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Van de voorzitter
Dit is mijn laatste stukje als voorzitter. Na ruim 8 jaar vind ik het tijd voor een nieuwe uitdaging
zowel voor mij als voor mijn opvolger.
Omdat er nog enkele bestuursleden aan het eind van hun termijn zitten en er ook al geruime tijd
een vacature in het bestuur is, heb ik onlangs namens het bestuur een brandbrief uitgestuurd.
Het samen werken met een groep voor een vereniging is erg dankbaar werk. Je leert heel veel
mensen kennen en gaat vanzelf ook met andere mensen de baan op in plaats van met je eigen
vaste groepje.
Dit was mijn opening in het eerste clubblad van vorig jaar.
Inmiddels is een aantal zaken veranderd en heb ik eindelijk een geschikte opvolgster gevonden
die ik zal voordragen op de volgende ALV.
Daarnaast is onze grootste uitdaging er nog steeds; het vinden van nieuwe bestuursleden voor
de posities secretaris, jeugdbelangen en seniorenbelangen.
Op de wederom zeer goed bezochte nieuwjaarsreceptie heb ik in mijn toespraak 47 keer het
woord vrijwilliger gebruikt om maar duidelijk te maken dat een vereniging als Qui Vive Tennis
alleen maar kan bestaan als er genoeg leden zijn die een rol als vrijwilliger willen invullen.
Qui Vive Tennis organiseert veel leuke evenementen waar nog steeds heel veel mensen van
genieten. Het gevaar dreigt nu dat door het ontbreken van opvolgers in het huidige bestuur, we
de evenementen moeten gaan terug brengen, dan wel in z’n geheel schrappen. Dit baart mij
ernstig zorgen want we hebben nog nooit zoveel leden gehad die competitie spelen, meer dan
100 en de toernooien en interne competities zijn ook druk bezocht.
Ik hoop voor de komende ALV reacties te hebben ontvangen van leden die zich in het bestuur
willen inzetten, dan wel iets als parkbeheerder of horecabeheerder willen gaan doen..
Op zaterdag 19 maart organiseren we onze jaarlijkse open dag waarop alle leden worden
uitgenodigd met hun buren, vrienden of kennissen te komen tennissen. We serveren een
gezonde soep met een lekker broodje en hopen hiermee nieuwe leden te enthousiasmeren
voor tennis en ze te overtuigen dat je dat nergens leuker kan doen dan bij Qui Vive. Dit is ook
de eerste dag dat je je spelerspas kunt ophalen en je kunt inschrijven voor een bardienst in het
Chalet.
Begin april gaat de voorjaarscompetitie weer van start, met ook dit jaar weer heel veel Qui Vive
teams.
Ik wens iedereen een gezond en sportief nieuw seizoen en hoop jullie vaak op de baan te
mogen begroeten in mijn nieuwe rol als spelend lid.
Paul Vriens
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Even voorstellen: Allison Thomas
Hallo Qui Vive Tennisleden!
Mijn naam is Allison Thomas en vanaf medio april neem ik met alle plezier het stokje over van
Paul Vriens als nieuwe voorzitter van de tennisclub. Hoewel ik meer dan tien jaar lid ben van
Qui Vive, ben ik de laatste jaren zeer weinig op de tennisbaan, met een drukke baan en gezin
viel het sporten een beetje stil. Als “stille lid” ontving ik nog steeds de Qui Vive Tennis e-mails
met oproepen voor vrijwilligers en nieuwe bestuursleden. Ik dacht wat een leuke manier om
weer actief te worden: een bijdrage leveren als bestuurslid naast het oppakken van de sport
zelf!
Daarnaast liep ik steeds vaker langs de tennisbanen, op weg naar de hockeyvelden waar mijn
beide kinderen spelen (en ik ook sinds kort) of om mijn zoon van tennisles bij Ferry op te halen.
Ingo, mijn man, heeft wel zijn tennisspel steeds bij Qui Vive recreatief bij kunnen houden met
