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Nieuw bestuur TV de Gouw op de foto 
 
ZAANDAM - TV de Gouw heeft een nieuw bestuur. Maandagavond 20 april maakte fotograaf Lou 
Bronger op het park van de tennisvereniging uit Zaandam de officiële foto, waarmee het 
symbolische startsein voor het bestuur is gegeven. “We hebben er allemaal enorm veel zin in”, 
zegt de nieuwe voorzitter Paul Olthof. 
 
Zo is de leiding weer op volle sterkte bij TV de Gouw. “We hebben een breed bestuur samengesteld. 
Ons dagelijks bestuur bestaat uit mijzelf, vicevoorzitter Nico Valk, secretaris Marieke Heida, eerste 
penningmeester Marjolein Masereeuw en tweede penningmeester Jaap van Krieken”, vertelt Olthof.  
Meerdere andere leden vormen samen met hen het algemeen bestuur. 
 
Olthof is voorstander van korte lijntjes, goed en regelmatig overleggen. “Het gaat om communiceren 
en als je constructief praat, kom je tot oplossingen. Daarom vergaderen we eens per zes weken. We 
hebben ons geconformeerd voor een periode van vijf jaar en hebben er allemaal enorm veel zin in.” 
 
Olthof is vanaf augustus vorig jaar met Valk mensen binnen de club gaan polsen. “Bijzonder dat het 
dan in ene allemaal lukt. Ik vind het ook heel mooi dat we starten in het jaar van ons veertigjarig 
jubileum. Er komen veel leuke dingen en mooie ideeën op ons af. We hebben een 
jubileumcommissie die allerlei activiteiten bedenkt. Ons paviljoen wordt opgeknapt en je ziet dat met 
de prestaties van het eerste klasse mixteam steeds meer jongelui naar het park komen.”  
 
“Veel jeugd, twintigers en dertigers willen weer komen tennissen. Dat is ook ons doel, mensen naar 
ons tennispark laten komen, groter worden en het niveau opkrikken. We zijn al een bruisende 
vereniging, maar willen zeker nog bruisender worden”, aldus een enthousiaste Olthof.  

 

 
Niet voor publicatie: 
N.B. Foto (zie ook bijlage) en fotobijschrift op volgende pagina 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Paul Olthof 
via tel.: 06-55813377 of e-mail: paul@olthofenpartners.nl 

 



 
 
Fotobijschrift: 
Het nieuwe Gouw-bestuur, met op de voorgrond links in het midden voorzitter Paul Olthof en rechts 
naast hem vicevoorzitter Nico Valk. (Foto: Lou Bronger) 


