor de club! Een passende blijk van dank volgt!
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Hoe zit het verloop in het bestuur er uit?
− Reinoud neemt tijdens de ALV afscheid als voorzitter. Hij is niet herkiesbaar;
− Lea had al afscheid genomen van het bestuur: zij kan haar functie niet verenigen met haar
nieuwe baan bij de gemeente Rhenen;
− Natalie heeft afscheid genomen: we hebben alleen Pam nog voor het secretariaat;
+ Berend Jan Zonneveld treedt toe tot het bestuur als vertegenwoordiging vanuit de
commissie Beheer. Hij neemt de taken van Peter vd Berg over.
+ Adrie Gerritsen is toegevoegd aan de ‘schil rond het bestuur’: hij doet sponsoring en is
voorzitter van de werkgroep her/ver/nieuwbouw;
Lea, Natalie en Peter: dank voor jullie inzet voor het bestuur en voor de club: we moeten nog
kijken hoe we als bestuur passend afscheid van jullie nemen.
Hoe staan we ervoor vanaf 8 maart? Beroerd: er zijn 3 vacatures in het bestuur
Het bestuur
Vacature
Jerry Deben:
Mark Huilmand:
Pam Vos / vacature:
Berend Jan Zonneveld
Vacature
Martijn Kemperman:

Voorzitter bestuur TC Rhenen
plv voorzitter / website
Penningmeester
Secretaris / secr ondersteuning (duobaan)
Commissie Beheer/Parkbeheer
Seniorencommissie/toernooicommissie
Jeugdcommissie

De ‘schil’ rond het bestuur: contactpersonen
Daphne Lukkien:
Ledenadministratie
Lianne Crone
Input website en beheerder
Sanne Gosselink
Social Media
Erik van Deutekom
Tennislessen / trainer
Frank Giezen:
Vertegenwoordiger blaashalcommissie
Wilma Hol
Barcommissie
Adrie Gerritsen
Sponsoring / werving en contact
Adrie Gerritsen
Trekker werkgroep her/ver/nieuwbouw
We hebben dringend vrijwilligers nodig om het bestuur en de vereniging in de lucht te houden.
Meld je aan bij de voorzitter.
Contactadressen TC Rhenen vanaf 8 maart (na ALV)
Binnen de tennisvereniging circuleren heel veel mailadressen. Een groot deel daarvan is
weliswaar ‘in de lucht’ maar wordt door beheerders niet gebruikt. Dat kan zijn omdat de
beheerder niet eens weet dat hij beheerder is, of omdat de beveiligingscode al lang ‘kwijt’ is, of
omdat er standaard met een ander mailadres gewerkt wordt.
Let op: in onderstaand overzicht staan de actieve mailadressen die in elk geval actief zijn en
door het bestuur gebruikt worden:
Voorzitter (vacature):
Secretariaat (vacature/Pam):
Secretariaat (vacature/Pam):
Ledenadministratie (Daphne):
Blaashalcommissie (Frank):

nog niet bekend
secretariaat@tcrhenen.nl
info@tcrhenen.nl
ledenadministratie@tcrhenen.nl
blaashal@tcrhenen.nl
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Andere c.q. oudere mailadressen zijn nog wel voor óns beschikbaar, maar worden tot nader
bericht niet gebruikt. Mochten onze opvolgers in het bestuur wel een mailadres, gekoppeld aan
…@tcrhenen.nl gaan gebruiken, dan worden jullie daarover natuurlijk geïnformeerd. Houd
vooralsnog bovenstaande mailadressen aan, dan gaat t vast goed komen.
Algemene Leden Vergadering 2021
Ondanks Corona moeten we een jaarlijkse Algemene ledenvergadering organiseren. Save the
date of schrijf hem gewoon in je agenda;
ALV

