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Welkom bij TV Dekker Rokkeveen 
Bij TVDR maken we plezier met elkaar en bieden we elkaar de 

uitdaging en de ruimte om beter te worden. We zorgen dat iedereen 

zich bij ons thuis voelt, van jong (3 jaar) tot oud en elk tennisniveau! 

We zijn een tennisvereniging, met eigen Algemene Leden 

Vergadering en Bestuur, die gebruik maakt van het mooiste 

tennispark van Zoetermeer en omgeving: Dekker Zoetermeer. Ook 

padel wordt aangeboden. We spelen op gravelbanen buiten; de 

baansoort waarop je volgens de tennisbond (KNLTB) het beste leert 

tennissen. 

 

Tennis en padel is gezond ! 
Regelmatig matig/intensief bewegen gaat gepaard met sterkere 

botten en een lager risico op overgewicht, diabetes en hart- en 

vaatziekten. Om de bal te halen ben je aan het rennen, remmen, 

wenden, keren, springen, landen en dat op een voor je gewrichten 

vriendelijke ondergrond. Een ultieme workout voor core stabiliteit, 

spierkracht en cardio. 
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Waar vind je belangrijk nieuws? 
Nieuws wordt gedeeld via notificaties in je KNLTB ClubApp. Ook 

reserveer je hiermee eenvoudig een buitenbaan en bekijk je jouw 

competitie- en toernooiresultaten. De KNLTB ClubApp kun je vinden 

en gratis downloaden in de App Store of op Google Play. Als je de 

ClubApp nog niet eerder hebt gebruikt moet je eerst onze club 

selecteren. Als je zoekt op Dekker zie je onze vereniging tussen de 

resultaten staan: T.V. Dekker Rokkeveen. Voor het inloggen in de 

KNLTB ClubApp gebruik je je bondsnummer van de KNLTB. Je vindt 

deze terug op je KNLTB-pas. Na inschrijving ontvang je een 

welkomstmail waarin dit bondsnummer vermeld wordt. Heb je nog 

niet eerder ingelogd en heb je dus nog geen wachtwoord, of ben je je 

wachtwoord vergeten, kies dan in de ClubApp voor “Wachtwoord 

vergeten?”. Je ontvangt dan een e-mail op jouw e-mailadres dat 

bekend is bij onze ledenadministratie. Voor meer informatie, kijk op: 

https://www.tvdr.nl/clubapp/ 

Wij geven regelmatig onze Nieuwsbrief uit. Deze wordt naar je e-mail 

adres gestuurd. Dat adres wordt ook gebruikt voor korte berichten 

tussendoor. 

Algemene informatie vind je op onze website https://www.tvdr.nl/ . 

Deze is vrij toegankelijk. Er is ook een besloten deel voor onze leden, 

waarop je inlogt met je e-mail adres en je zelfgekozen wachtwoord. 

We zijn ook te vinden op Facebook: https://nl-

nl.facebook.com/dekker.rokkeveen en Instagram: 

https://www.instagram.com/tvdekkerrokkeveen/ . 

  

https://www.tvdr.nl/clubapp/
https://www.tvdr.nl/
https://nl-nl.facebook.com/dekker.rokkeveen
https://nl-nl.facebook.com/dekker.rokkeveen
https://www.instagram.com/tvdekkerrokkeveen/
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Hoe kan je aan de slag op de baan? 
Hoe vind je partners of groepjes om te spelen? 

• Meedoen met de clubladder; je speelt elke 2 weken wanneer 

het past in je agenda, op je eigen tennisniveau. Informatie en 

aanmelden: https://www.tvdr.nl/activiteiten/ ; 

• Via de KNLTB ClubApp (maar via de ladder is het handiger); 

• Rackettrekken, op maandag- en woensdagochtend. Info: 

https://www.tvdr.nl/activiteiten/ ; 

• Afspreken met je lesgroepje; 

• Zoek je een tennismaatje en wil je nog extra tips? Mail naar 

crs@tvdr.nl en geef aan dat je tennismaatjes zoekt. Zij helpen 

je verder. 