om de zoveel tijd wisselen van dag, tijd of groepsleden. Dat vind ik het leuke aan Qui Vive, je
kunt er zowel competitief als recreatief spelen en de toss avonden bieden ook een goede
mogelijkheid om gevarieerd te spelen.
Enkele van jullie heb ik bij de nieuwjaarsreceptie ontmoet en ik kijk ernaar uit om meer leden te
leren kennen in de komende tijd. Met de nieuwe vrijwilligers die zich voor de feestcommissie
hebben aangemeld, zullen we wat leuke gelegenheden in het verschiet hebben!
Allison Thomas
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Kerstpakketten
Eind van het jaar is de periode van cadeautjes en bedankjes. Zo ook bij TC Qui Vive.
Het bestuur stelt jaarlijks een lijst samen van vrijwilligers die zich dat jaar ingezet hebben voor
de vereniging. Soms is de inzet gedurende het hele jaar en soms voor een toernooi of kleiner
project. Van belang is dat waardering uitgesproken wordt voor de bewezen diensten zoals dat
zo mooi heet.
Ook dit jaar konden deze vrijwilligers rekenen op een Kerstpakket. Door de bestuursleden
werden 40 pakketten persoonlijk bezorgd. Het bestuur sprak de beste wensen uit via de kaart
ontworpen door Marjolein van der Knaap en gedrukt door Total Pre Press. Bij onze sponsoren
konden wij een mooi pakket samenstellen.
Gert Stronkhorst Keurslager zorgde voor twee heerlijke worsten en een pot mooie jam. Stijn
Melenhorst Kaas leverde twee soorten kaas en deed daar een leuke beschrijving bij. De
Wijnschuur maakte het pakket compleet met twee mooie flessen wijn en verzorgde daarnaast
de feestelijke verpakking.
Een mooie gelegenheid de mooie producten van onze sponsoren weer onder de aandacht te
brengen.
Een prachtig pakket om te krijgen en een prachtig pakket om te geven.
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Opbrengst sponsoractie
De Albert Heijn Jos van den Berg Amstelplein sponsoractie is weer ten einde.
Dankzij deze actie zijn wij in de gelegenheid gesteld extra geld in te zamelen voor onze
vereniging. Hoewel er aanzienlijk minder gespaard is door alle leden dan vorig jaar, zijn wij toch
heel blij met het bedrag van € 244,70 dat wij mochten ontvangen!
Heel hartelijk dank aan de leden die trouw de sponsor bonnen gescand hebben en daarbij
kozen voor TC Qui Vive.
Namens de vereniging willen wij natuurlijk ook Albert Heijn Jos van den Berg Amstelplein
bedanken voor deze mogelijkheid. Naast hoofdsponsor van het Albert Heijn Jos van den Berg
Open Jeugd Toernooi kunnen wij ook op deze manier op een bijdrage rekenen.
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Bestuur op bezoek bij ABN AMRO WTT
Op vrijdag 17 februari waren er door de KNLTB per tennisvereniging 2 bestuurders uitgenodigd
bij het ABN Amro WTT. Dit jaar werd onze vereniging vertegenwoordigd door Allison Thomas
(aankomend voorzitter) en Samantha Maas (secretaris).
De dag begon met een seminar van de KNLTB waarbij o.a. Esther Vergeer, Marcella Mesker en
Richard Krajicek de bestuurders toespraken. Diverse onderwerpen werden besproken, zodat de
verenigingbestuurders daar op hun eigen verenigingen mee aan de slag kunnen.
Zo werd er gesproken over het toegankelijk maken van verenigingen voor rolstoeltennis en dat
samen tennissen van valide en invalide tennissers gepromoot moet worden. Ook lichtte de
directeur van de KNLTB toe welke wijzigingen zij de afgelopen 2 jaar hebben doorgevoerd met
het doel de ledenterugloop te stoppen. Voorbeelden hiervan zijn het verplicht bijscholen van