Maandag 8 maart 2021 20:00 uur digitaal via Zoom

Het bestuur moet zich nog buigen over de concrete invulling van de ALV. Vast staat dat de ALV
van maart digitaal moet, maar dat we in juni/juli een fysieke bijeenkomst willen plannen, mede
vanwege de plannen rond her/ver/nieuwbouw. Komen we er helemaal niet uit, dan bedenken we
iets anders of stellen we alles uit……… Dat horen jullie dan tijdig.
Aan welke opzet denken we?
• De ALV wordt via ‘Zoom’ georganiseerd. Jullie krijgen de link door, tezamen met alle
agendastukken en duidelijke besluitenlijst;
• Ondanks dat we op een grote deelname hopen, snappen we dat niet alle leden kunnen
inloggen, het programma ‘Zoom’ niet willen of kunnen installeren of om andere redenen
niet digitaal willen mee vergaderen;
• We moeten een keuze maken qua digitaal vergaderen. Hoe dan ook: het blijft getob, maar
we kunnen niet anders;
• En nee: we gaan niet de discussie aan of het toch via ‘Teams’ of ‘Skype’ kan. We moeten
een keus maken en we hebben voor ‘Zoom’ gekozen. Dat is het best voor dit soort zaken;
• Wij zullen zorgen dat alle te nemen besluiten duidelijk in documenten worden
gepresenteerd. Die krijgen jullie ruim voor de ALV in jullie bezit. We kijken of per email
reageren op de gevraagde besluiten werkbaar en juridisch mogelijk is, zodat je ook kunt
meestemmen door een mail te sturen;
• De KNLTB heeft richtlijnen voor het houden van een digitale ALV. Die proberen we te
volgen;
• In juni/juli willen we graag een tweede en fysieke ALV, mits dit dan mogelijk is. Dan
kunnen we verdere besluiten nemen over padelbanen en over ver/her/nieuwbouw
clubgebouw inclusief samenwerking met KV Arena bij nieuwbouw.
Padelbanen
We hebben een idee voor de eventuele aanleg van padelbanen. Ook dit plan willen we graag
aan jullie voorleggen. Qua financiering is dit geen investering voor onze club: de padelbanen
worden door externe partijen aangelegd, beheerd en gefinancierd. In de ALV praten we jullie
verder bij over de mogelijkheden, de inpassing op het park, de financiering, de voorwaarden, de
mogelijkheden, overleg met gemeente voor- en nadelen, etc. Besluitvorming over mogelijke
vervolgtrajecten doen we in juni wanneer we een fysieke ledenvergadering houden.
Her / ver / nieuwbouw clubgebouw
We concluderen dat de berichtgeving over her/ver/nieuwbouw bij sommige leden best wat
teweeg brengt. De grootste gemene deler uit de reacties is wel dat ‘niets doen geen optie is’.
Daar zijn we al blij mee….. We horen goeie tips om in het verdere proces rekening mee te
houden, we horen opbouwende kritiek waar we rekening mee houden, maar we horen ook wel
wat ongenuanceerde en ongefundeerde angst voor verandering. We gaan met iedereen in
gesprek, omdat -wat er ook besloten wordt- we zoveel mogelijk steun en draagvlak willen.
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Laat duidelijk zijn dat er in het bestuur ook t.a.v. de keuzes nog niets besloten is, maar dat we
wel bezig zijn met onderbouwingen, berekeningen, ontwerpen en uitwerkingen, om jullie duidelijk
te kunnen meenemen in het proces. Uiteindelijk beslissen de leden!
Om de afweging te maken tussen renovatie of nieuwbouw, moeten we uitwerken hoe we beiden
dan gedacht hadden. Op de achterkant van een bierviltje kunnen we dat niet. Het is een beetje
een kip-ei verhaal. Kort door de bocht: we hebben jullie instemming nodig om de plannen goed
uit te werken, maar om de plannen uit te werken hebben we jullie instemming nodig. Bij
nieuwbouw speelt ook de samenwerking met KV Arena, onze buren op het park: ook zij hebben
dringend behoefte aan een beter onderkomen.
Hoe dan ook: de bouwcommissie onder leiding van Adrie Gerritsen is druk bezig, voert ook
gesprekken met afzonderlijke leden en zal op 8 maart een stand van zaken en een verdere uitleg
geven, in de hoop dat er nog vóór de zomer in elk geval een besluit genomen kan worden
Nogmaals: reageren op en in de nieuwsbrief? Dat kan!
De afgelopen periode hebben we met regelmaat een nieuwsbrief de deur uit gedaan. Met dank
aan Lianne Crone hebben we nu ook website weer goed op orde. Dat is fijn. Maar we zijn ook
benieuwd hoe jullie dat ervaren… We zouden antwoord willen hebben op de volgende vragen:
• Hebben jullie het idee dat jullie goed geïnformeerd zijn?
• Krijg je als lid voldoende ruimte om gehoord te worden en wat kunnen wij daar als bestuur
aan doen?
Als je als lid de behoefte hebt om in een volgende nieuwsbrief een ingezonden stuk te laten
plaatsen, dan kan dat natuurlijk. The floor is yours….. Stuur een mail met het stukje en het wordt
geplaatst: mits niet kwetsend, geen onbetaalde reclame en wél een relatie heeft met de
tennissport of onze vereniging. De leden zijn de vereniging, de leden bepalen mee en wat zou
het leuk zijn als de leden ook zouden meeschrijven aan de nieuwsbrief.
Tot slot: Hou vol
We gaan weer een nieuw tennisseizoen tegemoet. Er zijn al wat data voor toernooien gepland.
Het bestuur hoopt van harte dat er langzaamaan wat meer mogelijk wordt maar we zijn nog ver
van het ‘oude normaal’. De vraag is of dat überhaupt nog terugkomt. We moeten tot die tijd op
zoek naar een ‘tijdelijk normaal’: wij hopen dat toernooien, wedstrijden, gezellig napraten en een
clubhuis dat open mag daar snel onderdeel van uitmaken. We kijken er reikhalzend naar uit!
Gelukkig kunnen we nog tennissen, zij het met z’n tweetjes. Dat is fijn: zo is er toch ontspanning
te vinden.
Maar al met al is het voor velen van ons best pittig allemaal, gelet op alle beperkingen die er
gelden vanwege Corona: het thuiswerken in combinatie met thuiszittende kids, geen bezoek en
zelf ook ’s avonds de deur niet meer uit: winkelen kan alleen online en hoewel iedereen weet dat
een frisse lucht tussen de bedrijven door heel goed is, schiet dat er ook vaak bij in door de waan
der dag.
Tot slot: Hou je aan de regels, blijf gezond, let op elkaar, loop niet over de randjes van de
mogelijkheden en geniet voorál van de dingen die we wél mogen doen….. Waaronder tennis!
Namens het bestuur:
Reinoud Dirksen
Voorzitter TC Rhenen
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