Tennisbanen buiten (gratis voor leden) reserveer je via je KNLTB 

ClubApp of via de afhangcomputer in het halletje. 

Introducés: TVDR leden kunnen iemand introduceren die geen lid is. 

De kosten hiervoor bedragen €7,50 voor een seniorlid of €2,50 voor 

een junior/jeugd/minilid of gratis voor aspirant leden die een proefles 

volgen. 

Hoe reserveer je een binnenbaan of padel? 
• Via de Playtomic app, voor tennisbanen binnen en padelbanen 

binnen en buiten; huurtarief van Dekker Zoetermeer. 

Kortingen die leden van TVDR bij Dekker krijgen: 
• 10% op de consumpties in de sportbar, op vertoon van je KNLTB 

pasje; 

• €5,- per uur op de binnenbanen en de padelbanen, automatisch 

via de Playtomic app. 

https://www.tvdr.nl/activiteiten/
https://www.tvdr.nl/activiteiten/
mailto:crs@tvdr.nl
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Faciliteiten Dekker Zoetermeer 
Parkgegevens: Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer, telefoon 

sportreceptie 079 - 368 42 42. 

Openingstijden: 

• Beschikbaarheid banen Ma – Vrij 07.00 uur – 23.00 uur, Za 08.00 

uur – 18.00 uur, Zo 08.00 uur – 18.00 uur* 

• Op zaterdagen en zondagen na 18.00 uur blijven de buitenbanen 

bereikbaar via de Bowlingbar (Party ingang). Hier kan je tegen 

overhandiging van jouw lidmaatschapspas een sleutel in 

ontvangst nemen ter opening van het hek, gelegen naast 

tennisbaan 1. 

• * Bij evenementen, competities en toernooien kan het complex 

op zaterdag- en zondagavond langer geopend zijn. 

De tennisbanen buiten zijn zo mogelijk het gehele jaar geopend. In de 

periode tussen 1 november en 1 april zijn er beperkt buitenbanen 

beschikbaar zolang de weersomstandigheden dit toelaten. 

EHBO en AED-toestel zijn beschikbaar bij de sportreceptie of de duty-

manager (bereikbaar via ieder Dekker Zoetermeer personeelslid). 

We maken gebruik van het Sportcafé (met professionele horeca) en 

van professioneel geoutilleerde en onderhouden toilet- en 

kleedkamer-faciliteiten inclusief douches en sauna. 

Zie ook: https://dekkerzoetermeer.nl/ 

Ook is er een sportshop bij de sportreceptie: 

https://www.tennisdirect.nl/winkels 

En er is een sportschool: 

https://www.fitforfree.nl/zoetermeer/rokkeveen 

https://dekkerzoetermeer.nl/
https://www.tennisdirect.nl/winkels
https://www.fitforfree.nl/zoetermeer/rokkeveen
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KNLTB 
De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is het 

overkoepelende orgaan van de tennis- en padelsport en de tennis- en 

padelverenigingen in Nederland. Info: https://www.knltb.nl/ . 

Tennisschool Y4Tennis 
We hebben een contract met Y4Tennis voor een aantal verschillende 

tennis- en padelleraren. Per leraar is er een specialisatie naar leeftijd 

en niveau van deelnemers aan de lessen. 

Daardoor kan elk lid bij Y4Tennis terecht voor een uitgebreid 

assortiment aan lessen, allemaal onder begeleiding van de beste 

tennisleraren. Van jong tot oud of het nu gaat om recreatief tennis of 

trainen om je beste prestaties neer te zetten, zij helpen je graag 

verder. 

