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Winnaars bekend van het ATB mix-toernooi
•

5 september 2020
Na enkele spannende wedstrijden in zowel de A-als B-poule kwamen er afgelopen
vrijdag 4 september 2 koppels als
winnaar uit de bus. Dit ging niet
zonder slag of stoot, en kwam er
zelfs een 3 setter aan te pas in de
B-poule.
In de gezellige nazit, welke door
het prachtige weer gewoon op
het terras kon, werden de prijzen
uitgedeeld aan de winnaars, in de
A poule waren dat Anneke
Nieuwenhuis en Jelmer Bil en in
de B poule Anneke Veenstra en Johan Miedema.
16 en 24 oktober nog vacatures kantinedienst
Grotendeels zijn dit seizoen alle kantinediensten al ingevuld, alleen op vrijdag 16
oktober hebben we nog twee en op zaterdag 24 oktober nog één vrijwilliger nodig.
Sta je nog niet op de lijst dan nodigen we je graag uit om deze vacatures op te vullen
(zie de bijlage).

Generatietoernooi verplaatst naar 3 oktober

Het generatie toernooi is verplaats naar 3 oktober, de inschrijving is tevens voor
jeugdleden van omringende dorpen. Voor alle info zie de activiteiten pagina !
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Lotenverkoop Grote Clubactie gestart
De meeste sportverenigingen houden jaarlijks een of meer acties om ervoor te
zorgen dat er in de toekomst genoeg financiële middelen zijn voor onderhoud en
het voortbestaan van de vereniging. Het bestuur heeft daarom besloten om ook dit
jaar weer mee te doen aan de landelijke Grote Clubactie.
Meedoen aan deze actie is eenvoudig en levert veel op. Het gaat om de verkoop
van loten. Deze actie vindt jaarlijks plaats van september tot november. Van elk
verkocht lot van € 3,00 gaat maar liefst 80% (dat is € 2,40 per lot) naar onze
vereniging! Meedoen aan deze actie is op vrijwillige basis. Als je een lot of loten
wilt kopen/verkopen verzoekt het bestuur om dit door te geven via dit mailadres:
tennis@tv-buitenpost.nl voor 1 oktober. Je mag zelf bepalen hoeveel loten je wilt
kopen/verkopen. We hebben slechts 150 loten gereserveerd, dus op is op!
Bij opgave van het aantal loten is het nu de bedoeling dat je gelijk het bedrag van
het aantal loten overmaakt naar bankrekeningnummer NL85RABO 0363 0522 59
onder vermelding van naam en het aantal loten.
Het bestuur brengt de loten voor 1 november 2020 bij jou thuis. De trekking is 9
december, als je een prijs gewonnen hebt krijg je van ons een seintje.
Indien je niet reageert ontvang je dus geen lot/loten.
Ook zomer- en najaarsleden kunnen loten kopen/verkopen, graag zelfs!

Vervangen KNLTB ledenpas
KLTB ledenpas
In 2019 is de jaarlijkse KNLTB ledenpas vervangen door een ledenpas die meerdere
jaren geldig is. Deze ledenpas zal ook in 2021 gewoon geldig blijven. Dit betekent
dat leden hun huidige ledenpas kunnen
blijven gebruiken en zij geen nieuwe pas
ontvangen in het voorjaar. Het aanvragen
van ledenpassen voor nieuwe leden
verloopt in 2021 op dezelfde manier als je
gewend bent gedurende het jaar.
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Momenteel onderzoekt de KNLTB of de huidige magneetstrippas nog toekomst
heeft of dat er andere varianten zijn die meer mogelijkheden bieden. Ze zien
bijvoorbeeld dat veel sportbonden zijn overgestapt naar een digitale variant. Zodra
hier meer informatie over bekend is brengen we je hiervan op de hoogte.
------------------------------------------------------------------------------------

BESPANSERVICE

Ik ben Kjell de Hek, ik ben 16 jaar oud en bespan nu al bijna 3 jaar. Ik bespan uw
racket binnen 5 werkdagen, met uw eigen snaar of een snaar die ik zelf op voorraad
heb. Hieronder ziet u de prijslijst.
Bespannen:
-

Met uw eigen snaar
Mijn snaar voor recreanten
Mijn snaar voor toernooispelers (rood of zwart)
Extra opties:

-

Nieuwe overgrip
Beschermstrip bovenkant racket
Merklogo in de bespanning (alleen voor Head rackets)

Adres:
Contact:

Gele lis 1 buitenpost
06-23001589 (WhatsApp)

€10,€15,€15,-

€2,€1,€1,-

