Nieuwsnet december 2017

●Onze banen zijn op moment van schrijven
bedekt met een dikke laag sneeuw.
Voor de actieve tennissers verplichte rust,
maar als de weersberichten kloppen zal het
kunstgras weer snel te bespelen zijn.

●Het kan jullie niet ontgaan zijn dat er
inmiddels een duidelijk aanwezige grote
schuur geplaatst is. Het is even wennen, maar
het praktisch gebruik vergoed veel.
Henk van Dijke heeft samen met een aantal
TVS ers veel voorbereidend werk verricht om
het plaatsen van de schuur mogelijk te
maken.

●Zoals jullie weten heeft TVS ook dit jaar weer
mee gedaan aan de RABO clubkas campagne.
Dit heeft het bedrag van € 340.52 opgebracht.
Dit zal worden besteed aan bankjes op de
banen. Uiteraard met dank aan de RABO bank
en de stemmers.

●TVS zit op Facebook !!!
Maud gaat deze bijhouden en jullie kunnen
daar natuurlijk ook je eigen relevante
tenniszaken erop kwijt.
●De wedstrijdcommissie heeft op de
clubkampioenschappen na het hele
programma voor 2018 weer klaar.
Kijk op de website op de activiteitenkalender.
Om een paar eerstvolgende te noemen :
●Het Indoortoernooi op 11 februari
●De ALV op 15 februari
Ik hoop dat jullie allen aanwezig zijn op de

●Op 24 november heeft ons bestuur alle
vrijwilligers uitgenodigd in de kantine om hen
te bedanken voor het vele werk wat verricht is
in 2017. Zij zorgen dan ook voor de bardienst
en de heerlijke happen. Na de speech van
voorzitter Renate, verraste Maud, namens de
Barcie, het bestuur en mij met een
cadeaubon, betaald uit de fooienpot.
Leuk gebaar en dit werd zeer gewaardeerd.

Nieuwjaarsborrel op 6 januari,
die georganiseerd wordt door TVS en
Dorpsbelangen Schipborg.
Vanaf 16.30 zijn jullie van harte welkom in
onze kantine om met elkaar het glas te heffen
op 2018.

Ik wens jullie allemaal Gezellige
Kerstdagen een heel mooi en
sportief 2018 !
Marlies
website@tvschipborg.nl
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