 

Lesaanbod: TODDIE SPORT (3-6 JAAR), Y4KIDSCLUB (6-12 JAAR, 

Tenniskids), JEUGD TENNIS (12-18 JAAR), VOLWASSENEN TENNIS 

(18+), TOPTENNIS en PRIVÉ/DUO TENNIS. Meer informatie hierover in 

Y4Tennis informatieboekjes: https://www.y4tennis.nl/?page_id=1647 

https://www.knltb.nl/
https://www.y4tennis.nl/?page_id=1647
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Lessen kan het gehele jaar door en vinden plaats in 3 periodes: 

• Januari – april (binnenbanen; lestarief winter) 

• April – juli (buitenbanen; lestarief zomer) 

• September – december (binnenbanen; lestarief winter) 

Lestarieven: https://www.y4tennis.nl/wp-

content/uploads/2022/03/Tarievenlijst-zomer-2022.pdf (dit zijn nog 

zomer 2022 tarieven; via een soortgelijke link kun je t.z.t. de 

zomertarieven 2023 vinden; die gelden voor lessen op de 

buitenbanen voor leden van TVDR; Y4Tennis zomertarieven plus 

TVDR contributies zijn samen lager dan lessen op banen die niet van 

TVDR zijn). 

 

 

Aanmelding voor lessen gaat via de administratie van Y4Tennis: 

Wendy de Wit, 06-24687280, info@Y4tennis.nl of via de Y4Tennis 

website: https://www.y4tennis.nl/?page_id=64 

https://www.y4tennis.nl/wp-content/uploads/2022/03/Tarievenlijst-zomer-2022.pdf
https://www.y4tennis.nl/wp-content/uploads/2022/03/Tarievenlijst-zomer-2022.pdf
https://www.y4tennis.nl/?page_id=64
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Jeugd: Opleidingsplan en jeugdactiviteiten 

TVDR en Y4Tennis zorgen voor variatie, sociale binding en sportieve 

uitdaging in de lessen en middels jeugdactiviteiten, dit alles in een 

veilige omgeving: 

 

 

• Familie-Kind toernooitjes • Oefenwedstrijdjes 

• Tenniskids toernooitjes • KNLTB Jeugdcompetities 

• Vriendjesmaanden • TVDR Open Jeugd Toernooi 

• Zomerkamp • KNLTB Junioren Tour Brons 

• Halloween-tennis • TVDR Clubkampioenschappen 

• Kruidnotentennis • Jeugdselectie 
 

Y4Tennis verzorgt ook opleidingsplannen voor de jeugd. 
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Clubagenda volwassenen 

We vertellen je graag aan welke verschillende activiteiten je mee kunt 

doen bij TVDR, waardoor je lekker kunt tennissen en ook eens speelt 

tegen en met mensen die je nog niet kent: 

• Nieuwjaarstoernooi; 
januari 

• TVDR Open 50+ toernooi; 
juni 

• Openingstoernooi; maart • Zoetermeerse Cup; juli 

• TVDR Clubladder; nagenoeg 
gehele jaar 

• TVDR Open KNLTB 8/9 
Starterstoernooi; juli 

• KNLTB Competities; voorjaar 
en najaar 

• 8/9 Zomerladder; 
zomer 

• Rackettrekken; nagenoeg 
gehele jaar 

• TVDR Clubkampioen- 
schappen; september 

• Dagtoernooien; maandelijks, 
grootste deel van het jaar 

• Biertoernooi; 
november 

• TVDR Open toernooi; juni • Wijntoernooi; december 
 

 

Voor vragen kan je een e-mail sturen naar: crs@tvdr.nl 

Meer informatie kan je vinden op: https://www.tvdr.nl/activiteiten/ 

mailto:crs@tvdr.nl
https://www.tvdr.nl/activiteiten/
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Hoe werkt de inschrijving voor de KNLTB Competities? 

Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier op de website: 

• https://www.tvdr.nl/voorjaarscompetitie/ voor de 

voorjaarscompetitie; inschrijven van medio oktober tot medio 

december; 

• Soortgelijke webpagina voor de najaarscompetitie; inschrijven 

van medio mei tot eind juni. 

Voor vragen kan je een e-mail sturen naar: 

competitiesenioren@tvdr.nl . 

