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Een bericht voor iedereen van onze
voorzitter Edwin Boschman

Beste leden,
Wie had zo’n 1,5 maand geleden kunnen bedenken dat de wereld er binnen zo’n korte tijd heel anders
uit zou zien. De huidige situatie als gevolg van de coronacrisis is ons overvallen en heeft de samenleving
stilgezet.
Ook bij de HLTC ligt alles stil! We kunnen niet tennissen en niet bij elkaar komen om plannen te maken
of gewoon een praatje te maken. Ons tennispark is gesloten. En voorlopig zal de situatie nog zo blijven,
na de eerste sluitingsperiode tot 6 april, heeft het kabinet de maatregelen in ieder geval tot 28 april verlengd.
Hoe vervelend het ook is om niet kunnen tennissen, het is niet te vergelijken met het leed in ons dorp, leed
dat ook onze vereniging raakt; sommige leden zijn geconfronteerd met het verlies van een dierbaar familielid
of zijn in onzekerheid over de gezondheidstoestand van naasten of leven in angst voor besmetting. Gezond
heid is een kostbaar goed en daar worden wij in deze tijd op harde wijze mee geconfronteerd.
Als bestuur willen wij een voorbeeld stellen naar de maatschappij, door de maatregelen van het kabinet
nauwkeurig op te volgen. Ik zeg dan ook nogmaals uitdrukkelijk dat ons gehele park tot nadere bericht
geving dicht blijft, en niet open zal gaan voordat de rijksoverheid aangeeft dat er weer gesport mag wor
den. Ik roep dan ook iedereen op om respect te hebben voor deze maatregel en géén gebruik te maken
van ons park. Ook jongeren, die zich misschien vervelen, en initiatieven nemen om een balletje te gaan
slaan op ons park is mijn dringende advies, niet doen! Spreek elkaar hierop aan!
Zeker in deze tijd vinden wij het belangrijk om verbinding te zoeken en daarnaast jullie op de hoogte te
houden van een aantal ontwikkelingen binnen HLTC. Dit doen wij via deze eerste digitale HLTC nieuws
brief. Een uit nood geboren initiatief welke door de redactie van ons vertrouwde clubblad is geïnitieerd
en vormgegeven. Wij hebben voor een digitale vorm gekozen, omdat wij onze leden en bezorgers tijdens
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de verspreiding niet in gevaar willen brengen. Deze eerste digitale nieuwsbrief is voor ons een onverwachte
en uiteraard ongeplande mogelijkheid om te bekijken of deze vorm van communicatie effectief is en of
jullie, als leden dit een positieve manier van communiceren vinden. Wij, als bestuur, zien een digitale
HLTC Nieuwsbrief namelijk als mogelijkheid om het fysieke clubblad in de toekomst te vervangen.
Hoewel, zoals gezegd alles stil ligt, hebben de bestuursleden wel contact met elkaar. Het bestuur vergadert
middels video conference, om zo regelmatig te kijken hoe we ervoor staan en welke stappen er genomen
moeten worden zodra er straks weer getennist mag worden. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn:
 Wat moet er gebeuren voordat er weer getennist mag worden;
 Wanneer mogen we de kantine weer in gebruik nemen en op welke eventuele voorzorgsmaatregelen
kunnen wij ons voorbereiden;
 Welke voorbereiding zijn er nog nodig als er verlaat een voorjaarscompetitie gespeeld gaat worden;
 Hoe om te gaan met de uitgestelde ALV;
Dit onderwerp staat op de agenda van de bestuursvergadering van april; wij gaan nadenken over een
mogelijke alternatieve vorm en invulling van de ALV.
 Wat zijn de financiële effecten voor HLTC.
Indien er ontwikkelingen zijn m.b.t. deze thema’s zullen wij iedereen hierover zo snel mogelijk infor
meren. Dit zullen we doen via e-mail en website.
Ook zijn er enkele initiatieven van commissies, die - indien mogelijk - de komende tijd opgepakt gaan
worden. Denk hierbij aan enkele aanpassingen achter de bar. Uiteraard geldt hierbij de door ons gestelde
voorwaarde dat betrokken commissieleden zich aan alle door de overheid geldende maatregelen moeten
houden.
Tot slot hoop ik dat een iedereen goed op zichzelf en zijn naasten past en wens ik een ieder, die op welk
vlak dan ook getroffen is door deze crisis veel sterkte en beterschap toe. Daarnaast spreek ik de wens uit
jullie na deze enorm spannende tijd weer in goede gezondheid ons mooie park te treffen. Hopelijk tot
gauw!
Edwin Boschman

