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Van de bestuurstafel,
De gravelbanen liggen er weer keurig bij.
Wat is er hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. De vorst gooide af en toe wat
roet in het eten, maar het is gelukt! Ook de kantine is weer schoon en fris.
Complimenten voor alle helpers die hieraan meegewerkt hebben! Bedankt!
Dat betekent dat er weer getennist kan worden en met het openingstoernooi in het
vooruitzicht hebben we de eerste activiteit op de baan alweer gepland.
Het bestuur hoopt op een mooi tennisseizoen.
Tijdens de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Riky Hutten als
penningmeester.
We danken haar nogmaals voor haar inzet en het goede werk dat ze heeft verricht.
Riky blijft lid van de tennis Club en is ze voor vragen bereikbaar. Dat is fijn om te
weten.
Gelukkig hebben we een vervanger gevonden. Ruud van Rossum zal de financiële
zaken op zich nemen. Vanaf deze plaats wensen we Ruud succes.
Fijn dat het bestuur zo weer compleet is!
Gelukkig hebben we voor het aanvangen van het lesseizoen een nieuwe tennisleraar
gevonden. Ronald van den Broek gaat de tennislessen verzorgen. Het opgave
formulier is inmiddels naar alle leden verstuurd.
Jong en oud, iedereen kan zich aanmelden voor lessen.
Het bestuur heeft besloten om aan ieder senior lid een sleutel van de kantine te
verstrekken.
Bij meerdere leden per huisadres, 1 sleutel.
Dit is om op dinsdag de kantine dienst te kunnen draaien. Het geldkistje blijft in de
kantine. Ina Meerman blijft zorgdragen voor het geld.
Met een sleutel is het ook mogelijk om na een partijtje tennis een drankje te nuttigen
in de kantine en de vergoeding daarvoor in het geldkistje te doen.
We vertrouwen erop dat dat goed gaat.
Graag hoor ik wie er al een sleutel van de kantine heeft en wie er graag 1 wil
ontvangen. Dat mag via de mail, dan zorg ik dat er een sleutel op het juiste adres
komt.
Als laatste mededeling wil ik u melden dat we als bestuur ook bezig met de privacy
wet die vanaf mei gaat gelden. De KNLTB heeft daar een stappenplan voor die we
gaan volgen.
Allemaal een sportief seizoen toegewenst!
Met een vriendelijke groet namens het bestuur,
Petra Duvekot
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Algemene ledenvergadering.
Op 17 maart 2018 is de algemene ledenvergadering van onze tennisclub gehouden in de “Tie-break”.
Het bestuur kon een klein aantal leden begroeten.
Te melden:
- de contributie is ongewijzigd vastgesteld;
- samenstelling bestuur is gewijzigd;
- vaststelling financieel verslag 2017
- toelichting nieuwe banen.

Stemmen op de tennisclub Vrouwenpolder.
Stem op uw favoriete club en dit jaar kan dat ook op onze eigen tennisclub.
Bent u lid van de Rabobank dan kunt u stemmen op uw favoriete verenigingen (5x). Natuurlijk
zit daar onze club bij.
Vraag ook familie, vrienden en kennissen om op de tennisclub Vrouwenpolder te stemmen.
Als lid van de Rabobank heeft u een brief ontvangen met uw gebruikerscode en wachtwoord.
Dus stemmen en dat kan vanaf 4 april tot en met 16 april 2018.
Let op u moet 5 stemmen uitbrengen, zoals dat in de brief vermeld staat.

Openingstoernooi staat gepland op zondag 8 april 2018.

Programma 2018 senioren.
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Tennisleraar Ronald v.d.
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senioren
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oktober
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Programma 2018 junioren
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kennismakingslessen
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Broek
O.l.v. Ronald v.d. Broek
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Uw partner in zakelijke dienstverlening

Tossen op de dinsdagavond voor senioren.
Op alle komende dinsdagen kunnen de senior-leden (dames en heren) weer lekker een
balletje komen slaan tijdens de toss-avond.
U bent vanaf half zeven welkom op het tennispark
Tussendoor kan er genoten worden van een vers bakje koffie / thee en later door een frisje en
dat alles in onze kantine De Tiebreak.
Tot ziens.

