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Geachte huurder / contactpersoon
U bent huurder in de Tennishal Veldwijk voor seizoen 2022; formeel startend za.10 sept, maar
eigenlijk ma.12 sept 2022(vanwege:zie*1) en eindigend formeel za. 8 april 2023, maar eigenlijk
vrij.7 april 2023(vanwege:zie*1)).
We hebben lastige jaren met corona (beperkingen) achter de rug, en we hadden graag weer
een “normaal” winterseizoen willen draaien. Maar ook komend seizoen wordt –helaas- een
ANDERS-DAN-STANDAARD-JAAR, met de nodige –organisatorische- aanpassingen.
Het is u vast niet ontgaan dat we als STV met flinke problemen kamp(t)en. En daar hebben we
nog maar voor een gering gedeelte een mouw aan weten te passen.
De onzekerheden in de afgelopen maanden hebben er dan ook toe geleid, dat we niet eerder
de huur-bevestigingen konden sturen. Derhalve is de nota die u ontvangt, tevens bevestiging
van uw reservering, én –evt. gewijzigde- toewijzing (wegens: zie *2) van uw baan-uur(uren).
Door de (combinatie van) problemen, hebben we de volgende maatregelen moeten nemen:
 (*1)In het weekend (za/zo) is er geen particuliere seizoensverhuur meer.
(wegens zeer geringe én verspreide huur-belangstelling in het weekend).
 ALLEEN op (doordeweekse) AVONDEN en BEPERKT OVERDAG IS ER HORECA in kantine.
Voor het belangrijkste probleem, géén pachter die het beheer van de hal en de horeca doet, hebben we op
de valreep een gedeeltelijke invulling gevonden.
MIKE STOKKELAAR gaat deze functie vervullen, ZIJ HET DAT HIJ VOORAL door-de-weeks gedurende DE
AVONDUREN AANWEZIG is en slechts BEPERKT overdag. Mike is HELEMAAL NIEUW, we hebben hem bereid
kunnen vinden om in het diepe te springen, dus s.v.p. ENIG BEGRIP en HULP om hem zo snel mogelijk zijn
draai te laten vinden.

 Dat betekent: OVERDAG is de hal OPEN gedurende de uren dat er getennist wordt, maar …
kan dan mogelijk beperkt horeca zijn.
N.B. Historie-update: We wilden ter compensatie van dit eventuele ongemak een (gratis)
koffie/thee voorziening plaatsen, maar daar zien we nu van af, nu Mike er tóch in redelijke
mate overdag is. En dán verzorgt hij ‘gewoon’ de consumpties, tegen “zijn” horeca-prijzen.
 (*2)Na overleg mét (en bereidheid van) de huurders (contact-personen) zijn zoveel mogelijk
de baan-uren geclusterd tot aaneensluitende blokken, zodat het openen/sluiten van de hal
beter te organiseren is. Mogelijk tennist u dan op andere uren/banen dan u voorheen
gewend was.
 Met camera’s houden we een oogje in ’t zeil (zoals dat ook al gebeurde in de coronatijd bij
tóen de gesloten horeca).
We hopen –binnen alle (on)mogelijkheden- voor al onze huurders hiermee nog zoveel mogelijk
faciliteiten te bieden, met op z’n mist geen beperking op toegang en gebruik van de banen.
Ook voor óns is de huidige situatie ongekend, dus als u iets wilt opmerken, suggesties heeft,
meld het dan (secretariaat@tennishalveldwijk.nl of verhuur@tennishalveldwijk.nl ), opdat wij,
indien redelijkerwijs mogelijk, iets kunnen aanpassen.
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