Naar de startpagina
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Uitstel of afstel?
Update activiteitenagenda
Update activiteitenagenda
Als gevolg van de door het kabinet afgekondigde maatregelen ging
het vanaf half maart snel. Op 13 maart werden activiteiten als Yvon
& Sven Open Jeugd Dubbel- en Paard-Veulentoernooi geannuleerd
en de ALV uitgesteld tot nader datum, om het bijeenzijn van
grote(re) groepen te voorkomen. We mochten nog wel tennisles
volgen en vrij tennissen. De volgende dag sloot onze kantine, en
een dag later na de aankondiging van nieuwe maatregelen om het
coronavirus de kop in te drukken, sloot ons park in zijn geheel; in
ieder geval tot 6 april.

DOD
Inmiddels zijn de maatregelen verlengd en is de nieuwe
peildatum 28 april. De banen blijven gesloten. Hierdoor komt
het DOD, waarvan de start op 8 april gepland stond,
logischerwijze ook te vervallen. De organisatoren Wia Dekker
en Margot van der Most hebben na beraad, aangeven het
DOD niet uit te stellen tot later datum, maar hebben wel hun
medewerkerking voor een nieuwe editie volgend jaar alweer
toegezegd. Het DOD zal dan ook weer op de agenda van 2021
verschijnen.

Sfeerimpressie DOD 2019. Tot ziens op de
volgende editie in 2021!

Clubkampioenschappen
De aangekondigde clubkampioenschappen begin juni blijven vooralsnog op de agenda staan.

Voorjaarscompetitie
De Voorjaars- en Tenniskidscompetitie, die begin april van start zouden gaan zijn door de KNLTB na de
eerste aankondiging van de maatregelen uitgesteld, met start begin mei. Nu de coronamaatregelen zijn
verlengd houdt de KNLTB vooralsnog vast aan het eerder aangekondigde uitstel.
Op 21 april zal het kabinet wederom een besluit nemen over het vervolg van de maatregelen betrekking
hebbend op de periode na 28 april. De KNLTB zal zo snel mogelijk hierna laten weten of de startdatum
en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn.
Gezondheid van de leden staat voorop bij de besluitvorming van de KNLTB. Voor zover de situatie het
toelaat proberen zij er wel alles aan te doen om de competities door te laten gaan. Zij realiseren zich dat
het grote aantal competitie spelende tennisleden uitziet naar de wedstrijden, die naast een sportief een
sociaal gebeuren zijn. Ook realiseren zij zich dat het voor ons als vereniging een belangrijke bron van
horeca inkomsten is, dus het niet door laten gaan impact heeft op de financiën van de vereniging.
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Ten aanzien van de besluitvorming kijkt de KNLTB naar een aantal mogelijke scenario’s:
de competities starten in weekend van 9/10 mei, de competities opknippen en een deel voor de zomer en
een deel na de zomer spelen, of de competities in zijn geheel na de zomer spelen in plaats van de Najaars
competitie. Bij de besluitvorming wordt rekening gehouden met consequenties zoals: ‘Hoeveel speeldagen
zijn er nog tot ...? Welke toernooien en evenementen zijn er? Welke capaciteit is er op clubs?’
Meer weten? Zie: https://www.knltb.nl/nieuws/.

Opstart activiteiten
Als vereniging hebben wij naast de maatregelen van het kabinet ook te maken met de noodverorde
ningen van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (https://www.vnog.nl/coronavirus/2176-vnogkomt-met-nieuwe-noodverordening). Het bestuur zal inzake de start van activiteiten op ons park, eerst
de maatregelen van het kabinet, veiligheidsregio en KNLTB bezien alvorens deze weer op te starten en toe
te staan.

Naar de startpagina

HLTC in de vorige eeuw; andere tijden
Omdat het merendeel van onze leden nog geen 25 jaar lid is, leek het de redactie interessant iets te
vertellen over de beginjaren van onze tennisvereniging. We doen dat in de vorm van een gefingeerd
vraaggesprek met één van de oprichters, JvA.









