
 
 

TEAN Nieuwsbrief 4 Seizoen 2020 

 

Beste leden,  

 

Sedert woensdag 29 april wordt 

er weer door de trainers les 

gegeven. Tot vandaag wordt de 

winter cyclus voor hen afgerond 

waarna vanaf maandag 11 mei 

de zomerlessen gaan beginnen.  

Onze hoofdtrainer GertJan 

vertelde dat de jeugd zich goed aan de gecommuniceerde protocollen 

houdt qua afstand en alles. Ook heeft hij een paar senioren moeten 

teleurstellen die toch met racket en al naar de baan kwamen. Maar, 

overall dus positief, afstand houden kan dus! 

 

Tennis mag weer vanaf Maandag 11 mei (en niet eerder     ) 

Ondanks het beloofde mooie weer dit weekeinde mag het idd niet eerder 

maar maandag is al heel dichtbij. Zoals gebruikelijk deze dagen worden 

er protocollen ontwikkeld waaronder gewerkt kan worden. Deze zijn nog 

niet beschikbaar maar wij vinden het belangrijk om nu alvast deze 

nieuwsbrief te versturen; voornamelijk om te communiceren dat je alleen 

naar TEAN mag komen om te tennissen! En om zeker te weten dat je dat 

kan is het verplicht om digitaal een baan te reserveren want zo weet je 

zeker dat je kunt spelen als je komt. Zie de bijlage die Michael Haverkamp 

zo mooi en duidelijk gemaakt heeft! 

  

Wij gaan weer OPEN!!!! 

Agenda:  

Vanaf 11 mei weer tennissen: Hoera!!!! 

Maar: kom alleen als je via internet een baan 

gereserveerd hebt! Dit kan via de app en via 

de site. Maar alleen als de contributie betaald 

is wordt je pas vrijgegeven hiervoor!!!. 



 
 

Contributie en pasjes 

Zoals al eerder was gecommuniceerd komen er geen nieuwe pasjes dit 

jaar voor bestaande leden. Je hebt het pasje ook niet nodig om digitaal te 

kunnen afschrijven. Wel is het natuurlijk noodzakelijk dat je de contributie 

betaald hebt! Wij hebben in voorgaande nieuwsbrieven al aandacht aan 

gegeven aan de verplichting om toch contributie te betalen. Wij weten 

nog niet hoe het seizoen verder gaat lopen.  

Wij hebben voor nu iedereen de mogelijkheid gegeven om online te 

kunnen reserveren zodat een ieder die dat nog niet gedaan heeft zijn of 

haar contributie nota kan voldoen komende week en toch in eerste 

instantie kan reserveren. Na die week worden passen geblokkeerd indien 

nog niet betaald is. 

NOOT: Het is dus mogelijk vanaf zaterdag voor maandag te reserveren! 

 

De Bar bijdrage ad € 60 

Ook de barbijdrage moet in die week nog betaald worden. Het is nog 

onduidelijk of en wanneer het horeca gedeelte open kan. Maar wellicht 

moet er wel toezicht gehouden worden op de club de eerste periode en 

moeten wij het schema daar voor gebruiken. Wij komen hier komende 

weken op terug. 

 

De verdere gang van zaken 

Er kan dus gespeeld worden, het clubhuis blijft nog dicht en het is 

onduidelijk hoe lang dit nog duurt. Uiteraard hopen wij op 1 juni ook dat 

te openen samen met de strandtenten etc.  

Ook is nog onduidelijk hoe wij toezicht moeten houden; wij komen ook 

hier zsm op terug. 

 

Is jouw sportclub nog gesloten of altijd al eens willen tennissen? 

Op verzoek van de gemeente kijken wij ook naar mogelijkheden om voor 

jeugd die geen lid tennis te organiseren omdat hun sport nog dicht is. 

Speciaal voor hen gaan wij bij de Alphense tennisvereniging TEAN een 

aantal clinic’s organiseren om lekker te kunnen bewegen in deze tijd en 



 
 

de beginselen van de tennissport te ontdekken. Deel dit bericht dus svp 

met jeugdvrienden of vriendinnen; wellicht kunnen jullie dan ook samen 

tennissen! 

 

Staan jullie er straks ook zo bij? 

 

In verband met alle maatregelen die er nog zijn moet het wel strak worden 

georganiseerd en kan je niet zo maar naar de club toekomen. De 

tijdsblokken in de komende weken zijn: 

Dinsdag 12, 19 en 26 mei: 

• 14.00 - 15.00 uur 6 - 12 jaar   

• 15.00 - 16.00 uur 13 - 18 jaar  

 

Donderdag 14 en 28 mei: 

• 14.00 - 15.00 uur 6 - 12 jaar   

• 15.00 - 16.00 uur 13 - 18 jaar  

Wil je meedoen? Stuur een mail met je naam, leeftijd, telefoonnummer 

en email adres van je ouders naar: alphentennist@tean.nl en wij nemen 

contact met je op! Dit is in eerste instantie mopgezet voor de jeugd, maar 

wellicht komt er ook een volwassenen versie! 

Materiaal is aanwezig op de club. 

Zorg voor sportschoenen en geen noppen. 

mailto:alphentennist@tean.nl


 
 

 

Voorjaarscompetitie naar het najaar 

Velen zullen het al wel gehoord hebben dat de voorjaarscompetitie in 

beginsel in het najaar gespeeld gaat worden. Nadere details hierover 

zullen komende maand bekend worden gemaakt.  

 

Overige toernooien 

Zogenaamde “grote evenementen” zijn afgelast maar wat dit betekent 

voor onze lokale toernooien is nog even koffiedik kijken.  
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