Afscheid Riky Hutten als penningmeester/bestuurslid

De Veerse tennisverenigingen openen in 2018 hun tennispark
voor leden van andere verenigingen!
Na de vele positieve reacties, organiseert onze tennisclub in 2018 een open tossavond, waarbij leden van andere verenigingen van harte welkom zijn voor een gezellig
avondje tennis. Maak gebruik van deze kans om in contact te komen met andere
tennisspelers. En ga ook naar de andere toss-avonden om bij ‘de buren’ te tennissen.

Datum Tennisvereniging Park-adres / Website
18-4: LTC Zer Oirts Zandput 7, Serooskerke zeroirts.nl
11-5: LTC De Stoof Biggekerksestraat 8, Koudekerke ltcdestoof.nl
29-5: TC Vrouwenpolder Fort den Haakweg 38, Vrouwenpolder
tennisclubvrouwenpolder.nl
14-6: LTC De Sprink Magnolialaan 31, Oostkapelle ltcdesprink.nl
26-6: TV De Golfbreker Westkapelseweg 28, Zoutelande golfbrekertennis.nl
10-7: TV Veere Veerseweg 24, Veere tvveere.nl
6-9: TC Walcheren Kelderweg 2 A, Aagtekerke tennisclubwalcheren.nl
Zet daarom nu alle speeldata in je agenda en ga lekker vanaf 19.30 uur tennissen.
Het wordt natuurlijk nog gezelliger als je een ander tennislid mee neemt. Veel plezier,
Namens de hier vermelde tennisclubs en tennisverenigingen.

Beste jeugdleden:
Kamp!
Vorig jaar was het kamp een groot succes en erg gezellig.
Dit jaar willen we het tentenkamp weer opzetten en een nachtje op het tennispark
logeren.
De datum is nog niet bekend, maar die volgt zo spoedig mogelijk. We proberen dit nog
voor de zomervakantie te organiseren.

Houd de mail in de gaten!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De lijnen zijn op vakkundige wijze gelegd.

SCHEMA KANTINE- EN BAANDIENSTEN IN 2018
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Jos Beijer
Ko Duvekot
Wim Murre
Jan Schraa
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Johan Boogaart
Dori Chalwatzis
Frieda Murre
Matthijs Murre
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Jacco Duvekot
Christianne Duvekot
Karel Meertens
Mimi van Huffelen
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t/m
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04/07
11/07
18/07
26/07

Caroline Heemskerk
Kursad Kebapci
Annet Murre
* Elma van Rossum

26/07
02/08
09/08
16/08

t/m
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t/m

01/08
08/08
15/08
23/08

*

Arie van Vliet
Ina Meerman
Ruud van Rossum
Freek Wisse

23/08
30/08
06/09
13/09

t/m
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29/08
05/09
12/09
20/09

*

Wil de Bruijne
Emiel Beijer
Tiny Duvekot
Petra Duvekot

20/09 t/m 26/09

Mieke Beijer

U hoeft de kantine alleen op de dinsdagavond tijdens de toss, open te houden.
Houd er wel rekening mee dat de kantine ook op andere tijden gebruikt zal worden.
Kistje met wisselgeld blijft in de kantine.
Als u diensten ruilt, dit svp duidelijk vermelden op de lijst in de kantine.
Omdat de kantine maar 1 avond open is, verzoeken wij u wel extra zorg te besteden
aan het onderhoud van de banen. Dit klein onderhoud bestaat uit: putten in de baan
repareren, vegen met bezem of sleepnet, de lijnen controleren en vegen,
controleren of de banen voldoende beregend worden. Zijn er problemen met het
onderhoud, meldt dit bij Jos Beijer (tel 591610)
De baan- en kantinedienst loopt vanaf donderdag tot en met woensdag.
De kantine schoonmaken op woensdag.
Het grote baan- en parkonderhoud staat gepland op DONDERDAGAVOND.
De datum voor het “grote” baan- en parkonderhoud staat op de lijst aangegeven
bijvoorbeeld: * (03/05 *) Het “blokje” namen daarboven wordt op die avond
(donderdag) verwacht voor het onderhoud.
Ben je verhinderd dan gaarne afmelden bij Jos Beijer. Vervolgens word je dan
verwacht op de eerst volgende dag van baanonderhoud, dus 4 weken later.