Kunt u zich nog herinneren hoe het kwam, dat er in 1966 opeens een tennisclub in Heerde uit de grond schoot?
Nee, zo moet je dat niet zeggen. Je kon het zien aankomen. Ik speelde met een paar vrienden op een particuliere baan aan
de Kerkdijk een spelletje dat wij tennis noemden. Tijdens onze wekelijkse borrelavond kwam iemand met het voorstel het
beter aan te pakken en een tennisclub op te richten. Naarmate er meer lege glaasjes op tafel stonden, werden we enthou
siaster. Daar bleef het niet bij, we gingen er met zijn zessen serieus mee aan de gang: Straatsma, Buisman, de Boer, van
Ark, Boele en Vere. Om te beginnen moet je natuurlijk een geschikt terrein zien te vinden in de gemeente. Na intensief
zoeken, vonden we via de Renkumse Heidemaatschappij de Plakmeijerij, een bosterrein met dennenbomen aan de Jan van
Riemsdijklaan, een zijweg van de Elburgerweg.
Toe maar, was het geld geen probleem?
Het stuk grond was groot genoeg voor drie banen. Wij kochten het niet, maar huurden het. De dennenbomen werden door
geniemilitairen als oefening omgetrokken en op 5-tonners afgevoerd naar Wezep. Als je geld en relaties hebt, krijg je veel
voor elkaar hoor. We betaalden huur aan de grondeigenaar, de opstallen waren ons eigendom.
Opstallen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Straatsma, de arts, had een houten woning die hij niet meer gebruikte. Die bood hij aan om als clubhuis te gaan gebrui
ken. Op een oude vrachtwagen van Arie Dijkstra hebben we met een stel kerels het gedemonteerde huis vervoerd en weer in
elkaar gezet aan de rand van het terrein. Omdat het bitterkoud was, werd er flink geborreld, hilarische tijden.
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Ja, ik heb wilde verhalen gehoord over de beginjaren. Fantasie of werkelijkheid, ik heb geen idee.
Houd het maar op een mix van beide. In ieder geval vond de officiële opening van het eerste seizoen plaats op 22 april
1967, een half jaar na de oprichtingsvergadering. Knap werk, dunkt me en een hectische tijd in mijn herinnering. De
meeste leden konden niet tennissen. Omdat de banen zacht waren en er niet zo op schoeisel werd gelet, was een baan gauw
een gatenveld. Er waren echte rinocerossen bij en die kregen het corvee” verplicht kuilen dichttrappen”. We hadden geen
terreinman, alles werd door de leden gedaan. Tijdens de eerste jaarvergadering in de Keet bleek dat we in de roos hadden
geschoten, er waren bijna 100 leden, oud en jong.