trainers, gewijzigde competitie regels, het invoeren van nieuwe competitie-vormen (o.a. een 8/9
competitie) en de mogelijkheid om compact te spelen (beslissend punt op 40/40 en 3e set
supertie-break). Wil je meer informatie over de nieuwe competitievormen, neem dan eens een
kijkje op de KNLTB site of vraag onze verenigingscompetitie leider (VCL) voor meer informatie.
Na afloop van de seminar was er uiteraard ook gelegenheid om de wedstrijden te kijken. Er
stond een geweldige dubbelpartij op het Center Court van Matwe Middelkoop en Wesley
Koolhaas. Maar ook de kwartfinales tussen Thomas Berdych - Martin Klizan en Marin Cilic- JoWilfried Tsonga kwamen die middag nog voorbij. Geweldige potten met jaloersmakend tennis...
Wil jij volgend jaar ook naar het ABN Amro WTT? Als je je nu aanmeldt voor een van de
vacatures voor een bestuursfunctie, zit jij wellicht volgend jaar op de tribunes bij de kwartfinales.
Samantha Maas
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Nieuwjaarsreceptie en vrijwilliger van het jaar
Op zondag 8 januari waren alle leden van TC Qui Vive uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie.
Waarom is dat nu eigenlijk?? Wij zijn toch een tennis vereniging en geen borrel vereniging??
De Nieuwjaarsreceptie is, zoals in vele bedrijven en verenigingen, het moment van het jaar om
elkaar in een andere hoedanigheid te spreken. Zonder tussenkomst van racket of ballen, maar
gewoon voor de gezelligheid. Wij wensen elkaar het beste en spreken ook het voornemen uit
om dit jaar echt weer heel veel te gaan tennissen……!! Herkent u zich in dit verhaal??
Bij TC Qui Vive is de Nieuwjaarsreceptie ook de gelegenheid waarbij één vrijwilliger extra in het
zonnetje wordt gezet. Het bestuur heeft zich de weken daarvoor gebogen over de vraag welke
vrijwilliger dit jaar die aandacht verdient omdat hij of zij dit jaar extra actief is geweest, of
misschien wel al jaren achter de schermen actief is of misschien een bijzonder initiatief heeft
ontplooid.
Op deze zondag werden Jaap Dijkstra en
Ceciel Sanders verkozen tot Vrijwilliger van
het Jaar. Jaap is nadat hij afscheid had
genomen als secretaris van het bestuur
nooit van het toneel verdwenen. Hij verzorgt
de foto’s bij toernooien, zorgt voor invulling
van de website indien nodig en heeft
daarnaast de laatste jaren met Ceciel
samen
de
Interne
Competitie
georganiseerd. Ceciel is na haar vertrek als
bestuurslid jeugdzaken ook altijd betrokken
gebleven bij de club en heeft menig
toernooi ondersteund met hand en spandiensten en organisatorische taken aan de
wedstrijdtafel. Voeg daarbij de organisatie van de Interne Competitie en de Wintercompetitie en
het mag duidelijk zijn dat de bloemen en bon bij de juiste mensen terecht zijn gekomen.
De Nieuwjaarsreceptie is ook het moment van het praatje van de voorzitter. Na het uitspreken
van de beste wensen voor een goed en sportief 2017 stelde Paul zijn opvolgster Allison
Thomas aan de aanwezigen voor. Allison draait al enige tijd mee met het bestuur en zal in de
komende periode het stokje van Paul overnemen. Natuurlijk was er aandacht voor de Vrijwilliger
van het Jaar, maar ook het gebrek aan vrijwilligers kwam ter sprake. Op tal van posten worden
mensen gevraagd. Het voortbestaan van de vereniging is alleen gewaarborgd wanneer de
taken verdeeld kunnen worden. Wanneer je niet aanwezig was bij de Nieuwjaarsreceptie, maar
je, wel betrokken voelt bij TC Qui Vive kan je bij secretaris@quivivetennis.nl de vacatures
opvragen en kijken of er een taak weggelegd is voor jou.

