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Het winterseizoen zit er weer bijna op en de competitieteams mogen zich weer gaan
klaarmaken voor de competitie. Op dinsdag, vrijdag en zaterdag zullen er weer teams gaan
strijden om de winst. Op zondag gaat onze jeugd weer mee doen met de Worldtour. Dat
worden weer gezellige dagen op het tennispark. Helaas mocht het nog niet baten dat dit gaat
gebeuren op onze nieuwe tennisbanen. Door een landelijk probleem qua het innemen van
de oude matten, is het nog niet mogelijk om te starten met het aanleggen van de nieuwe
tennisbanen.
Morgen (17 maart) zal het openingstoernooi plaatsvinden van dit jaar. Wij wensen iedereen
die mee doet een fijne dag toe! Mocht je niks te doen hebben en zin om langs te komen, ben
je altijd welkom. Daarnaast wensen wij iedereen weer een fijn tennisseizoen!
Op 23 maart staat er een onderhoudsdag gepland, houd er rekening mee dat er dan niet
getennist kan worden!
De nieuwe pasjes zijn bij ons weer binnen en kunnen weer opgehaald worden in de kantine.
Deze mogelijkheid is er op donderdag 21 en 28 maart tussen 19.30 en 20.15.
Er is iets veranderd met de pasjes. Iedereen ontvangt een meerjaren ledenpas in plaats van
een jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheid van
twee jaar. Na deze periode gaat de KNLTB bekijken of de ledenpas in de toekomst langer
kan gaan gelden. Eigenlijk veranderd er
weinig, behalve dat het jaartal en de
speelsterkte verdwenen is van de pas.
50 jarig jubileum
2019. Ons jubileumjaar. Dit jaar bestaat
onze club 50 jaar en dat gaat gevierd
worden. Er is een jubileumaanbieding.
Voor maar liefst 50% korting kan je dit jaar
lid worden van de club. Daarnaast kan je
als beginner een racket erbij ontvangen.
Vertel het dus voort!
Later in het jaar zal er ook een jubileum
dag gaan plaats vinden om het gezamenlijk
te vieren. De jubileumcommissie is hard
bezig met het organiseren van deze dag.
Hier komt in de loop van de tijd meer
informatie over. Houd dit dus goed in de
gaten.

Bardienstplanner
De tijd is weer aangebroken dat de bardienstplanner ingevuld moet gaan worden. Net als
vorig jaar kan iedereen dat zelf achter de computer regelen. Wat betreft het aantal uren dat
ieder lid moet draaien, zal ongeveer gelijk staan aan dat van vorig jaar. Ook hier zullen jullie
nog over geïnformeerd worden. Houd de mail dus goed in de gaten wanneer de planner
online gaat en schrijf je in! Ben je net nieuw lid, en wil je graag wat meer informatie
ontvangen omtrent de bardiensten, aarzel dan niet en stuur een mailtje naar info@tvkl.nl!