Je kunt dus wel zeggen dat de tennissport aansloeg in onze gemeente.
Jazeker! In 1970 hadden we al meer dan 300 leden, waarvan de meeste les kregen van een tennisleraar. Ik herinner me de
namen Hogendijk en Kuit. En oja, in dat jaar verscheen ook het eerste nummer van een clubkrant. De omslag was
getekend door Jean Hofman en de redactie bestond uit drie
leden, waaronder Jan Bruggeman. Hoe heerlijk de sfeer in die
jaren was herinner ik me nog goed. Een hoogtepunt was in
1971 het Lustrumcabaret ”de Ledenvergadering”, gespeeld en
geschreven door eigen leden en opgevoerd in Dennenheuvel. Er
waren vaak goed bezette toernooien, o.a. het Pinkstertoernooi.
Bij één daarvan had een lid een vat sherry geschonken, met als
gevolg dat er tijdens de partijen kopjes sherry naast de baan
stonden. Er waren feesten die tot diep in de nacht duurden. Een
enkele maal greep de politie in wegens klachten van omwonen
den. We barstten van de prettige energie en uit ons park.
Wat bedoelt u? Toch geen ongelukken?
Ben je mal. Het ging heel goed De club had inmiddels het hele terrein gekocht voor fl. 70.000. Daarvan werd fl. 35.000
geleend met een rentepercentage van 7.3/4% en de rest kwam binnen via obligaties van fl.500 en schenkingen. Subsidie van
de gemeente was uitgesloten voor zo’n elitaire club. De financiën waren geen echt probleem. De rest eigenlijk ook niet. We
waren inventief. We kregen zoveel leden, dat er een vierde baan bij moest komen. Maar daar was geen ruimte voor. Die
uitbreiding zou fl 46.000 kosten en dat was geen goede, haalbare investering, omdat het een uitstel van problemen zou
zijn. Tijdens het tweede lustrum in 1976 was er weer een fantastisch eigen cabaret over “Het ontstaan van de HLTC” met
vrolijk gekanker, intriges en gekrakeel over een besluit tot verhuizing naar een veel groter terrein. Dat leverde ook wel
spanningen op.
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Er was toch zo’n goede sfeer in die jaren, dat zei u zelf.
Is ook zo. Maar het is heel moeilijk iets moois waaraan je gewend bent los te laten. Iets nieuws beginnen heeft heel wat
voeten in de aarde. Er werd bijvoorbeeld bijna oeverloos onderhandeld met de gemeente over het bestemmingsplan van ons
park. Dat duurde wel twee jaar. Pas in 1978 was er overeenstemming en konden we uitkijken naar nieuwe grond.
Dat werd toch hier, in de Oldekampshof gevonden?
Ja, maar voor we het in de vingers hadden werd er al bezwaar bij de Kroon ingediend: geen tennispark op weiland.
Gelukkig kwam het niet tot een proces, het bezwaar werd ingetrokken en in september 1979 was de deal gesloten. In rap
tempo werden zeven banen aangelegd en dit clubhuis neergezet. April 1980 werd de Bornerenk officieel geopend. De
wachtlijst voor nieuwe leden werd opgeheven en ik meen dat we aan het einde van jaar ongeveer 500 leden hadden. De
sport en alles wat daaromheen gebeurde was razend populair.
Dat u dit allemaal nog weet. U bent aardig op dreef. Vermoeiend, lijkt me.
Ach ja, zo gaat dat met dierbare herinneringen. Ik herinner me nog de hilarische tegenstand van oudere leden toen de
verplichte witte tenniskleding werd afgeschaft. In gekleurde shirts en sokken? Dat kan toch niet. Jawel hoor, maar geen
corduroybroeken, jeans of rare sokken. Op een tossavond kwamen wel meer dan 100 leden af. Een jongedame, ik meen ene
Vera, organiseerde de eerste Ladies Day. Daar keken de heren aardig van op. De contributie voor senioren was toen fl.100. Ik
stop voor ik ga dazen en in de war raak.
Lijkt me heel verstandig. U hebt me een fijn uurtje bezorgd en daar dank ik u uit de grond van mijn hart voor.
Uw enthousiasme is hartverwarmend.
Graag gedaan, jongeman. We zullen elkaar wel niet meer zien, maar daarom niet getreurd.

Naar de startpagina

Onze sponsoren in crisistijd;
Sponsoren centraal
In een roerige tijd als deze willen we ook zeker aandacht besteden aan onze sponsoren. De huidige
situatie heeft een grote impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. Daarom in deze nieuwsbrief niet
één sponsor centraal, zoals gebruikelijk in ons clubblad, maar alle sponsoren
centraal. Door middel van deze aandacht willen wij hen een hart onder de
riem te steken. Waar de ene sponsor het momenteel druk heeft, heeft een ander
te maken met omzetverlies of tijdelijke sluiting. Gelukkig zijn ondernemers
creatief en verzinnen oplossingen om het hoofd boven water te kunnen hou
den: telefonisch of online mogelijkheid om te bestellen, thuisbezorgservice,
telefonische i.p.v. persoonlijke dienstverlening en waar mogelijk wordt contact
vermeden door thuisplekken te creëren. Alle creativiteit neemt niet weg dat zij
zich momenteel in een zeer moeilijke situatie bevinden.
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Daarom:
Blijf denken aan onze sponsoren; blijf de
ondernemers steunen. Zij helpen onze
vereniging ook altijd dus, koop lokaal (en
wat een aantal sponsoren betreft regio
naal), en houdt rekening met de veiligheid;
zorg voor jezelf – en voor elkaar. Naast
ondernemen willen de ondernemers ook
in eerste instantie vooral dat iedereen
gezond blijft.