Zie ook elders in dit blad wie gezocht wordt!
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Externe Competitie Senioren Voorjaar 2017
De Qui Vive competitie teams vinden het best leuk als er publiek is bij hun wedstrijd en .......
aanmoedigen mag ook!
De senioren teams die dit voorjaar T.C. Qui Vive vertegenwoordigen in de KNLTB Voorjaar
competitie:
Dinsdag Dames 1

Dames Dubbel 35+; 1e kl. District IJmond

Cobie Bruine de Bruin

Captain

Cora de Vroom
Freddie Essenberg
Bibi de Poorter
Dinsdag Dames 2

Dames Dubbel 35+; 3e kl. District IJmond

Anneke Stam

Captain

Corry Compier
Hetty Sluyzer
Lisa Griffioen

Vrijdag Dames 1

Dames Dubbel 17+; 3e kl. District Noord-West

Anjo van der Made

Captain

Lieke Verkerk
Linda Streefkerk
Milja van Heemsbergen
Anouschka ter Avest
Nicole Troost
Kim Boekraad

Vrijdag Dames 2

Dames Dubbel 17+; 3e kl. District Noord-West

Anita Jonker -Pel

Captain

Carine Boxce
Ilse Zwerver
Diana van Ginkel
Edith van Spankeren
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Vrijdag Dames 3

Dames Dubbel 17+; 3e kl. District Noord-West

Dorine van de Rotten

Captain

Annemien Lek
Nanda de Jong
Astrid Verburg
Simone Janssen
Marcia Navest
Ria Ammerlaan
Stefanie van Kampen

Vrijdag Dames 4

Dames Dubbel 17+; 3e kl. District Noord-West

Stacha Buter

Captain

Judith Beuse -Dijkstra
Marieke Verkerk
Edith van Tiggelen
Jacqueline Biesaart
Nicolette Rijnen
Corrie de Vries

Vrijdag Gemengd 1

Gemengd 17+; 3e klasse District Noord-West

Marcel Ranzijn

Captain

Renée Dekker
Wijnie Schmidt
Monique Ranzijn
Annemarie Stuyver
Jelle Schmidt
Peter Schouten
Peter Kooiman
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Vrijdag Heren 1

Heren Dubbel 17+; 3e kl. District Noord-West

John Bocxe

Captain

Cees van Heemsbergen
Ron de Jong
Dennis Lodder
Ferry Kiszer
Edwin Ochse

Zaterdag Heren 1

Heren 17+; 5e kl. District Noord-West

Marcel Posdijk

Captain

Jan van der Knaap
Richard Koster
Pieter van der Bent
Timo Rietveld
Wouter Ranzijn

Zondag Gemengd 1

Gemengd 35+; 1e kl. Landelijk

Ruud Schuitemaker

Captain

Veronique Schuitemaker
Annelies Broekmeulen
Willem Vos

Zondag Dames1

Dames; 4e kl. Landelijk

Elsbeth Littooij

Captain

Jolanda Kooij
Jolanda van der Schinkel
Marjolein van der Knaap
Samantha Maas
Ilonka van Dijk
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Externe Competitie Junioren Voorjaar 2017
De junioren teams die dit voorjaar T.C. Qui Vive vertegenwoordigen in de KNLTB Voorjaar
competitie:
Zondag Qui Vive-1: Gemengd 11 t/m 17; 2e kl. Landelijk
Sophie Bocxe
Tijn Boekraad
Juliette Buter
Tomas van de Made

Vrijdagmiddag Qui Vive-1: Gemengd 11 t/m 17; 1e kl. District Noord-West
Benjamin Diderich
Luna Kanters
Michelle Rijnen
Rink Visser

