NIEUWSBRIEF

FEBR. 2020
Aan de leden van TV Wierden.
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nr. 25 / FEBR. 2020. Het bestuur wil weer een aantal gebeurtinissen/activiteiten onder uw aandacht brengen middels deze nieuwsbrief. Evt. opmerkingen horen we graag. U kunt ons
mailen op: info@tvwierden.nl

AED GEBRUIKT:
Bij het afgelopen SPE toernooi is
gebruik gemaakt van de AED, en het
kan levens redden. Gelukkig waren er
onder ons mensen die de kennis van
de AED hadden en die we via deze
weg extra willen bedanken. Als je
wilt meld je dan aan voor een cursus.

Kerst- en
Nieuwjaars toernooi
Afgelopen december was er weer
een geslaagd Kerst- en Nieuwjaarstoernooi.
Kersttoernooi met deelname van
300 spelers.
Kortom gezellig en sfeervol !

JEUGDINFORMATIE:
delen wij mede dat het aantal jeugdleden gegroeid is tot 		
• Verheugd
meer dan 50 leden.
december was er een jeugduitstapje van de jeugd. (foto)
• Afgelopen
Jeugd/senioren
op zondag.
• Data schooltennis6 teams
kampioenschappen
zijn; 18, 19 en 20 maart 2020.
•

Gebruik TENNISBANEN
Tijdens de competitie vindt u info
over het gebruik van de banen op
mededelingenbord.

Vereniging Competie Leider
De VCL is de persoon binnen de
vereniging die de competitiedeelname
en -organisatie leidt. Hij of zij meldt de
competitieteams aan bij de KNLTB en
is eindverantwoordelijk voor juiste en
snelle verwerking van de competitieresultaten. Bij deelname aan een competitie is de vereniging verplicht om ten
minste één VCL met een geldig certificaat binnen de vereniging te hebben.
Contact: vcl@tvwierden.nl

Afsluiting LWTE intern toernooi
voor leden op 22 maart

16 maart
2020
Jaarvergadering:
Op 16 maart 2020 is de jaarvergadering van TV Wierden.
Locatie zal nog nader bekend
worden gemaakt.
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u lid bent van TV Wierden en bevat de laatste nieuwtjes over uw club. Voor meer
informatie surf dan naar de website. Klik hier voor de website!