Blauwtulp Wealth Management |
Automobielbedrijf Eilander | SNS Bank | PLUS
Van den Hoven | Restaurant-SnackbarPartyservice ‘De Spikke’ | Lagemaat Heerde |
Heineken | Boschman Optiek | 24 ICT | Van
de Put Rijwielen | Van Zijl Verhuizingen |
Sportplay Hattem | Coffee at Work | Houtman
Transport | Autoschade Berghorst | Veerle
Bloemen | De Postkamer | Juwelier Meiling |
Bloemsierkunst De Groot | Bouwkundig
Tekenburo Gerrit Scholten | Partyservice Cor
van Oene | Apotheek Heerde | Rabobank |
Restaurant De Loreley | Huiskes Mode | Rijs
Solutions | Eigenwijs Reclame | Koninklijke
Van der Most | Jeugdboetiek Yvonne | Vemde
Travel | Heerder Fruithuis | Hegin BV
Metalfinishing | Reuvers Sport Speciaalzaak |
’t Tennnishuys | Anves Hekwerken | Veltkamp
en Stam Makelarij | Slagerij van Guilik |
Dennenheuvel | Wijnbergen Sportbouw |
Kapsalon Geri | PM Ondernemend | BenG
Meubelen | Slagerij ter Weele | Emka Elektro |
Albicons CRM Specialisten | Kamphorst |
Inktviz architecten BNA | Rozendal Home
Electro | Kinderopvang ’t Hummelhuis

“Wij zijn druk geweest om klanten te helpen
bij het inrichten van thuiswerkplekken, maar
de komende weken is het afwachten.”

“Wij brengen het voorjaar bij u THUIS!”

“Na een hamsterperiode is de rust weerge
keerd; wij spelen in op de vele online bestel
lingen en hebben het aantal beschikbare
winkelwagens beperkt.”

“Wij zijn gesloten; maar staan op af
spraak nog altijd voor je klaar en houden
je via facebook op de hoogte van al het
nieuws dat er bij ons binnenkomt.”

“Nu de deuren gesloten zijn, zijn wij achter de
schermen druk bezig met karweitjes om straks weer
fris van start te gaan; en uiteraard denken we na
hoe we de komende periode gaan aanpakken.”

“Wij doen alle mogelijke moeite om te zor
gen, dat wij onze productiefaciliteit draaiende
houden, met inachtneming van de RIVM-regels
en andere overheidsvoorschriften.”

Naar de startpagina
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Tijdverdrijf van JE in de rustige
uurtjes van crisistijd

Hoe oud is deze speler?
Al een aantal malen hebben wij mooie ‘tennistekeningen’ van de hand van onze Jaap, JE, in het clubblad
geplaatst. Naast publicatie in ons clubblad post Jaap zo nu en dan ook een tekening via social media. Een
nieuwe carrière als kunstenaar voor Jaap of een mooi tijdverdrijf tijdens deze crisis? Redenen genoeg
voor de redactie om zijn laatste inzending in deze nieuwsbrief op te nemen en even contact met Jaap op
te nemen om onze nieuwsgierigheid tegemoet te komen. Onze luchtige invalshoek kreeg na contact met
Jaap een emotionele lading.
Zoals Jaap het verwoorde zitten zijn vrouw Ans en hijzelf: “Hoog en droog om te trachten Corona te
voorkomen”. Zijn grootste zorg als echtgenoot en dus mantelzorger is nu: goed zorgen voor Ans.
“Er is momenteel geen hulp van Verian – er komt geen mens in huis -, dus doe ik alles wat je maar kan
bedenken. In de rustige uurtjes teken ik, puzzel en kijk TV. Zo nu en dan ben ik / zijn we bij mooi weer
even bij zoon of dochter in de tuin, maar wel met 1 1/2 meter afstand, uiteraard”. En … tennissen doet
Jaap tegen de muur in de parkeergarage.
Hij voegt toe: “We leven in een rare, moeilijke periode. We moeten onze buurman missen door Corona, de
hele flat is in rouw; konden ook niet naar de uitvaart.” Het coronaslachtoffer Nanke Raadsveld en zijn vrouw
Rianne waren jarenlang lid van de HLTC. “Nanke speelde regelmatig pittige partijtjes met zwager Cor”.
Sterkte voor eenieder, die door het virus wordt geraakt.

Naar de startpagina

9

Nieuwsbrief #1 - april 2020

Corona-leed
Door Raffaella N.

