Beste tennisliefhebbers
Op maandag 4 oktober houden wij onze uitgestelde Algemene Leden
Vergadering. Aanvang is 19:30 uur. De officiële uitnodiging met de agenda
volgt op korte termijn. U wordt dringend gevraagd hierbij aanwezig te zijn. Zoals
u zeker wel weet zijn er al geruime tijd een aantal plaatsen vacant in het bestuur
en dat zullen er binnenkort nog meer worden omdat een aantal bestuursleden
terugtreedt. Dus hoofdpunt van de vergadering wordt de toekomst van onze
vereniging.
LSTE
Op zondag 26 september houden wij
ons Late Summer Tennis Event van 13:00 uur tot
17:00 uur. U kunt zich aanmelden
via activiteiten@tvwierden.nl of door in te
tekenen op het aanmeldingsformulier in de
kantine. Wij hopen op een grote opkomst. Ook
beginnende tennissers worden van harte
uitgenodigd.
Voor de actuele activiteitenkalender verwijzen wij
u naar onze website.

Toss.
Het bestuur heeft besloten de oude regel te handhaven dat er tijdens de toss,
indien het zich voordoet, 1 baan beschikbaar moet zijn voor vrij tennissen. Dit
geldt met name op de maandagavond als er ook buiten tennisles wordt
gegeven.
Hierbij dient dan wel de reguliere speelduur door zowel de Tossers als de vrije
tennissers in acht te worden genomen.
Sporthal
Onze afspraak met Approach dat
tijdens niet bespeelbare buitenbanen
de binnenbanen kunnen worden
gebruikt loopt van 1 april tot 1
september. Deze periode is nu dus
voorbij.
Mocht u een binnenbaan huren houd
er dan rekening mee dat schoeisel
met zwarte zolen niet is toegestaan.
De KNLTB competities zijn weer gestart. Er doen
2 senioren teams en 3 jeugdteams aan
mee. Voor resultaten en standen zie onze
website competities 2021
Afmelding lidmaatschap.
Mocht u zich afmelden als lid van onze vereniging, wat we uiteraard niet hopen,
dan dient dit voor 1 december te geschieden bij de penningmeester die de
ledenadministratie verzorgt. Bij opzeggingen na deze datum blijft u voor het
volgende jaar automatisch lid met de bijbehorende contributie verplichting.

Namen het bestuur van TV Wierden
Leo Braakhuis, secretaris.