 

 

  

https://www.tvdr.nl/voorjaarscompetitie/
mailto:competitiesenioren@tvdr.nl
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Ledenadministratie 
TVDR en Y4Tennis hebben ieder hun eigen administratie van leden en 

deelnemers aan de lessen. Indien je gaat verhuizen of om een andere 

reden stopt met tennissen en lessen, moet je je zowel bij de 

tennisschool als bij de vereniging afmelden. 

Voor Y4Tennis: info@y4tennis.nl  

Aanmelden voor het TVDR lidmaatschap kan het gehele jaar door, via 

ons online formulier: 

https://www.tvdr.nl/lidmaatschap/inschrijfformulier/ 

Contributietarieven: https://www.tvdr.nl/lidmaatschap/  

Deze tarieven worden per jaar vastgesteld door de TVDR Algemene 

Leden Vergadering, na overleg met Dekker Zoetermeer. 

Opzegtermijn en wijzigingen: Alle mutaties, zoals verhuizingen, en 

opzeggingen kun je melden per e-mail aan info@tvdr.nl . 

Opzeggingen dienen voor 1 december van het lidmaatschapsjaar 

(kalenderjaar) te worden gedaan. 

Onze ledenadministratie wordt verzorgd door Dekker Zoetermeer. 

Meer wetenswaardigheden: 

https://www.tvdr.nl/lidmaatschap/#opzegging 

Bijkomende kosten: Waar van toepassing (wordt bij aankondigingen 

aangegeven) is voor deelname aan een activiteit inschrijfgeld 

verschuldigd. 

mailto:info@y4tennis.nl
https://www.tvdr.nl/lidmaatschap/inschrijfformulier/
https://www.tvdr.nl/lidmaatschap/
mailto:info@tvdr.nl
https://www.tvdr.nl/lidmaatschap/#opzegging
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Vrijwilligers 
Bardiensten zijn bij ons niet nodig en het onderhoud van de 

faciliteiten wordt uitgevoerd door Dekker Zoetermeer. Toch kan het 

verenigingsleven niet zonder vrijwilligers, voor functies zoals: 

• Bestuur; voorzitter, secretaris, penningmeester, 

toernooicommissie, jeugdcommissie, commissie recreatie 

volwassenen, competities, technisch beleid, sponsoring. 

• Competitieleiders; 

• Toernooileiders; 

• Organisatoren recreatieve toernooien en activiteiten. 

 

Ouderparticipatie wordt van harte aangemoedigd. Ouders die vaak 

aanwezig zijn, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 

van hun kind, kunnen ook actief deelnemen aan de organisatie of 

uitvoering van de activiteiten voor hun kinderen. Het gaat met name 

om gezelligheid, plezier en samen (met meerdere ouders) de 

schouders eronder zetten. Het is geen verplichting, maar wel een zeer 

gewaardeerde participatie. 

Jongerenparticipatie: Onder het motto “Voor jongeren, door 

jongeren” willen we de betrokkenheid van jongeren op onze 

vereniging vergroten. In de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar zijn er geen 

betere bedenkers en organisatoren van activiteiten (hoeft geen 

tennis te zijn) voor deze doelgroep dan de wat oudere jongeren in die 

groep zelf.  
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Algemene Ledenvergadering en Bestuur 

 

Twee keer per jaar organiseert TV Dekker Rokkeveen een Algemene 

Ledenvergadering (ALV). Dit is bij uitstek het moment om met het 

bestuur in gesprek te gaan over het beleid van de vereniging en 

besluiten te nemen. 

Tijdens de ALV in het najaar blikken wij vooruit op het nieuwe jaar en 

zal er een beleidsupdate worden gepresenteerd. Tijdens de ALV in 

het voorjaar wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn te bekijken op 

onze website als je bent ingelogd. 

Het Bestuur van TVDR bestaat momenteel uit 5 leden: Peter Carton 

(voorzitter en sponsoring), Elke Verbaarschot (secretariaat en 

communicatie), Daan Bregman (penningmeester), Frank van der 

Linden (vicevoorzitter, activiteiten volwassenen en technisch beleid & 

KNLTB competities) en Frits Verbaarschot (activiteiten jeugd, TVDR 

Clubkampioenschappen en open toernooien). De volgende link toont 

waarvoor je ze aan kunt spreken en hun contactgegevens: 

https://www.tvdr.nl/bestuur/ . 