Op het moment dat ik mijn vorige column de titel ‘Soms lijkt het leven net even anders’ gaf
kon ik niet vermoeden dat ons leven ‘hier en nu’ totaal anders zou zijn. Ieders leven, zo ook
mijn leven wordt momenteel beheerst door de coronacrisis, het kan dan ook niet anders dan
dat mijn column hierover gaat.
De situatie heeft bij mij even moeten indalen. Ik speelde mee in de FTO wintercompetitie. De
avond voor de laatste wedstrijd belde de tegenstanders (het zou een HLTC onderonsje worden)
de wedstrijd af. Zij vonden het niet verantwoord om met z’n vieren, waaronder twee hoestende
teamgenoten op pad te gaan. Uiteraard respecteerde ik deze beslissing. Maar eerlijk gezegd
was ik nog niet zo doordrongen van de ernst van de situatie. De dagen daarna werd dit snel
anders door de beelden op tv en de maatregelen, die kort daarna werden ingesteld. Mijn
agenda stroomde leeg: geen tennisactiviteiten meer, geen commissievergadering, geen
theaterbezoek, en ga zo maar door. De consequenties: ik was op mijzelf aangewezen in een
kleine wereld. Mijn uitdaging als gevolg hiervan: hoe creëer ik structuur, krijg ik voldoende
beweging, houd ik contact met mijn sociale netwerk en zorg ik ook nog voor ontspanning.
Gelukkig is er ‘Nederland in Beweging’. Schoorvoetend begon ik ‘s ochtends mee te doen, eerst met de gor
dijnen dicht, vervolgens met de gordijnen open, maar toch de vitrage iets dichter tot elkaar en als er iemand
langs liep, snel zwaaien om niet gezien te worden met mijn ‘zijstap tik, squat of kniehef bewegingen’. Inmiddels
sta ik vrijuit te bewegen en ervaar het programma als een fijne warming-up van de dag. Overige beweging
vind ik in huis en tuin. Mijn ramen zijn nog nooit zo schoon geweest en de tuin is nog nooit zo vroeg en zo
snel voorjaars klaar geweest.
Aanvankelijk had ik de neiging om al het coronanieuws op tv te volgen. Echter de impact van de berichtgeving
zorgde ervoor dat ik me zorgen ging maken; zorgen om de wereld, zorgen om mijn omgeving, maar ook
zorgen om mijzelf. Behoor ik als oudere-jongere, enigszins overgewicht hebbende en jaarlijks een oproep
voor de griepprik krijgende tot de kwetsbare doelgroep? Het ‘alleen’ thuis zijn en ‘blijven’, maakt het niet
gemakkelijker om je zorgen te delen en dat uitte zich bij mij in de neiging om te gaan malen. Ik heb mijn
dagritme dus gewijzigd. Minder tv en meer doen, en ik heb de radio herontdekt, muziek geeft mij ontspanning.
Door dagelijks ‘bel en app’ contactmomenten te initiëren behoud ik mijn contact met de buitenwereld en
kan ik mijn eigen zorgen enigszins ventileren en vervolgens relativeren. Zo beleef ik met mijn tennisgroepje
al ‘append’ onze ‘Tuesday after tennis tea’. Ik bel regelmatig mijn buurvrouw van in de 90 om even te horen
hoe het met haar is en om te horen of ik iets voor haar kan betekenen. En op initiatief van een van mijn
buurtbewoners is er zelfs een ‘buurtapp’ geactiveerd, waar ik o.a. leuke initiatieven om deze periode door te
komen voorbij zie komen. Als ik dan ook nog door mijn naaste buurvrouw verrast wordt met een bosje
‘voorjaar’, word ik zelfs een beetje blij.
Mijn klein leed, dat ik dus een positieve draai probeer te geven, staat natuurlijk in geen verhouding tot het
leed van anderen, die rechtstreeks worden geraakt door het virus. Ik denk dan gelijk aan de beelden uit het
journaal over ons eigen dorp. Zo dichtbij, en door de ‘social distance’ zover weg. Het voelt heel dubbel dat ik
in deze tijd vooral iets kan doen door ‘thuis te blijven’. Het staat haaks op mijn gevoel om mensen een knuffel
te willen geven of een arm om hen heen te slaan. Iedereen kan dit toch momenteel gebruiken, zowel bij groot
als klein leed, nietwaar?

Naar de startpagina
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Aan de slag als vrijwilliger
binnen onze vereniging?
Onderstaande vacatures hangen op het prikbord in het clubhuis.
Aangezien het clubhuis momenteel is gesloten, brengen wij de
vacatures door middel van deze nieuwsbrief onder de aandacht.
Voel je je aangesproken? Neem dan contact op met de genoemde
contactpersonen. Het zou fijn zijn om na de coronacrisis weer op
‘volle sterkte’ te zijn.

