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Mooie nieuwe oefenmogelijkheden voor de tennisjeugd.
Woensdag 1 mei werd de vernieuwde oefenkooi van de tennisvereniging in
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gebruik genomen. Ook was er een open dag voor Jeu de Boules op het
tennispark.
Was de oefenkooi in het verleden altijd een donkere hoek, waar je niet
gemakkelijk ging oefenen, na de renovatie is het een blikvanger geworden en
wordt het vast ook een geliefde plek voor de jeugd om een balletje te gaan
slaan, want de slagmuur is door ouders van jeugdleden schitterend ge- en
beschilderd met leuke smileys. De omgeving is rigoureus aangepakt door eigen
leden met behulp van enkele professionals. Deze voorheen donkere afgelegen
hoek van het park heeft een heel open aanblik gekregen.
Onder belangstelling van ca. 50 mensen, in alle leeftijdscategorieën, hebben
het jongste lid (5 jaar) en het oudste lid (88 jaar) de vernieuwde oefenkooi
geopend door gelijktijdig met een bal tegen de beschilderde muur te slaan. Ook
speelden ze samen nog een partijtje tennis op de nieuwe minibaan. Voorzitter
Jan Wilgenhof prees de inzet van allen die deze metamorfose gerealiseerd
hebben en bedankte iedereen.
Gelijktijdig was er die dag gelegenheid kennis te maken met de Jeu de Boules
sport, velen maakten van deze gelegenheid gebruik, zodat het een gezellige
dag werd.

ZOMERTENNIS IN LAREN
Tennisvereniging 't Laerveld in Laren biedt ook deze zomer sporters van
De vereniging wil op deze manier de tennissport onder de aandacfrt Uren§en
bij sporters die voor een andere sport kiezen zoals voetbal of volleybal.
Voorzitter Jan Wilgenhof: "We merken dat voor veel mensen het niet
mogelijk is om van twee sportverenigingen tegelijk lid te zijn, daarom hebben

we dit zomertennis bedacht om te kunnen tennissen als andere sporten
stilliggen vanwege de zomerstop. Als in de zomer bijvoorbeeld bij voetbal
en volleybal geen competitie en trainingen zijn, kunnen mensen bij ons
komen tennissen om hun conditie en balgevoel op peil te houden. Natuurlijk

hopen we ook dat deze sporters niet alleen een mooie tenniszomer hebben

bU onze vereniging, maar in de toekomst volledig lid worden van de
vereniging."
De tennisvereniging biedt het zomertennis aan voor de volgende prijs:

€ 50, - voor drie maanden onbeperkt tennissen. Als je voor de eerste keer
meedoet zijn er twee tennislessen bij de prrjs inbegrepen. Als je inschrijft
met vier personen tegelijk, krijgt ieder €10, - korting.

Je kunt je inschrijven op het mailadres: laerveld@hetnet.nl
Meer informatie op de website van de vereniging: www.laerveld.nl

Jeugd

Tennisvereniging 't Laerveld heeft een hele leuke jeugdafdeling waar
gezellig samen getennist wordt, competitie gespeeld en waar heel veel
activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden onder leiding van Tom
Kleinluchtenbeld, de tennisleraar, in samenwerking met de enthousiaste
jeugdcommissie.
Lijkt het jou ook leuk om te beginnen met tennissen? Maak dan gebruik van
onze jeugdactie! Voor alle kinderen Vm 12 jaar hebben we een speciale
actie. Voor € 60, - ben je heel 2019 lid van de tennisvereniging, krijg je vijf
tennislessen en krijg je van de vereniging een racket dat je ook mag houden.
Neem voor meer informatie contact op met de tennisleraar van T.C. 't

Laerveld:

Tom

Kleinluchtenbeld.

Mailen kan

naar

tom_ten nis 1 0@hotmail. com.