Vrijdagmiddag Qui Vive-1: Jongens 10 t/m 14; 2e kl. District Noord-West
Daniël van Heemsbergen
Fabian Hofmeester
Naut van der Made
Jelmer de Roij
Derk Streefkerk
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Data Competitie Voorjaar 2017
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Geef de bal door
Nationale veteranen-pret
Mijn teamgenote Marcella Bax nodigde mij in de vorige editie uit om over mijn nationale
veteranen-pret te schrijven. Ai… dat zegt iets over mijn leeftijd en gelukkig ook iets over
mijn tenniskwaliteiten. Maar ik wil vooral graag vertellen over mijn plezier in tennis, zoals
ik dat ook ervaren heb tijdens nationale toernooien. Bij spelers tot 85 jaar! Let’s play….
Eerst een stukje historie
Mijn naam is Jolanda Porcel. Ik leerde tennissen op
mijn twaalfde in Holten in Overijssel. De tennisbaan was
mijn hangplek en goed voor vele uren tennis. Ik speelde
er tot mijn 17e in mixteams en bereikte niveau C1 (nu
ranking 5). Tijdens mijn studie in Enschede was ik
vooral druk met sportactiviteiten organiseren voor de
studenten van de HEAO. Toen ik ging werken in
Amsterdam, speelde ik recreatief met vrienden in Noord
bij Kadoelen.
Van mix naar damesteam
Zo’n 20 geleden kwam ik in Uithoorn wonen en wilde
een serieuze herstart maken met tennis. Ik ging lessen
bij Katja Keunen in de Amstelhof. Katja voelde feilloos
aan dat ze niet meteen mijn techniek moest verbeteren,
maar ze liet me vooral ritme krijgen. Dat leidde ertoe dat
ik een aantal jaren met haar in een mixteam speelde.
Ze was natuurlijk beter, maar we hadden veel lol en
waren een lastig dubbel om te verslaan.
Daarna speelde ik mixcompetitie in Aalsmeer, dubbelde bij De Kegel en belandde een aantal
jaren terug bij het 1e Dames team van QuiVive. Dat was voor mij even wennen na jaren in
mixteams gespeeld te hebben. Maar ik vond het ook weer heerlijk om veel te singelen. In een
mixteam met betere speelsters kwam dat er niet altijd van.
Tweede tennisjeugd
Mijn start bij Qui Vive was slecht – ik begon gelijk met een blessure en kon het hele seizoen niet
spelen. Het team heeft het fantastisch weten op te vangen met vechtlust en invallers. Gek
genoeg, ging ik na mijn blessure beter spelen. Slimmer is misschien het goede woord. Omdat ik
(on)bewust - om mijn arm tijdens de herstelperiode te ontlasten - andere keuzes tijdens het spel
maakte. En zo werd mijn ranking beter dan tijdens mijn juniorentijd. Mijn tweede tennisjeugd
was begonnen!
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Meedoen aan Nationale Kampioenschappen
De ranking vertaalde zich in een uitnodiging van de KNLTB om deel te nemen aan nationale
kampioenschappen in mijn leeftijdscategorie. Dat vond ik stoer, dus dat wilde ik proberen.
Het was zeker een feest om aan deze toernooien mee te doen, maar dan heb ik het niet over
het resultaat. Want wat bleek: de eerste wedstrijd won ik nog wel, maar dan kwam ik steevast
tegenover een speelster met ranking 3 of zelfs 2 te staan. Dat was vooral rennen, volhouden,
soms een 3e set eruit halen of slechts een paar games scoren. En toch vond ik het leuk. Ik zag
prachtige wedstrijden van spelers boven de 70 jaar. Nog steeds heb ik contact met sommige
speelsters die me dik verslagen hebben. Gewoon, vanwege de gedeelde passie voor het
spelletje. Het voorjaar is in zicht, we mogen weer buiten ballen. Daar heb ik, zoals ieder jaar, zin
in.
Graag wil ik Yvonne Diderich van het team van het Open Jeugd Toernooi uitnodigen voor de
volgende Hoorn. Vorige zomer had ik bardienst tijdens dit toernooi. Haar enthousiasme om
jeugd naar de tennisbaan te trekken spreken me aan. Ik zag jongens van 13 in het zwembadje
poedelen met een suikerspin… Ze creëerde met de andere leden van de commissie de
tennishangplek van mijn jeugd. Ik vind het leuk om meer over haar motivatie te horen en hoop
dat haar verhaal jeugdleden stimuleert zich dit jaar weer in te schrijven.
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Verlenging sponsorcontracten
Drie jaar geleden is een begin gemaakt met een gedegen sponsor beleid. Dit heeft inmiddels
zijn vruchten afgeworpen. TC Qui Vive kan zich verheugen in een aantal trouwe sponsoren.
Voor TC Qui Vive is de sponsor bijdrage natuurlijk van belang. Maar daarnaast hechten wij
minstens zoveel waarde aan de goede relatie met onze sponsoren.
Dat betekent dat wij waar mogelijk onze “boodschappen doen” bij onze sponsoren. Het meest
duidelijk is dat natuurlijk bij de producten in het Chalet, gekocht bij Albert Heijn Jos van den
Berg Amstelplein. Maar ook de inhoud van het Kerstpakket, ons drukwerk, de gehuurde
feestaankleding, het onderhoud van onze warmte installatie en onze licht installatie, het
tegelwerk van het terras plus de bouw van ons Chalet en het Mini Chalet. Allemaal producten
die wij via onze sponsoren betrekken.
Daarom zijn wij ook heel blij dat de sponsoren bij het verstrijken van hun driejarige contract
zonder uitzondering zijn overgegaan tot verlenging van het contract met een periode van weer
drie jaar.
Daarnaast hebben onze toernooi sponsoren ook aangegeven de samenwerking te verlengen.
Het Albert Heijn Jos van den Berg Open Jeugd Toernooi is daarmee gewaarborgd evenals het
Van der Wurff Makelaars 35+ Open Grastoernooi.
Namens het bestuur en de leden van TC Qui Vive bedanken wij onze sponsoren voor het
gestelde vertrouwen.
Recent verlengd:
Albert Heijn Jos van den Berg Amstelplein