Vacatures

Lid van de Sponsorcommissie
Hoofdtaken van de Sponsorcommissie(de taken worden verdeeld tussen de leden van de commissie):
 Het selecteren van potentiele nieuwe sponsoren;
 Contact leggen met de potentiele sponsor, met het doel te komen tot een sponsorovereenkomst;
 Administratief de nieuwe sponsoring verzorgen in het systeem van de Sponsorcommissie;
 Op het park aanbrengen van het reclamemiddel (winddoek of bord) of plaatsing van een advertentie in
het clubblad regelen;
 Onderhoud van de reclamemiddelen op het park;
 Verslag uitbrengen aan de Administrateur over de te factureren bedragen;
 Verwachting van de sponsoropbrengsten opstellen ten behoeve van de begroting;
 Regelmatig aandacht besteden aan de sponsoren door o.a. het organiseren van sponsorbijeenkomsten.
Competenties:
 Gevoel voor commercie;
 Ervaring met het schriftelijk of mondeling benaderen van mogelijke sponsoren.
Ben jij de persoon met gevoel voor commercie, die onze vereniging hierin wil ondersteunen? Neem dan
vandaag nog contact op met de voorzitter van de sponsorcommissie Bert Muntinga, tel. 06-51993159 of via
e-mail: ej.muntinga@kpnmail.nl.

Vrijwilliger Parkonderhoud (buiten)
Wie is bereid een team van vrijwilligers mee te helpen om ervoor te zorgen dat onze banen en het park
er netjes bij liggen en goed wordt onderhouden. Het reguliere onderhoud van ons park is ondergebracht
bij externe partners. Het betreft hier het baanonderhoud en het groen.
Mocht je interesse hebben dan graag contact opnemen met Arjan Wierda, tel. 06-55488127 of via e-mail:
technischezaken@hltc.eu of a.wierda@live.nl.

Naar de startpagina
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Spannende tijden voor de KC;
Ups and downs
Ondanks de stilte op de banen is er de afgelopen periode veel gebeurd rondom de kantine; ups en downs.
De grote down voor dit moment is natuurlijk dat de kantine al een paar weken dicht is en nog zeker een
paar weken dicht zal blijven. Dat is heel vervelend, maar uiteraard staat een goede gezondheid van onze
leden voorop.
Hieronder de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen periode.

Bardiensten
Doordat de kantine dicht is zijn de ingeplande bardiensten allemaal uit de bardienstplanner gehaald, in
ieder geval tot 28 april. Hierin zitten ook al de eerste weekenden van de Voorjaarscompetitie (vrijdagavond,
zaterdag en zondag). De huidige reguliere barplanning liep tot en met eind mei en is terug te vinden in
het laatst verschenen clubblad. Mocht de kantine voor eind mei open gaan, dan pakken we de reguliere
planning weer op. Uiteraard worden jullie hiervan op de hoogte gebracht en zullen de automatische
e-mails met uitnodiging voor de bardienst weer worden ingeschakeld.
De kans dat de kantine pas na einde mei weer open gaat is natuurlijk ook erg groot. Dat zal betekenen
dat we dan een nieuwe planning gaan rondsturen. Hierbij plannen wij de leden, waarvan de bardienst nu
niet is doorgaan weer in. Vragen, opmerkingen en voorkeur op welke dag in de week je graag ingepland
wilt worden kun je mailen naar: kantinecommissie@hltc.eu. Wanneer je eenmaal staat ingepland ben je
zelf verantwoordelijk om een vervanger te regelen.

Poging tot inbraak
Vrijdagmiddag 28 februari kregen we van een lid van HLTC via Whatsapp, foto’s toegestuurd van een
vernielde toegangsdeur. De beelden duidden op een mogelijke inbraak. Uiteraard zijn we meteen naar
het clubhuis gegaan. En hebben we vastgesteld dat zowel bij de toegangsdeur bij de kleedkamers als de
deur aan de voorkant bij baan 1 een poging tot inbraak heeft plaats gevonden. De inbrekers zijn niet
binnen geweest. Vervolgens hebben we contact opgenomen met politie en bestuur. Samen met hen heb
ben we een verklaring van het gebeuren opgemaakt. In de weken erna zijn de deuren weer netjes her
steld door Schilderbedrijf Bartelink.
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Toevallig is in de voorafgaande week door een HLTC-lid nog een aangifte gedaan van een verdachte situatie.
Dit betrof een verdachte auto met jongeren die op een nogal laat tijdstip meerdere keren op de parkeer
plaats reed en later verderop in de Oldekampshof stond. Daarom een oproep naar alle leden. Mocht je iets
verdachts of iets bijzonders zien, bij en rondom het park, en is er geen spoed maar wel noodzaak om de
politie te bellen. Bel dan met 0900-8844 voor het landelijke servicenummer van de politie.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben we nogmaals naar het camerasysteem rondom en in het club
huis gekeken. We hadden vernomen dat deze niet meer zou werken. Met twee ICT-ers in de kantinecom
missie hebben we dit probleem uiteraard kunnen verhelpen.

