15 JUNI OPEN DAG!

ACTIVITEITEN
Het hele jaar door worden er diverse
activiteiten georganiseerd voor de jeugd en
senioren. Zo hebben we elke
donderdagavond een eigen competitie waar
beginners en gevorderden aan meedoen. En
verder diverse interne toernooitjes, zoals een
openings-, Hemelvaart-, BBQ- en
snerttoernooi.

KOM NAAR DE OPEN DAG
VAN TV DE VIERSLAG!
TENNISLES

COMPETITIE
Naast recreatieve activiteiten doet onze
vereniging ook met een aantal teams mee aan
de competitie die georganiseerd wordt door
de KNLTB. Op dit moment hebben we twee
damesteams en twee herenteams. Nieuwe
competitiespelers zijn altijd van harte welkom
om onze teams aan te vullen!
Een leuke combinatie van het spelen van
wedstrijden met een gezellige borrel na de
inspanning. En ook met weinig tenniservaring
kun je al meedoen aan deze competitie.

Op vrijdagavond worden de tennislessen
gegeven door tennistrainer Mannes van
Weert van tennisschool rbchallenge. Voor
meer info: https://rbchallenge.nl
Vanaf vrijdag 22 juni wordt weer een nieuwe
reeks van 8 tennislessen aangeboden. De
kosten hiervoor zijn €56,, zowel voor jeugd als
senioren. Voor de jeugd
wordt daarnaast een
toernooitje aangeboden.
Tennistrainer Mannes van Weert

Inschrijven kan tot 18 juni via
https://inschrijven.rbchallenge.nl

Op vrijdag 15 juni is iedereen van harte
welkom om een kijkje te nemen op ons
tennispark. Er is ontvangst met koffie en
thee, het bestuur is aanwezig om u meer
over de vereniging te vertellen. Je kunt
meedoen aan de tennisles die wordt
verzorgd door onze tennistrainer Mannes
van Weert.
De jeugd van 6 – 16 jaar is van harte
welkom van 18.00 – 19.30u. 16+-ers en
volwassenen kunnen van 19.30 – 21.00u
een balletje slaan.
Dus lijkt de tennissport je leuk?! Kom dan
15 juni naar ons tennispark en neem
familie en/of vrienden mee!
Graag tot ziens, bestuur TV de Vierslag

LIDMAATSCHAP
De kosten van het lidmaatschap bedraagt
€95,- voor senioren(vanaf 18 jaar) en € 25,voor jeugd (t/m 17 jaar).

Beste lezer,
Graag willen wij als TV de Vierslag de inwoners
van Berltsum en omgeving via deze folder wat
meer vertellen over onze mooie
tennisvereniging. Onze naam De Vierslag is
ontstaan in 1976 als tennisvereniging voor de
vier dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole en
Wier.
TENNISPARK
We hebben twee goed onderhouden
kunstgrasbanen waar je het hele jaar door op
kunt tennissen. Met daarnaast een gezellige
kantine. Ook hebben we een oefenbaan met
tennismuur, die is openbaar toegankelijk voor
iedereen. Het park is gelegen op sportpark de
Koekoek aan de Kwekerijleane.

Voor nieuwe leden zijn de lidmaatschapskosten het eerste jaar €45,- daarna €95,-.
Jeugdleden zijn het eerste jaar gratis lid
als zij tennisles afnemen.
BESTUUR EN VRIJWILLIGERS
Ons bestuur bestaat uit zes personen:
Voorzitter: Jasper de Vries
Secretaris: Anita Flapper
Penningmeester: vacant
Training/competitie/jeugd: Aletta Kalma
Activiteiten: Sake Krol
Div. zaken: Klaas Reitsma
Daarnaast hebben we vrijwilligers voor het
onderhoud en de kantine.

Jasper de Vries
is sinds maart onze nieuwe
voorzitter. Een nieuwe
voorzitter brengt weer
nieuwe en frisse ideeën.
Het idee om bij alle
huishoudens in Berltsum en omstreken een
folder met info over onze tennisvereniging in
de bus te doen, komt dan ook van zijn hand.

Heb je zin om lid te worden? Stuur dan
een mail naar tvdevierslag@gmail.com .

HEB JE EEN VRAAG?
Kijk voor meer informatie over onze
tennisvereniging op www.tvdevierslag.nl
of stuur je vraag naar
tvdevierslag@gmail.com.