www.ah-josvandenberg.nl

Van der Wurff makelaars Uithoorn

www.makelaarsuithoorn.nl

Stijn Melenhorst Kaas en Zo

www.kaasenzo-stijnmelenhorst.nl

De Wijnschuur

www.dewijnschuur.nl

Gert Stronkhorst Keurslager

www.gertstronkhorst.keurslager.nl

Kooyman BV

www.kooymanbv.nl

Total Pre Press

www.totalprepress.nl

Namens de sponsorcommissie
Wijnie Schmidt
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Namens de feestcommissie
Hier zijn we dan:
Nel Bezuijen en Jacqueline Klaassen.
Wij gaan wat leven in de “tennisactiviteitenclub”
blazen.
We denken aan verschillende festiviteiten per jaar.
Onze eerste aftrap is zondag 19 maart het
soeptoernooi.
Vanaf 10 uur is iedereen welkom en om 14.00 uur is
het afgelopen.
Na het afhalen van je pasje, inschrijven van de
bardienst kun je een balletje slaan (dit doen we door
middel van rakken trekken) en elk half uur wisselen
we.
Ben je moe en hongerig geworden van het spelen?
Komt goed uit want vanaf 12.00 uur is de vers
gemaakte soep opgewarmd.
Wat hebben we nog meer in petto?
Ergens in mei op een zondag houden we een
smartlappen toernooi.
Deze dag kun je en je tennis talenten laten zien maar
ook je zangtalenten laten horen!
Onder begeleiding van een keyboard, en muziekband kun jij je Nederlandstalige smartlap voor
iedereen zingen.
Verderop in het jaar staat nog een klaverjas/tennistoernooi op het programma en een
bier/bitterballen toernooi.
We hopen op jullie sportieve en gezellige aanwezigheid!
Alle festiviteiten communiceren we via de mail, goed in de gaten houden dus!
Mocht je zelf een leuk idee hebben om iets te organiseren laat het ons weten via de mail:
nbezuijen@kabelfoon.net of jacqueline.klaassen@tiscali.nl
Wij hebben er veel zin in!
Sportieve groet van
Nel & Jacqueline
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Vacatures
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Oproep sponsorcommissie
Zoals jullie elders in het clubblad kunnen lezen wordt er hard gewerkt aan een goede relatie
met onze sponsoren. Wij zijn tevreden, maar dat betekent niet dat wij stil kunnen zitten. Meer
sponsoren zijn zeker welkom.