Inkoop Kantine
In het laatst verschenen clubblad, in het jaarverslag van de kantine
commissie, gaven we aan dat we waren gestart met het opnieuw
bekijken van de inkoop. Als nieuwe HLTC-inkoper is Jan Bruggeman
de eerste weken van dit jaar hier erg druk mee geweest. De leveran
ciers van de afgelopen jaren waren horeca-groothandel Brouwer
voor de etenswaren (snoep, snacks, ijs, etc.) en bierbrouwerij Heine
ken voor de frisdranken en bieren. Dat zijn twee apart functionerende
leveranciers. We wilden als kantinecommissie graag naar één aan
spreekpunt. Wat je veelal ziet in de markt is dat er een samenwerking
is tussen een bierbrouwer en een horeca-groothandel. Brouwer en
Heineken hebben niet zo’n samenwerkingsverband. Brouwer heeft
een samenwerkingsverband met Warsteiner en Heineken met Sligro.
Allereerst zijn de combinaties van de 2 oude leveranciers uitgeno
digd. Afwisselend zijn leden van de kantinecommissie bij de gesprekken aangeschoven, ter kennismaking
maar ook om de visie over te brengen. Daarnaast is nog een derde samenwerkingsverband uitgenodigd
t.w. Grolsch met Horesca.
Alle drie partijen zijn dezelfde inhoudelijke vragen gesteld over prijzen, levertijden, variatie in producten,
etc. De uitkomsten hebben we vervolgens geëvalueerd en gekeken naar welk duo het beste past bij HLTC
en onze visie. Na afstemming met het bestuur is hierna besloten dat we bij Heineken blijven samen met
Sligro.
Wat zien jullie als leden hiervan? Grotendeels zal in eerste instantie het assortiment hetzelfde blijven. Wel
zullen we afstappen van de grote flessen frisdrank en overstappen naar kleine flesjes voor alle frisdranken.
Her en der zullen hierdoor een aantal merken wijzigen. Daarnaast zal de keuze van bieren verbreden. En
ook zal achter de bar een vitrine koelkast worden geplaatst waardoor o.a. de frisdranken beter zichtbaar
zullen zijn. De spoelbak en de tap worden vervangen door Heineken, en zal er een extra tap bijkomen
voor Speciaal bieren. De werkzaamheden hiervoor zullen na de Corona-periode worden uitgevoerd.
Als commissie zijn we zeer tevreden over de gesloten overeenkomst. Dit mooie resultaat is vooral tot stand
gekomen door de vele uren die hier door Jan Bruggeman zijn ingestoken, hiervoor onze complimenten.

Naar de startpagina
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Oproep: Hoe blijf je tennisfit?
Wij dagen leden, maar vooral jeugdleden, uit
om via de clubapp – deel je moment – of Facebook
te laten zien hoe zij ‘tennisfit’ blijven.
Heb je je laten inspireren door Robin Haasse
en heb je je eigen tennisbaan in de tuin gecreëerd?
Klik op de KNLTB-banner.

Of heb je na inspiratie op te hebben
gedaan via Youtube je eigen ‘challenge’
uitgedacht?
Klik op het Youtube ikoontje.

Maar je mag het ook laten weten als je
voor je scherm inspiratie opdoet via
Facebook. Kijk vooral naar de services
van de toppers na de ‘lock down’.
Zo moet het dus niet; maar wel goed
voor een glimlach.
Klik op de Facebook-banner.

Toch leuk om af en toe iets van elkaar te zien en te horen
nu ons gezamenlijk speelveld is gesloten!
De redactie

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter afstand.

Was vaker je handen.

alleen samen krijgen we corona onder controle
Naar de startpagina
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