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Tennisclub AMIE

Tennispark Overdam 
Van Ruysdaellaan 3c
2264 TK Leidschendam
Tel.: 070  - 3178579, keuze 1
Email:
algemeen@overdamtennispark n

Directie
Ellen Klaarhamer-Delfos
Roland Delfos

Horeca
Court 15
Bas van Diest
Tel.: 070 - 3178579, keuze 2
www.court15.nl

Drukwerk
Drukkerij Nivo
Exportweg 11
2645 ED Delfgauw
Tel.: 015 - 2192525
info@nivo com

Bestuur:
Colofon
Voorzitter 
Frans Booij
voorzitter@tennisclub-amie.nl

Secretaris
Tineke Lelieveld
secretaris@tennisclub-amie.nl 

Penningmeester
1e Toon ten Hengel
penningmeester@tennisclub-amie.nl

Ledenadministratie
José Remmerswaal
ledenadministratie@tennisclub-amie.nl

Technische Commissie
Ingrid van Dullink
José Remmerswaal
Loekie Heuvelink
tc@tennisclub-amie.nl

Redactie en website
Reinoud van Moorsel
redactie@tennisclub-amie.nl

Ere leden
Anneke Visser-Molenaar (postuum)
Elly v/d Heuvel - Dijksterhuis
Koos van der Kleij
Erwin Klatt

Lief en Leed potje
Letty van Assendelft
hugo.van.assendelft@planet.nl

Website
www.tennisclub-amie.nl
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Van het bestuur

Nog even en dan begint het zomerseizoen weer. Er is dus het nodige aan 
nieuws te melden 
Op 10 maart is de nieuwe Jaargids beschikbaar. Deze kan op Overdam tussen 
10:30 en 12:00 uur worden afgehaald en bevat weer een uitgebreide agenda 
en ledenlijst.
De Technische Commissie heeft zich ingespannen voor het organiseren 
van het tossen, de competitie en diverse soorten toernooien en andere 
activiteiten.
Van verschillende kanten is gevraagd om het voor nieuwe leden eenvoudiger 
te maken om te integreren en te voorkomen dat er alleen nog maar 
in vaste groepjes wordt getennist. Door het toevoegen van een aantal 
tossmogelijkheden en met ondersteuning middels technische mogelijkheden 
(“whatsapp” groepen) probeert het bestuur hier invulling aan te geven.
Om de aantrekkelijkheid van AMIE ook voor nieuwe leden te vergroten 
kunnen introducés voortaan aan de toss meedoen. Zij kunnen de introductie-
bijdrage van € 5 aan de tossleiding afdragen. Neem uw kennissen dus gerust 
mee op de tossdagen!  
Naar aanleiding van een discussie in de laatste ledenvergadering heeft het 
bestuur onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het “oude” afhangsysteem 
(met de parkpas) en het “nieuwe” (online) reserveringssysteem te 
combineren. Helaas is gebleken dat dit niet zonder een kostbare aanpassing 
van het reserveringssysteem mogelijk is. Het bestuur heeft er daarom voor 
gekozen om reservering via internet te behouden. Met de uitgebreide 
mogelijkheden om te tossen en met de mogelijkheid om telefonisch met 
anderen af te spreken hoopt het bestuur iedereen voldoende kansen te 
bieden om te kunnen spelen 
Door Overdam worden bij voorkeur geen nieuwe parkpassen uitgegeven. 
Voor het tossen worden die kaartjes nog wel gebruikt.  
Nieuwe leden zullen voor het tossen voorzien worden van Amie-tosspasjes 
zodat ze gewoon kunnen meedoen. Het bestuur is nog met verschillende 
partijen in overleg om de schrikbarende huurverhoging die ons is 
aangekondigd zodanig op te vangen dat die niet tot een enorme verhoging 
van de contributie hoeft te leiden. Later dit jaar zal hier hopelijk meer 
duidelijkheid over komen, voorlopig gaan we vooral gewoon lekker tennissen. 
We hopen voor iedereen op een mooi, gezond en gezellig tennisseizoen.