Werk je bij een bedrijf dat geïnteresseerd is in sponsoring?
Heb je een bedrijf en ben je geïnteresseerd in sponsoring?
Heb je ideeën over sponsoring en wil je die delen met ons?
Heb je zin om samen met ons de sponsoring van TC Qui Vive nog succesvoller te maken?

Neem dan graag contact op met de sponsorcommissie
Sponsorzaken@quivivetennis.nl
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Advertentie: de

Wooninspiratie dag

Op zondag 19 maart organiseren Bontekoe Verkoopstyling en Kooyman B.V.
Sierbestrating & Tuinhout de Wooninspiratie dag 2017.
Kooyman B.V. opent haar deuren tussen 11.00 en 16.00 uur om u op een informele manier,
kennis te laten maken met diverse bedrijven op het gebied van wonen en wooncomfort. Ruim
25 lokale bedrijven laten zien wat zij in ‘huis’ hebben onder het genot van een hapje en een
drankje, ook van een heuse Barista voor een heerlijk kopje koffie. We willen de kinderen op de
WooninspiratieDag graag blij maken met schminken en glittertattoos. Tevens is er deze dag
een kleurwedstrijd voor de kinderen. De kleurplaat kunt u vooraf van onze website printen en
tijdens de dag inleveren. Er zijn mooie prijzen van Monkey Town Uithoorn te winnen.
Wat is er allemaal te zien:
Het Woonplein
De makelaars, 4 in totaal, laten u zien wat op dit moment het actuele woonaanbod is en helpen
u graag op weg met de Open Huizen Dag op 1 april. Niet alleen het bestaande woonaanbod is
onder 1 dak te bekijken, ook wordt op de Wooninspiratie Dag het nieuwbouw project 'De
Rietkraag' in De Kwakel gelanceerd. Maak gebruik van deze kans om u in te schrijven en als
eerste op de hoogte te zijn van de alle ins en outs van dit project.
Het Infoplein
Rabobank regio Schiphol is aanwezig voor al uw vragen op het gebied van financieren en
verzekeren. Verder kunt u informatie inwinnen bij de twee aanwezige notarissen en tevens over
duurzame oplossingen en brandveiligheid voor de woning en verhuizen.
Het Bouwplein
Diverse bedrijven op gebied van woningverbetering staan voor u klaar om u te laten zien wat er
tegenwoordig mogelijk is op gebied van verbouwingen, keukens, badkamers, infraroodwarmte,
raam- en vloerbekleding en sierbestrating voor het exterieur. Bijzonder zijn onze
comfortinstallateurs die u advies kunnen geven over het aanpassen van een woning met
betrekking tot de zorg. Bijvoorbeeld voor seniorenwoningen of mantelzorg.
Het Trendplein
Onze (verkoop)stylisten en interieurontwerpers staan voor u klaar om u te helpen bij de ideale
indeling of aankleding van uw woning. Verder is er veel te zien op gebied van meubels, de
nieuwste woonaccessoires en planten en bloemen.
Kortom, dit mag u niet missen. Wij hebben er zin in!!
Facebook
Volg de Wooninspiratie dag op Facebook (WooninspiratieDag) en blijf op de hoogte van alle
acties van de verschillende deelnemers.
Locatie Kooyman Sierbestrating & Tuinhout, Poelweg 2 De Kwakel
Meer informatie op www.wooninspiratiedag.info
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Wist je dat?
We weer een flink aantal competitiespelers actief hebben in de voorjaarscompetitie
2017?
Het daarom met name op vrijdagavond en zondag gezellig druk zal zijn op het park in
april en mei?
De teams het altijd leuk vinden als je ze komt aanmoedigen?
Er voor competitie én niet-competitie spelers aantrekkelijke trainingen aangeboden
worden door Ferry en Mats?
Er binnenkort weer een ALV gehouden wordt?
Dat alle leden uitgenodigd worden om op de ALV te komen en mee te praten over de
toekomst van de vereniging?
Paul Vriens aftreedt als voorzitter van Qui Vive Tennis en opgevolgd wordt door
Allison Thomas?
Samantha Maas aftreedt als secretaris en er nog naar een opvolger gezocht wordt?
We een nieuwe feestcommissie hebben?
De feestcommissie voor het eerst tijdens de open dag op 19 maart in actie komt en
zorgt voor een heerlijke kop soep?
We alle leden uitnodigen om zoveel mogelijk buren, vrienden, collega’s mee te
nemen naar de vereniging tijdens de open dag? Deelname is geheel vrijwillig!
We uiteraard wel een goed aanbod hebben voor mensen die tijdens deze open dag
lid worden?
Je op de open dag van 19 maart je nieuwe KNLTB-pas kunt ophalen?
Dat je voor de andere data daarvan je e-mail en onze website in de gaten kunt
houden?
Bij het ophalen van je ledenpas ook meteen kunt inschrijven voor een bardienst?
Er in juni 2017 weer een clubblad uitkomt?
We hiervoor altijd op zoek zijn naar leuke, interessante, gekke stukjes?
Input gestuurd kan worden naar redactiehoorn@quivivetennis.nl
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Sponsors

