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Beste leden, 
 
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van de 
vereniging en onze accommodatie.  
 
Gebruik kunstgrasbanen 
In augustus van 2013 is de baanhuur van de twee kunstgrasbanen opgezegd.  De gemeente heeft ons 
een tienjarig huurcontract voorgelegd. Alternatieven waren daarbij niet bespreekbaar. Hierdoor was 
het financieel niet verantwoord dit contract te aanvaarden. De KNLTB gaat uit van circa 80 leden per 
baan. Voor 8 banen betekent dit circa 640 leden. Ten tijde van het opzeggen van de baanhuur had TV 
Meerhoven circa 400 leden. 
 
Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat de banen nog gebruikt kunnen worden ondanks dat er 
geen baanhuur meer wordt betaald. Deze situatie zou alleen na voorafgaand overleg met de club 
wijzigen. Toch zijn wij de afgelopen weken verrast door acties van de gemeente. Zonder 
aankondiging zijn de netten naar beneden gedraaid en begin vorige week zijn de netten verwijderd. 
Wel is toegezegd dat deze banen tijdens het open toernooi gebruikt mogen worden. 
 
Wij hebben ons ongenoegen hierover uitgesproken en zijn in overleg met de gemeente over 
mogelijkheden om de kunstgrasbanen toch (permanent) te kunnen gebruiken. Het management bij 
de gemeente heeft tot nu het standpunt "geen baanhuur, is geen banen" gehanteerd. Juist hierover 
zijn we met de gemeente in gesprek. 
 
Dit doen we individueel maar ook in samenwerking met de andere tennisverenigingen uit de 
gemeente Eindhoven. Deze verenigingen kampen met dezelfde problematiek. Daarbij wordt actie 
ondernomen om een aangekondigde verhoging van de baanhuur niet te accepteren en in te zetten 
op verlaging. De baanhuur en onderhoudskosten voor tennisbanen in de gemeente Eindhoven is in 
vergelijking met andere gemeenten en andere sporten percentueel erg hoog. 
 
Onderzoek realisatie tennismuur, miniveld en speeltuin 
Daarnaast zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken op het sportpark een miniveld, een 
tennismuur en een (natuur)speeltuin te realiseren. Dit vooral met het doel om de jeugd meer 
mogelijkheden te bieden om de tennissport te beoefenen. Beide trajecten zijn intensief en hebben 
tijd nodig. Wij vragen hiervoor jullie begrip. 
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Zoek je een tennismaatje? 
Op 1 mei 2014 wordt TV Meerhoven bij wijze van proef aangesloten op www.2SportT.com. Dit is een 
website waarmee je als lid afspraken kunt maken met andere leden om te gaan tennissen. Leden die 
je al kent, maar ook leden die je nog niet kent. Het principe is eenvoudig: een lid plaatst een oproep 
op de site wanneer hij of zij wil tennissen, op welk niveau en hoeveel medespelers of tegenstanders 
hij of zij zoekt. De aanvrager kan hierbij kiezen om vrienden voor de afspraak uit te nodigen of dat 
(ook) onbekenden mogen inschrijven (open inschrijving). Andere leden kunnen daarop vervolgens 
intekenen. De aanvrager moet uiteindelijk de afspraak bevestigen. De deelnemers krijgen hiervan 
bericht op de website en als ze willen, ook via email. De website biedt echter meer: leden kunnen 
tennis-vrienden in het systeem vastleggen en ze kunnen berichten sturen aan andere leden. Het 
gebruik van de website is voor leden gratis. 
 
Nieuws 

 We kijken terug op een geslaagde Open Dag met clinic van Sjeng Schalken. Ook geslaagd is 
het traject "Maak kennis met tennis" voor de jeugd. Inmiddels is het ledenaantal gestegen 
naar circa 450 leden en bij de jeugd is de barriere van 100 jeugdleden doorbroken. Op 
vrijdagmiddag is de jeugdhussel weer gestart en de komende periode staan er meerdere 
activiteiten voor onze jongste leden op het programma. 

 

 De voorbereidingen voor het Brouwers Reklame Open Toernooi zijn weer gestart, de 
inschrijving is geopend. Voor de start van het Open Toernooi wordt de nieuwe website van 
TV Meerhoven gelanceerd.  

 

 Vele spelers hebben zich via de interne competitie voorbereid op de Voorjaarscompetitie van 
de KNLTB. Deze competitie is gestart en TV Meerhoven neemt met 24 teams deel aan de 
Voorjaarscompetitie. Ze spelen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Kom gerust eens 
kijken! 

 

 Steeds meer mensen stellen zich beschikbaar als vrijwilliger. Een enthousiaste club heeft drie 
weken geleden de kantine en de keuken een fikse poetsbeurt gegeven. Zonder vrijwilligers 
geen vereniging! Wil jij deel uitmaken van een commissie of je eenmalig als vrijwilliger 
beschikbaar stellen? Meld je dan aan via een reply op deze mail. 
 

 Er heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de solobardiensten. De personen die zich 
hiervoor vrijwillig hebben opgegeven, zijn enthousiast. Hierdoor kunnen met minder mensen 
meer bardiensten gevuld worden. De solobardiensten worden (op vrijwillige basis) 
voortgezet. 

 
Dit is voor ons de eerste keer dat wij jullie over alles wat zich achter de schermen afspeelt. Dit zullen 
wij vaker gaan doen om jullie goed op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur TV Meerhoven 
Stefan, Peter, Merel, Jan, Harold, Windy, Ruud 
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