Aanmelden Najaarscompetitie :
Wilje in het najaar (opnieuw) competitie spelen? Geef je op bij Tonny van
Esterik (06-22099249) of Wilma Kuiper (06-42765608), de
verenigingscompetitieleiders (VCL) van't Laerveld. Zij schrijven de teams
bij de KNLTB. De najaarscompetitie start begin september en loopt tot en
met eind oktober, zie voor data en competitie soorten: [http://
https://www.knltb.nl/ tennissersicompetitie/najaarscompetitie{http://
https://www.knltb.nl/ tennissers/competitie/najaarscompetitie/ .Per team
wordt er inschrijfgeld voor deelname gevraagd. De jeugdcommissie
benadert de jeugdspelers voor het spelen van competitie. Voor de
jeugdspelers is het inschrijfgeld € 10,00 per persoon.
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Vrijdagavond
Op de vrijdagavond is het af en toe erg druk met de toss en de competitie.
Er zullen af en toe twee competitie teams thuis spelen op de vrijdagavond.
Er zal dan begonnen worden op twee banen. Na de 1e wedstrijd is er dan
ruimte voor de toss. Dit komt ongeveer 6 keer per jaar voor. Op dit moment
hangen de resterende data in de kantine. Ook op de website in de agenda
kun je inzien wanneer een dubbel programma is.

Energieverbruik
ENERGIEVERBRUIK
ln de ALV van februari 2019 werd toegezegd om in een nieuwsbrief terug te
komen op het energieverbruik zodra de jaarrekening 2018-2019 bekend zou
zijn.
ln de afgelopen jaren werden stapsgewijs de benodigde/ noodzakelijke en in
de ALV afgesproken energ iebespare nde maatregelen gereal iseerd.
Uitgangspunt was destijds het rapport van bureau Klimaatroute en het
energ ieverbruik 201 4 -201 5.
GASVERBRUIK

ilektra

3as
2014-2015

1.862 m3

t1.200 kwh

2018-2019

1.098 m3

3.394 kwh

2018-2019

+.278

kwh

r/an energiebedrijf

rfgenomen.
dem

[eruggekeerd aan
:nergiebedrijf
l-809 kWh rechtstreeks

1018-2019

lebruikt uit eigen opwekking
zonnepanelen

Het totale verbruik was dus: 3.394 + 1.809 = 5.203 kwh.
Eén ander is uiteraard mede aftankelijk van de weersomstandigheden,
afgelopen jaar geen (strenge) winter en in de zomer veel zonuren gehad.

DOORGEVOERDE MAATEGELEN IN BOVENGENOEMDE PERIODE:
1. Gasgeiser voor warm water kleedkamers vervangen door elektrische

boiler;
2. Gaskachels in kleedkamers vervangen door elektrische convectoren;
3. Elektrische boiler in keuken geplaatst om verlies in (te) lange

tapwaterleiding naar aanrecht in keuken te beperken;
4. Verlichting aangebracht in de "buitenklok";
5. De 30 jaar oude baanverlichtíng vervangen door Ledverlichting;
6. 25 Zonnepanelen geïnstalleerd, gemiddeld te venryachten opbrengst
per jaar: 5.300 kwh. (Afgelopen jaar 6.352 kWh);
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7. De c.v.-ketel voor verwarming kantine etc. werd in maart 2019

vervangen en heeft dus nog nauwelijks besparingseffect gehad, de
verwachting is dat dit nog circa 20o/o besparing op kan leveren;
B. De kleedkamers zullen (eventueel) beter gei'soleerd worden en na
overleg met incidentele gebruikers besloten de kleedkamers in de
wintermaanden af te sluiten.
AANDACHTSPU NTEN,
1. Waarschijnlijk meer elektra verbruikt vanwege toename leden/

tennislessen, vooraljeugd waardoor de verlichting in de namiddag
vaker en eerder ontstoken wordt;
2. Meer activiteiten en meer deelname aan (avond)competities;
3. Verzoek om zoveel mogelijk op baan 1 en 2 of op baan 3 en 4 te

tennissen waardoor er 4 lichtmasten branden (dus b.v. niet op baan
en 4 gaan tennissen zodat alle 8 lichtmasten branden);
4. En..... als er niet meer getennist wordt: "lampen uitschakelen".
WATERVERBRUIK. Om te besparen zijn hier (nog) geen maatregelen
getroffen. Verbruik circa 80 m34aar.
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