Nieuwsnet februari/maart 2017
● Wat een ruimte op onze banen! Is het jullie
al opgevallen dat de historische empirestoelen
verdwenen zijn? Daarvoor in de plaats heeft
Henk van Dijke scoreborden met TVS gele
ballen gemonteerd, die we hebben aan
kunnen schaffen door de Rabo clubkas actie.
Ziet er zeer professioneel uit. Aangezien de
stoelen ook als kapstok fungeerden moeten
we daar natuurlijk een andere oplossing voor
vinden.

● Het Indoor toernooi in Hoogezand is weer
prima verlopen met veel “talentvolle“
deelnemers. Ook een aantal wintertennissers
uit Annen deden mee, waardoor er leuke en
verrassende partijen werden gespeeld.
Kijk op onze website voor verslag en foto’s.
● Penningmeester Wil Kraf, die tevens de
ledenadministratie in beheer heeft, moest
helaas een aantal afzeggingen noteren:
Renee van der Veen, Rolf Heikens, Ans en Bert
Jager, Riek Oosterveld, Will Vogel, Janneke
Wegman en José Nuyten.
● Aangemeld heeft zich: Robert Haan.

Bij onze club en graag tot gauw op ons park.
Hierbij hebben wij de magische grens van 100
leden weer gepasseerd, nu 101 TVS ers aan
boord.
● De nieuwe knltb pasjes zijn binnen!
Deze liggen achter de bar en kunnen
opgehaald worden als de kantine open is.
Dat is op de woensdag toss avonden vanaf
19.30 en tot 1 april op zondag ochtend en
dinsdagochtend vanaf 10.00 uur, tijdens de
winterleden toss.

●De ALV op 16 februari werd bezocht door 19
leden. Er heerste een goede en levendige
sfeer. De onderwerpen die aan de orde
kwamen waren : de opgeknapte kantine, de
website, de knltb verenigingsapp, het gebruik
maken van onze banen door derden, de
trainingsmogelijkheden via Future Tennis, de
verlichting, gebruik van onze kantine door
stichting Dorpshuis of Dorpsbelangen,
kostenverdeling stroom van TVS en Dorpshuis
en het aanleggen van extra parkeerplaatsen
i.v.m. de nieuwe invulling van de school.
En natuurlijk gaf Wil uitleg over het financiële
verslag, waarbij een heel klein nadelig saldo
over 2016 tevoorschijn kwam. Een ware
boekhoudkundige prestatie omdat wij o.a.
door het opknappen van de kantine veel
onkosten hebben gehad. Daardoor de
heugelijke mededeling: geen verhoging van de
contributie.

Wat ongebruikelijk werd deze keer een nietlid benoemd tot VIP: Wim Withagen ( ja, de
man van..) wegens zijn vele uren werk voor
het (mede) maken van de website. Wegens
zijn afwezigheid nam Marlies de attentie in
ontvangst, nadat voorzitter Renate aangaf dat
de benoeming ook een beetje voor haar was.
(eeuwige roem tot aan het tunneltje!)
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