Het bestuur van Tennisclub AMIE.



Beste AMIE-leden,

Op maandag 13 maart start ons nieuwe AMIE-seizoen en traditiegetrouw 
organiseren wij dan ook speciaal voor de nieuwe leden in dezelfde periode 
het kennismakingstoernooi. De datum hiervoor is vastgesteld op dinsdag 21 
maart 2023.

Van harte nodigen wij jullie allen uit om hierbij aanwezig te zijn.
Wij maken het je gemakkelijk met een klik op de volgende link https://
tennisclub-amie.nl/nieuw-seizoen/aanmelden-kennismakingstournooi daar 
meld je je direct via het formulier aan! Tevens zal op het prikbord een lijst 
komen te hangen waar je je kan aanmelden.

De inschrijfkosten zijn € 3,50. Gelieve deze bij binnenkomst op 21 maart 
zoveel mogelijk gepast af te rekenen.
Het programma ziet er als volgt uit:

• 9.15 uur welkomstwoord
• 9.30 uur aanvang wedstrijden. 
 We spelen in 2 groepen.

• Lunchpauze  (met de mogelijkheid bij Court 15 een luxe broodje te 
bestellen)

• Rond 14.00 uur verwachten we het einde van dit toernooi.

Wil je meedoen op 21 maart? Zorg dan dat je je vóór 14 maart hebt 
aangemeld 
Wij verheugen ons erop om er een gezellige dag van te maken! 

Met sportieve groet,

De technische commissie,
Ingrid van Dullink
Loekie Heuvelink
José Remmerswaal 

Uitnodiging Kennismakingstoernooi
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Een aantal van onze leden speelt mee met de VriendenLoterij. Iedereen die 
meespeelt steunt de beoogde goede doelen  
Maar wist u, dat als u meespeelt en aangeeft dat dit voor TC AMIE is, dat dit 
een financieel voordeel oplevert voor onze tennisclub. U sponsort dan onze 
club 
Ook als u nu al meespeelt bij de VriendenLoterij en bij uw aanmelding geen 
sponsorkeuze heeft gemaakt, dan kunt u nu dit wel gaan aangeven.
U betaalt hier niets extra voor; u geeft alleen aan dat u mee wilt gaan spelen 
voor TC AMIE (wel de sponsorcode: 127948 vermelden).
Wanneer meer leden dit gaan doen, dan geeft dat extra financiële ruimte 
voor onze penningmeester en onze club, en hoeft een (eventuele) 
contributiestijging minder hoog te zijn. Voor voorwaarden klik op 
vriendenloterij.nl 

Mutaties leden

Nieuwe leden    Opzeggingen
Wil van Breda Vriesman -de Wit  Hans van Aken
Gert Jan de Bruin   Jeanette van Aken
Lia Durand    Marjolein Giezeman -Surig
Carla van Erp    Femke Heertje
Conny  Karelse -Latour   Annette ter Horst
Cees Maasland    Willemien Hollander
Tineke Nix    Sasha Hulsman
Frans Smeenk    Toke Kloosterman
Vreni van Unen    Lucienne van Leeuwen
Margreet Warmerdam -Vendrik  Margreet Lelie -Polak
Jessie Wong    Bernadette van den Muijsenberg
Peggy van der Zee -van Eyck  Kathy Rodler
     Anco van Schevikhoven
Overleden    Agnes Stultjens
Jan van den Akker   Joop Terlouw
Fred van Nispen    Carien Verhoeff
     Carol Verhoeff
     Ted de Waart
     Agnes Zuiderwijk
     José van Zuilen -Hamers

Oproep

https://www.vriendenloterij.nl/over/clubs-stichtingen


Dit seizoen weer lekker tennissen en genieten op het gezelligste tennispark 
van de regio!
En lekker bijkletsen voor of na het tennissen onder het genot van een kopje 
koffie, cappuccino, een latte een thee of een (fris) drankje.
Advertentie Overdam, Court 15

Maar weet je ook dat

• Het paviljoen te reserveren is voor verjaardagen en borrels? 
(Ook voor niet-leden)
• Of een feestje op zaterdag- of zondagavond?
• Je dit kunt combineren met tennis?