Hier kan uw logo komen te staan
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Bestuur en Colofon
Voorzitter:
Paul Vriens
06-26075170
voorzitter@quivivetennis.nl

Secretaris:
Samantha Maas
06-15823184
secretaris@quivivetennis.nl

Penningmeester:
Henk de Ruiter
06-22906870
penningmeester@quivivetennis.nl

Bestuurslid jeugdbelangen:
Vacant
jeugdbelangen@quivivetennis.nl

Bestuurslid seniorenbelangen:
Vacant
seniorenbelangen@quivivetennis.nl
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Ledenadministratie:
Ferry Kiszer
0297-565721
ledenadministratie@quivivetennis.nl

Sponsorcommissie:
Wijnie Schmidt
06-21613486
sponsorzaken@quivivetennis.nl

Barcommissie:
Peter Kooiman
barcommissie@quivivetennis.nl

Competitieleider Junioren:
Anouschka ter Avest
06-42160779
juniorencompetitie@quivivetennis.nl

Competitieleider Senioren:
Marcia Navest
06-52468731
seniorencompetitie@quivivetennis.nl
Park & Accommodatiebeheer (A.I.)
Henk de Ruiter
06-22906870
parkbeheerder@quivivetennis.nl
Website:
webmaster@quivivetennis.nl

Interne Competitie:
Jaap Dijkstra/Ceciel Sanders
internecompetitie@quivivetennis.nl
Trainers:
trainers@quivivetennis.nl
Ferry Dogger
06-21808551
Mats Wissink
06-10651897

Redactie TennisHoorn:
Monique Ranzijn-van Zelst
0297-526200
redactiehoorn@quivetennis.nl

Tennis Club Qui Vive
Bezoekadres:
Vuurlijn 30, 1424 NR De Kwakel
Chalet:
0297-222086
Postadres:
Postbus 32, 1420 AA Uithoorn
Bankrekening:
NL 18 RABO 0363 5680 50
Website:
www.quivivetennis.nl

