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Beste leden, jeugdleden, donateurs en sponsors,
Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en een prachtig en sportief 2020.

Algemene Ledenvergadering:
De 53ste Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 28 januari 2020
in de kantine van de tennisvereniging; aanvang is om 20:00 uur.

Tennistoernooi in De Sanjes
Op 29 februari 2020 wordt het Sanjestoernooi gehouden in Veenwouden. Wil je
meedoen geef je dan op voor 22 februari 2020 via de mail:
opgavetennis@outlook.com
Aanvang is om 19:00 uur en de bijdrage is € 12,50 per persoon.
Ook niet leden zijn welkom en betalen € 17,50 per persoon.
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Er kunnen in totaal 24
personen meedoen aan dit toernooi.

Competitie voor de jeugd:
Met ingang van het seizoen 2020 is het mogelijk om mee te doen aan de competitie
Tenniskids van de KNLTB. Yvonne Baas is de contactpersoon hiervoor. Wil je
meedoen geef je dan op bij Yvonne voor 10 januari 2020 via de mail:
yvonnebaasmiedema@gmail.com.
Meer informatie over de competitie is te vinden op de site van de KNLTB onder
tenniskids.

Spannend ATB-Mixdubbeltoernooi:
In week (37) hebben we ons ATB-Mixdubbeltoernooi gespeeld onder voortreffelijke
weersomstandigheden. De poule-indeling van Harry N. bleek heel goed geslaagd te
zijn, want elke avond werden op alle banen steeds spannende partijen gespeeld,
met veel tiebreaks.
Er was dit jaar jammer genoeg maar een kleine groep deelnemers, maar deze
hebben er wel een heel sportief en gezellig festijn van gemaakt.
Helaas moesten we voor de finale een invaller zoeken maar dankzij Sjoerdtje
hebben we hier ook weer een partij gezien die helemaal paste in dit toernooi. We
hopen dat je snel weer helemaal hersteld bent Jan! Tot slot had Anneke N. voor
leuke prijzen gezorgd zodat Harry en Cor deze aan alle winnaars konden uitreiken
en daarmee dit leuke ATB- Mixdubbeltoernooi hebben afgesloten.

