Nieuwsnet maart, april 2016
Met 16 deelnemers die de strijd met elkaar
aangingen op Valentijnsdag , was het
Indoortoernooi weer een geslaagd
evenement.
De prijsuitreiking en het napraten in onze
kantine, ondertussen genietend van een
homemade soepje, van Maud en Ineke, is
toch een mooie traditie geworden.
Ellen rijkte de 1e
prijs
uit aan Wil. Reserve
Harry moest aan de
bak vanwege een te
kleine voetbal
schoenenblessure van Marcel.??
Op 18 februari was een kwart van onze
leden aanwezig bij de ALV. Alhoewel het
bijna altijd dezelfde belangstellenden zijn
was het bestuur heel blij met dit aantal.
De belangrijkste punten waren:
● Wil Kraf heeft zijn eerste jaar als
penningmeester als positief ervaren, mede
doordat Theo de boeken in zeer goede
staat had achter gelaten. De financiële
staat van de club is gezond, daarom dus
geen contributie verhoging. In de toekomst
zal iets minder gereserveerd worden.

van verdienste, omdat zij 13 jaar lang
actief lid was van de barcie, vele
bardiensten heeft gedraaid en tevens het
beheer van sleutel en kistje in haar
takenpakket had. Gefeliciteerd! Toos ,dik
verdiend!

●Henk van Dijke werd
TVS VIP 2015.
Deze benoeming is tevens bedoeld voor
zijn baanonderhoudsteam.
Gefeliciteerd allemaal en ga vooral zo
door, want daar hebben wij allemaal profijt
van.
Voor de jeugd van 4-6 jaar gaat het
kaboutertennis weer beginnen in april.
Een gezamenlijke activiteit van ZTC en
TVS op 7 vrijdagmiddagen van 14.0015.00 uur.
In maart gaat een TVS klusteam de
kantine onderhanden nemen.
Als alles volgens plan loopt is deze klus 1
april klaar.
We kunnen nog
hulp gebruiken,
dus heb je tijd
geef je dan op
bij Marlies.

marlies65mw@gmail.com
● Secretaris Marlies verlaat het bestuur,
evenals Jakob, als afgevaardigde van de
wedstrijdcie.
● Henriët Bloemendaal wordt secretaris.
● Harry Schmidt volgt Jakob op. Succes
allebei!
●Tot haar grote
verrassing werd
Toos Boetje
benoemd tot lid

De KNLTB voorjaarscompetitie gaat
ook weer van start. Dit jaar vanaf april
gaan 2 teams hier aan mee doen. Het
dames dinsdagteam en een gemengd
zaterdagteam.
Succes allemaal!

