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Je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de vereniging. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar 

laerveld@hetnet.nl 

Corona nieuws 

Het kabinet heeft dinsdagavond bevestigd dat de extra maatregelen van de afgelopen 2 weken 

vervallen vanaf donderdag 19 november. Dat betekent dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ zoals bekend 

gemaakt op 13 oktober weer gaat gelden, sportkantines blijven gesloten, amateursportwedstrijden zijn 

verboden en de maximale groepsgrootte is 4 personen. Dubbelen en trainen met maximaal 4 spelers 

per baan is dan weer toegestaan.  

De ‘gedeeltelijke Lock down’ en de maatregelen van 13 oktober blijven daarom van kracht tot half 

december. Begin december maakt het kabinet opnieuw de balans op en bepaalt dan het vervolg van 

de maatregelen. 

 

Wat betekent dit voor tennis vanaf donderdag 19 november? 

• Officiële competities en toernooien zijn verboden. Onderlinge wedstrijden voor de jeugd t/m 17 

jaar binnen een vereniging zijn wel toegestaan. 

• Vrij tennissen en trainen is mogelijk, zowel buiten op de eigen vereniging als binnen in een hal. 

• De maximale groepsgrootte bij trainingen is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is 

exclusief trainer). 

• Dubbelen mag met 4 personen van 18 jaar en ouder in 2 vaste koppels van 2 personen; houd 

altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en met je medespeler. 

• Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. 

• Publiek is niet toegestaan, dus ouders kunnen niet blijven kijken bij hun kinderen. 

De richtlijn voor alle sporten is dat volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in 

groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand. Het Algemeen Protocol Sport is 

opgesteld in samenwerking met o.a. RIVM, VSG en NOC*NSF. De KNLTB heeft deze vertaald naar 

richtlijnen en adviezen voor tennis en padel. 

 

Vrijwilligersmiddag 

De vrijwilligersmiddag van zaterdag 28 november kan helaas niet doorgaan in verband met de corona 

maatregelen.  

Het bestuur zoekt naar een geschikte oplossing hiervoor. 

 

 

Tom gaat afscheid van ons nemen  

Tom: 

Na bijna vijf jaar bij ’t Laerveld in Laren les te hebben gegeven ga ik per 1 januari de club helaas 

verlaten. Ik ga namelijk aan de slag als trainer in Eibergen bij TV Mallumse Molen waar ik ook woon. 

Bij deze club ben ik zelf ook opgegroeid en ik kijk er erg naar uit om hier aan de slag te gaan. Ik zie 

met een heel goed gevoel terug op de afgelopen vijf jaar. Samen met veel vrijwilligers hebben we het 

aantal jeugdleden weer omhoog kunnen krijgen, hebben we leuke activiteiten neergezet en ook wat 

mooie vernieuwingen aan het park aangebracht zoals bijvoorbeeld de oefenmuur. Tot de 

kerstvakantie zal ik dit seizoen nog afmaken. Dus mocht je nog in de gelegenheid zijn om een keer 

langs te komen op maandag of donderdag middag/avond dan vind ik het leuk om van iedereen die 
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dat wil ‘afscheid te nemen’. Jullie zijn nog niet direct van me af. Ik ga de nieuwe trainer goed op weg 

helpen en waar kan zo goed mogelijk ondersteunen.  

 

Bestuur:  

Helaas gaat Tom (Kleinluchtenbeld) afscheid van ons nemen zoals jullie hierboven kunnen lezen. We 

gaan hem heel erg missen. Het bestuur is hard aan het werk om een geschikte opvolger te vinden. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

 

Verbouwing kleedkamers 

Inmiddels is de verbouwing van de kleedkamers al in volle gang zoals jullie misschien al gezien 

hebben. Met behulp van vrijwilligers is er al veel werk verzet. Mocht je 

ook je steentje willen bijdragen, meld je dan bij ons aan. We kunnen 

altijd handen gebruiken. 

  
 

Hier 

een 

kleine 

sfeerimpressie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 2021  

 

De datum van de Algemene Ledenvergadering van komend jaar is bekend. De vergadering wordt 

gehouden op maandag 8 februari 2021 in het clubhuis. De uitnodiging volgt later, maar zet de datum 

alvast in je agenda! 

 

 

Wintertennis bij TC ’t Laerveld: van 1 december 2020 tot 1 mei 2021 voor € 50,- 

 

Tennisvereniging ’t Laerveld in Laren biedt vanaf 1 december 2020 de mogelijkheid om zes maanden 

onbeperkt vrij te tennissen. De vereniging wil op deze manier onder andere sporters die door de 

huidige coronamaatregelen de 'eigen' sport tijdelijk niet kunnen beoefenen de gelegenheid bieden om 

te komen tennissen. Op deze manier kunnen zij de conditie en balgevoel op peil houden. Iedereen is 
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welkom bij 't Laerveld! Tennis is een sport die je uitoefent in de buitenlucht en goed op 1,5 meter 

afstand kan spelen. Iedereen is welkom die door de huidige omstandigheden minder gelegenheid 

heeft om te bewegen en toch fit wil blijven. Natuurlijk hopen we ook dat deze “winterleden” niet alleen 

een mooie tenniswinter hebben bij onze vereniging, maar in de toekomst volledig lid worden van de 

vereniging. De tennisvereniging biedt het wintertennis aan voor € 50, -  

Je bent dan geen lid van de KNLTB. Je kunt je inschrijven op het mailadres:  

laerveld@hetnet.nl of op de website van de vereniging. 

 

  

  

Salland Clubactie 

Scoor €50,- voor TC 't Laerveld 

 

  

Onze sponsor Salland Zorgverzekeringen ondersteunt graag sportverenigingen in de regio. Ook dit 

jaar krijgt de club weer een sponsorbedrag voor elk lid dat zich verzekert bij Salland. 2020 is een raar 

jaar geworden; daarom ontvangen we eenmalig een extra steuntje in de rug van €250,-. Daar zijn we 

natuurlijk blij mee! 

  

Via www.salland.nl/laerveld kun je het collectief van TC 't Laerveld bekijken; via deze link kun je ook 

meteen overstappen naar Salland. Voor de basisverzekering betaal je in 2021 €123,90 per maand. 

  

Via de Salland Clubactie profiteer je van: 

  

✓ Een regionale zorgverzekeraar met landelijke dekking 

✓ 7% korting op alle aanvullende en tandartsverzekeringen 

✓ Kans op 1 jaar gratis lidmaatschap bij de club 

✓ 5 gratis extra fysiobehandelingen bij de aanvullende verzekeringen Extra en Plus 

✓ 25% korting op alle artikelen via www.sportdirect.com  

  

Daarnaast kan het interessant zijn om bij Salland te kiezen voor het maximaal vrijwillig eigen risico. 

Dan betaal een premie van €98,90 (€25,- korting per maand). Overstappen is heel gemakkelijk. Je 

regelt het via www.salland.nl/laerveld! Salland zegt je huidige zorgverzekering op. Op de website van 

Salland kun je de verschillende pakketten met elkaar vergelijken, zodat je een verzekering kunt 

afsluiten die helemaal bij jouw situatie past. 
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