
 

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2022 

Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2022. Inmiddels zijn we alweer zo’n vier maanden onderweg in het nieuwe 

jaar en hebben we bijna alle seizoenen al meegemaakt! Storm, regen, sneeuw en nu genieten we van het 

lekkere voorjaarsweer! Gelukkig zijn alle Coronamaatregelen verdwenen en kunnen we weer als vanouds 

tennissen en gebruik maken van het clubhuis. 

We hebben in deze nieuwsbrief weer een aantal updates voor jullie en ook weer aandacht voor onze open 

posities voor het bestuur en vrijwilligers.  

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

Allereerst een korte terugblik op de ALV die op 24 maart is gehouden in het clubhuis. We hebben 15 leden 

mogen verwelkomen. Tijdens de mededeling heeft het bestuur aangegeven graag een vertrouwenspersoon 

buiten het bestuur aan te stellen om ongewenst gedrag te kunnen melden en bespreekbaar te maken. We zijn 

heel blij dat uit de vergadering iemand zich heeft gemeld, waarmee we nu een protocol gaan opstellen. Zodra 

dat afgestemd is, zullen we dit publiceren op de website en de vertrouwenspersoon kenbaar maken. Het 

competitiereglement is geactualiseerd en geplaatst op de website. Het Oranje comité heeft ons benaderd om 

een hamburgerstand tijdens Koningsdag op het schoolplein te bemensen. We hebben drie vrijwilligers die 

daarbij gaan helpen, maar zoals altijd: meerdere handen maken licht werk. Heb je ook zin om tussen 14:00 uur 

en 17:00 hamburgers te verkopen voor de vereniging, meld je dan aan bij secr@tvophemert.nl. Het reglement 

voor de Tossavond is opnieuw vastgesteld en wordt geplaatst op de website, zodat een ieder het kan nalezen. 

Verder heeft het bestuur nog een oproep gedaan voor bestuursleden, vanwege het aftreden van Jordy van 

Beckum dit jaar en het aftreden van Kees van Houselt volgend jaar. Een kandidaat heeft zich gemeld en zal een 

aantal vergadering bijwonen voordat ze zal besluiten tot toetreding. 

Tijdens de vergadering hebben we het nieuwe logo van de vereniging gepresenteerd. Het bord bij de ingang is 

inmiddels vervangen en ook de website zal een opfrisbeurt krijgen.  

Overige punten: 

 We kijken naar een opknapbeurt voor het speelveldje – een nieuwe container, speelkooi? Ideeën zijn 

welkom.  

 We hebben in samenwerking met TSTK een clinic georganiseerd voor de leerlingen van de basisschool 

om meer jeugdleden te werven. Daarnaast gaan we een samenwerking aan met overige verenigingen 

in West-Betuwe op initiatief van TV Varik 

TOERNOOIEN 

Wintercompetitie: een competitie van vallen en opstaan dit jaar. Toch minder gezellig als de kantine niet open 

mag. De organisatie heeft het er maar druk mee gehad om alle wedstrijden opnieuw te plannen. Dank aan Ed, 

Piet en Tom! 

Sprokkeltoernooi: we kijken terug op een mooi Sprokkeltoernooi! Wederom een goed bezet toernooi, helaas 

wel 17 wedstrijden uitgevallen doordat Corona nog wat roet in het eten gooide. Organisatie was als vanouds 

prima en ook de hapjes werden weer goed ontvangen! Dank aan iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd.  
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West-Betuwe cup: de eerste West-Betuwecup sinds de fusie van de gemeentes. Deze keer georganiseerd in 

Heukelum en Vuren, met een behoorlijk grote deelname vanuit TV Ophemert. TV Varik/Heesselt was de eerste 

winnaar. Ophemert is op een verdienstelijke 3e plaats geëindigd.  Evaluatie van het toernooi volgt, maar het 

lijkt er op dat dit een terugkerend evenement in het voorjaar zal worden! 

Battle Varik-Ophemert: op 8-9-10 juli wordt dit jaar de battle georganiseerd tussen TV Varik en TV Ophemert. 

Hou deze dagen alvast vrij, de uitnodiging volgt spoedig. 

Clubkampioenschappen: we hopen dat we in juni de clubkampioenschappen kunnen houden, maar zijn nog op 

zoek naar mensen die het willen organiseren. 

NIEUW SLOT OP HET HEK 

Op 14 april is een nieuw slot op het hek geplaatst. De oude pasjes waren op en konden niet meer worden 

besteld. We hebben nu een hek dat met een toegangspas elektronisch wordt geopend. Dat betekent wel dat je 

het oude pasje moet omruilen. We hebben inmiddels een omruilavond gehad, maar nog niet iedereen heeft 

een nieuw pasje. Let op je mail voor de aankondiging van een nieuw ruilmoment of neem contact op met 

secr@tvophemert.nl. We zullen binnenkort het systeem in werking brengen en dan heb je het nieuwe pasje 

nodig. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Een sportvereniging is een ontmoetingsplek, een plek waar mensen samenkomen. Maar ook een plek om 

vrijwilligerswerk te doen! Voor jongeren een mooie ervaring om kennis te maken met diverse onderdelen van 

het verenigingsleven en voor de volwassenen een manier om een steentje bij te dragen aan de club. Bij veel 

verenigingen hoor je dat het werven van vrijwilligers een uitdaging is. Bij 50% van de sportclubs is er niet echt 

direct een tekort, maar geeft men wel aan op zoek te zijn naar vrijwilligers. Zo ervaren we dat ook bij TV 

Ophemert. Zoals ook op de ALV gemeld zijn we heel erg blij met de vrijwilligers van onze vereniging. Maar soms 

wat extra handjes is wel fijn; immers vele handen maken licht werk. We waren blij met verjonging in het 

bestuur, maar met het vertrek van Jordy missen we een vertegenwoordiging vanuit die leeftijdscategorie. 

Aandacht voor de jeugd en de jongere leden van onze vereniging vinden we als bestuur belangrijk. Zij zijn 

immers de toekomst van de vereniging. Een vereniging met een beperkt, klein bestuur betekent stilstand van 

de vereniging. En dat zou toch erg jammer zijn voor de gezellige club die we zijn. Daarom toch weer een keer 

onze oproep om je aan te melden als bestuurslid van onze vereniging. Proefdraaien mag! 

Daarnaast is er altijd ruimte om je in te zetten bij onze club: 

1. Verenigingscompetitieleider of Toernooicompetitieleider 

2. Vrijwilligers voor het organiseren van de racketavond  

3. Vrijwilligers voor de Clubkampioenschappen 

4. Vrijwilligers voor West-Betuwe Cup 2023 

5. Kascommissie 2022 

6. Klusavond op 20 april 
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