NIEUWSBRIEF TV DE VIERSLAG
FEBRUARI 2020

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING
Wanneer: donderdag 19 maart
Aanvang: 20.00u Waar: Kantine

OPEN(INGS) TOERNOOI OP
ZATERDAG 28 MAART!
Om 15.00u begint het open(ings) toernooi, een
gezellige start van het nieuwe tennisseizoen.
Het is een open toernooi waar iedereen aan
mee kan doen, leden en niet-leden. Vragen jullie
familie, vrienden, buren etc. om mee te doen
een balletje te slaan?! Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd! Meld je voor 24 maart aan bij Sake
Krol: s.krol2@chello.nl

NL DOET: 14 maart, 9.30u.
Helpen jullie weer met klussen, snoeien en
schoonmaken tijdens de NL DOET dag? Dankzij
jullie hulp ligt ons park er straks weer netjes bij
voor het nieuwe seizoen. En het levert de club
ook nog een leuke vergoeding op! Alvast
bedankt!

Activiteiten in 2020
De volgende data zijn ingepland voor
activiteiten:
-

21 mei: Hemelvaarttoernooi
29 augustus: BBQ toernooi
September grote clubactie
14 november: snerttoernooi

Noteer ze alvast in de agenda, nadere info
volgt.

Op deze avond presenteren we de
jaarrekening van 2019 en de
begroting voor 2020. En praat het
bestuur jullie bij over de
ontwikkelingen in het bestuur en
plannen voor de vereniging.
Noteer de datum alvast in de
agenda!

Poiesz sponsor actie
Dit jaar doet onze vereniging mee
met de Jeugd Sponsor Actie die
loopt van 10 feb- 5 april. Helpen
jullie mee zoveel mogelijk munten in
te zamelen? Hoe meer munten, hoe
meer geld voor de club!
Op zaterdag 21 maart zijn we in de
winkel aanwezig om extra
bonusmunten te verzamelen en
onze vereniging te promoten,
komen jullie ook even langs?!

START TENNISLESSEN

TENNISKIDS

Roland Lucardie verzorgt komend seizoen weer
de tennislessen bij TV de Vierslag. De lessen
beginnen op vrijdag 20 maart.

TV de Vierslag doet mee met de het
aanbodpakket naschoolse
activiteiten. Alle kinderen van groep
3 – 8 kunnen voor €5,- drie
tennislessen krijgen op ons
tennispark. Een supermooi initiatief,
een boost voor onze tennisvereniging!

Wil je eerst eens proberen hoe het is, dan kun je
ook gebruik maken van het Maak Kennis met
Tennis pakket. Dit pakket is er voor zowel senioren
als junioren. Ook bieden we dit jaar weer
competitietraining aan, een goede
voorbereiding op de voorjaarscompetitie!

Nieuwe scoreborden
Binnenkort is het weer superleuk om
games te tellen met onze nieuwe
scoreborden, mede mogelijk
gemaakt door Born&vdGraaf!

Kijk voor meer info en inschrijving op:
https://www.tennisschoollucardie.nl/

Nieuwe leden
We zijn blij om te kunnen melden
dat onze vereniging recent is
uitgebreid met vijf nieuwe leden,
welkom en veel tennisplezier!
Communicatie en sociale media
WEBSITE: www.tvdevierslag.nl

KNLTB Voorjaarscompetitie
Vanaf dinsdag 7 april begint de
voorjaarscompetitie. We hebben weer vier
teams kunnen samen stellen: twee damesteams
op de dinsdagavond, een herenteam op de
woensdagavond en een herenteam op de
zaterdag. Via onze website kun je de teams
volgen. Komen jullie de dames en heren
aanmoedigen?!

Op onze website plaatsen we
regelmatig nieuwsberichten. Op de
kalender op de website staan onder
andere de geplande activiteiten en
bezetting van de banen.
Heeft u vragen of opmerkingen naar
aanleiding van deze nieuwsbrief,
neem dan gerust contact op via
tvdevierslag@gmail.com.

Nieuws van de sponsorcommissie
We zijn blij te kunnen melden dat Trynke Meijer
heeft aangegeven in de sponsorcommissie te
willen stappen. We hebben het liefst nog twee
enthousiastelingen nodig om haar daarbij te
helpen. Wie helpt mee de vereniging om
financieel gezond te houden?!
Je kunt met voorzitter Jasper de Vries (0643900562) bellen voor meer informatie over deze
taak.
2

Help jij onze tennisvereniging in
beeld te brengen door onze
facebook pagina te liken?!
https://www.facebook.com/tennisv
erenigingdevierslag/
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