En dat Court 15

• Diverse soorten gebak heeft? (alleen even vooraf bestellen)
• je de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld met vrienden, familie of tennispartners 

uitgebreid te komen lunchen?
• De lekkerste Pinsa Romana Pizza’s van Leidschendam bakt? Nu ook voor afhaal op 

woensdag t/m zondag!
• Een complete catering (aan huis) kan verzorgen?
• Reserveren kan gemakkelijk en snel www.court15.nl via de knop bestellen of telefonisch

Informeer naar de mogelijkheden bij de bar of bij Ellen.
Telefonisch via 070 - 317 85 79 of mail naar info@overdamtennispark.nl 

of info@court15.nl
www.overdamtennispark.nl / www.court15.nl



Beste AMIE-leden,

De opening van ons seizoen staat voor de deur en daarmee ook de 
competitie! Daar zijn wij heel blij mee. Vanaf nu kan je je inschrijven voor de 
maandag- en of vrijdagcompetitie. Je schrijft je in mét partner.
We starten op maandag 27 maart en vrijdag 31 maart en eindigt op resp. 
vrijdag 16 juni en maandag 19 juni. De speeltijden zijn tussen 10.00 uur en 
12.00 uur. De kruisfinale is op vrijdag 23 juni tussen de nummers 1 van de 
maandag en vrijdagpoules om 9.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking om 
10.30 uur.

Je mag maximaal 3 verhinderingen per koppel doorgeven.
(2e Paas- en 2e Pinksterdag is er géén competitie.)

De kosten zijn € 8,50 voor één onderdeel en € 15 voor twee onderdelen.
De kosten graag na inschrijving meteen overmaken op de AMIE bankrekening 
NL 58 INGB 0003554608 of contant in een envelop in de AMIE brievenbus 
onder het prikbord 

Inschrijving kan via onze website https://tennisclub-amie.nl/competitie/
inschrijven-interne-competitie en via de lijst op ons prikbord.
Let alsjeblieft op de uiterste datum van inzending (vrijdag 17 maart!).
Wij wensen jullie een prettig tennisseizoen en hopen als technische 
commissieleden aan jullie verwachtingen te kunnen voldoen.

Met sportieve groeten,

De technische commissie,
Ingrid van Dullink
Loekie Heuvelink
José Remmerswaal
E-mail: tc@tennisclub-amie.nl

Aankondiging interne competitie 2023
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Advertentie Pendoo

Whatsapp groep middag

Gedurende de middaguren zijn er vaak tennisbanen van AMIE on-
gebruikt. Om de bezetting op deze tijden te stimuleren is er een 
Whatsapp groep aangemaakt speciaal voor het tennissen op de mid-
daguren  Voor leden die wel wat vaker ‘s middags willen spelen maar 
niet met een vaste bezetting is er de mogelijkheid om oproepen te 
plaatsen en om aan te geven dat je graag wilt meedoen.

Om je voor deze Whatsapp groep aan te melden stuur je bij voorkeur 
een Whatsapp bericht naar het nummer 06-23 67 19 49 met daarin je 
naam. Dan zul je aan de groep worden toegevoegd. Je kunt je natuur-
lijk op ieder moment weer afmelden van de groep als je er geen deel 
meer van wilt uitmaken 

Trainingen

Inschrijven kan via www tennisparkoverdam nl
met deze link kom je er rechtstreeks!

https://wa.me/31623671949
https://www.tennispark-overdam.nl/index.php?page=Lessen&lessen&sid=1


Advertentie Sport 2000

SPORT 2000 
VOORBURG

www.sport2000.nl/voorburg  info@sport2000voorburg.nl  tel: 070 386 18 66
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