 

https://www.tvdr.nl/bestuur/
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Sponsoring 

Inkomsten die gegenereerd worden uit sponsoring zijn ook voor onze 

vereniging belangrijk. Er zijn meerdere effectieve en creatieve 

mogelijkheden. Sponsoring wordt gecoördineerd door onze 

voorzitter. Contact via voorzitter@tvdr.nl . 

 

 

 

 

Onze huidige sponsoren: 

 

 

TennisDirect is de algemene sponsor van de vereniging. Voor het 

Open toernooi van zowel de senioren als ook de jeugd treedt 

TennisDirect op als subsponsor en ook voor vele andere activiteiten 

binnen onze vereniging. Speciaal voor TVDR leden worden een paar 

keer per jaar speciale VIP-koopavonden/dagen georganiseerd waarbij 

de leden 10% extra korting verkrijgen. 

  

mailto:voorzitter@tvdr.nl
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Y4Tennis staat voor passie voor de sport, motivatie om te verbeteren 

en kennis. Deze kenmerken uiten zich op elk niveau, zowel 

prestatieve als recreatieve lessen van beginnende tot top 

wedstrijdspelers voor alle leeftijden. 

 

 

 

 

Dekker Zoetermeer – dé locatie met de ideale combinatie van sport, 

entertainment, restaurants en vergadermogelijkheden. De 

veelzijdigheid in aanbod in combinatie met een gastvrij team maakt 

Dekker Zoetermeer de perfecte plek voor (sportieve) evenementen, 

vergaderingen & workshops, bijzondere feestjes zoals een verjaardag, 

jubileum of bruiloft, of gewoon een leuke dag uit. 
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JEBO Zeefdruk & Reklame v.o.f is de leverancier en producent van 

o.a. stickers, affiches, makelaarsborden, textiel (t-shirts, polo's, 

sweaters, sportkleding, werkkleding, schorten, vlaggen, paraplu's), 

tassen, mokken, relatiegeschenken, reclameborden, autobelettering, 

enzovoorts. JEBO is te vinden aan de Cobaltstraat 45, 2718 RN 

Zoetermeer. 

 

 

Bregman accountants neemt zorgen over cijfers uit handen. Directeur 

Daan Bregman: 'Dit doen wij door een persoonlijke band met onze 

klanten op te bouwen. Op basis van dat vertrouwen bieden wij een 

helpende hand bij alle voorkomende keuzes waarvoor een 

ondernemer komt te staan'. 

 



 

 18 

 

 

 

Dier van Nu is een winkel voor dieren en hun baasjes/verzorgers. Wij 

streven er naar om u als klant zo goed mogelijk te helpen. Wij doen 

elke dag weer ons best onze klanten te adviseren en uw vragen te 

beantwoorden. Elke dag weer ontmoeten wij mensen die vol passie 

over hun huisdier praten, dit is waar je het als dierenwinkel allemaal 

voor doet! Dier van Nu is te vinden aan de Theresiastraat 106B in Den 

Haag. Tel: +31 70 38 34 188. 

 

 

 

De zelfzorg expert! Met training & coaching versterken wij mens en 

organisatie op het gebied van omgaan met agressie, zelfzorg en 

effectieve communicatie. 
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TVDR en Le Petit hebben uitgesproken dat Le Petit later dit jaar 

toetreedt als hoofdsponsor voor de jeugd van TVDR. Daarbij zal Le 

Petit ook exclusief zaken voor de jongste jeugd gaan sponsoren. We 

zijn nu nog in gesprek over wat dat precies is. Zodra we nieuws 

hebben, vertellen we jullie daar graag meer over. TVDR is heel blij met 

de uitgesproken intentie van Le Petit om de rol als hoofdsponsor 

jeugd op zich te nemen.  
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