Februari 2022
www.tvderietstap.nl
De nieuwe website is in de lucht! De afgelopen maanden is hard gewerkt aan onze
nieuwe website. Klik op https://www.tvderietstap.nl en kijk hoe mooi en functioneel
de site is geworden. Voortaan wordt nieuws, kantinediensten, alle activiteiten enz.
enz. via de site en via facebook gepubliceerd. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden
via de site. Foto’s en verhalen zijn welkom. Kom maar door! Welkom in 2022!

Enquête
Soms ben je nog maar net uit de winkel of je hebt alweer een enquête in je mailbox
zitten. Goed idee, dacht het bestuur. Laten wij dat ook eens doen. Want het bestuur
is benieuwd naar jouw mening. We willen graag weten welke activiteiten je leuk
vindt, wat je eventueel mist aan activiteiten en aanbod en wat er eventueel beter.
Klik op deze link https://forms.gle/3et1Md2ZvRp11Huj7
We zouden het enorm waarderen wanneer je even de tijd neemt om onze enquête in
te vullen zodat we een goed beeld krijgen wat er leeft en speelt binnen de vereniging!

Algemene Ledenvergadering
Om alvast te noteren: Jaarlijkse ledenvergadering op 17 maart 2022
Zoals gewoonlijk in ons clubhuis.
De vergadering begint om 20.00 uur.

Contactpersonen/ Bestuursleden:
Voornaam
Lenie
Anja
Michel
Henri
David

Naam
Derksen
Duitshof
Heideman
Holler
Verschoof

Wat doet hij of zij
Secretariaat/Ledenadministratie
Voorziter
Jeugd
Financiēle zaken
Competitie/Toernooien

Telefoon
06-12811004
06-14363974
06-12230583
06-52247533
06-11964844

Mailadres
secretariaat@tvderietstap.nl
voorzitter@tvderietstap.nl
jeugd@tvderietstap.nl
pen@tvderietstap.nl
toernooi@tvderietstap.nl

Ledenlijst
De ledenlijst ontvang je binnenkort per mail Op deze lijst staan de namen van alle leden met hun
telefoonnummer. Dit is conform onze privacyverklaring. Wil je niet dat je naam en telefoonnummer wordt
gedeeld, stuur dan een bericht naar secretariaat@tvderietstap.nl

Blikken tennisballen te koop
Aan het begin van het seizoen wordt altijd een grote partij tennisballen gekocht door de vereniging.
Vanaf dit seizoen wordt besteld via www.tennisdirect.nl Deze worden voor alle competities en
toernooien gebruikt om mee te spelen. Ook leden kunnen een blik met 3 ballen van Tecnifibre kopen
voor 5 euro. Dat is toch een stukje goedkoper dan bij de sportzaak. Omdat alles loopt via
www.tennisdirect.nl kan de vereniging profiteren van allerlei aanbiedingen en leuke kortingen.
David Verschoof kan je verder helpen, mocht je meer informatie willen.

Kantinedienst: van de leden voor de leden.
De kantine is weer open en daarmee beginnen ook de kantinediensten weer. Super dat vele leden meehelpen
om een keer een dienst te draaien. Als iedereen meedoet ben je hooguit 1 of 2 avonden per jaar hieraan kwijt.
Jij hebt er ook plezier van als iemand achter de bar staat en je drankje wordt geserveerd. Er hangt een
duidelijke werkinstructie in de keuken.
Mocht je het desondanks toch spannend vinden om de eerste keer een dienst te draaien, laat het ons dan
weten. Dan word je met een lid ingepland wie bekend is met de kantinedienst. In principe kan niets misgaan.
We vragen nog wel een keer aandacht voor de sleuteloverdracht. De lijst van de kantinedienst is in de keuken
aanwezig. Daarop kun je zien wie de volgende kantinedienst mag draaien.
✓ Als je de lijst ontvangen hebt, Loop de lijst door en kijk wanneer je aan de beurt bent. Noteer deze
datum alvast in je agenda.
✓ De indeling staat ook op de website. Kun je niet op de datum dat je bent ingedeeld? Zoek dan zelf naar
een vervanger en geef dit door aan David Verschoof. De website is dan up to date.
✓ Heb je bardienst, bel of app de volgende op de lijst. Dan weet je ook zeker dat de sleutels bij de goede
persoon terechtkomen. Gooi dus niet zomaar de sleutel bij een ander door de bus maar neem eerst
contact op met hem of haar.
✓ De kantinedienst draait op vrijwilligers. Niet iedereen werkt in de horeca. Toon begrip dat het soms iets
langer duurt voordat je geholpen wordt.
✓ Competitieteams zorgen zelf voor de kantinedienst wanneer zij thuis spelen.
✓ Pinnen? Ja graag! We hebben een pinautomaat en zouden het fijn vinden wanneer er zoveel mogelijk
gepind wordt zodat er zo min mogelijk geld in de kantine achterblijft.
✓ Mocht je vragen hebben over de kantinedienst, Henri Holler is contactpersoon: Zijn telefoonnummer
is: 06-52247533 (na 18.00 uur)

Welke bal kies jij?
Met 1 activiteit meehelpen zou al mooi zijn. We zoeken o.a. hulp voor:
1. Het medeorganiseren van een dubbeltoernooi met de buurtclubs op
zaterdag 18 juni 2022.
2. De klussenochtenden op zaterdag 12 maart en zaterdag 8 oktober.
3. Medeorganiseren van de wintercompetitie.
4. Commerciele inslag? Mooi, want in verband met teruglopende sponsorinkomsten kunnen we mensen gebruiken voor de sponsorcommissie.

-> Interesse? Meld je dan bij een bestuurslid.

