
 

NIEUWSBRIEF 
 

DECEMBER 2022 

 

Beste leden van TV Wierden, 

Dit is dan alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Een jaar van eindelijk weer samen 

tennissen, een competitie spelen. Veel wijzigingen in de vereniging.  

Wij zien uit naar een nieuw jaar. Met nog meer verbeteringen in en rond onze vereniging. 

Denk aan de digitale club pas, de nieuwe activiteiten voor de leden, de baancommissie die er 

voor zorgt dat we volgend jaar weer op fantastische banen kunnen spelen.  

Om volgend jaar te groeien als vereniging zijn wij op zoek naar iedereen die een steentje 

(groot of klein) kan bij dragen in de vorm van deelnemen in een van de commissies of een 

bestuursfunctie. Alle hulp is welkom en wordt enorm gewaardeerd door alle leden. Neem 

contact op met secretaris@tvwierden.nl en kom ons helpen! 

 

 

NIEUWS UIT DE VERENIGING 

 

OPROEP BESTUURS KANDIDATEN 

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering hebben secretaris Leo Braakhuis en 

penningmeester Alex Meier aangegeven na dit jaar definitief te stoppen als bestuurslid van 

TV Wierden. Overeenkomstig de opdracht van de ALV hebben zij zich het afgelopen jaar 

intensief beziggehouden met de verfijning van de afspraken in de 

samenwerkingsovereenkomst met Tennisorganisatie Approach.  

Als laatste onderdeel daarvan verhuist de financiële- en de ledenadministratie per 1 januari 

2023 naar het kantoor van Approach. Als aanspreekpunt voor de administratie van TV 

Wierden fungeert vanaf 1 januari 2023 Yvonne ter Elst. Zij is bereikbaar op maandag t/m 

woensdag van 08.30 tot 16.00 uur. Telefoon: 053-4315350.  Aan- en afmelding van het 

lidmaatschap dient plaats te vinden via emailadres:  info@approachtennis.nl. 

Om het bestuur van TV Wierden na het afscheid van Leo en Alex weer compleet te krijgen 

dienen in de komende ALV op 13 maart 2023 naast interim-voorzitter Leo Dubbers 2 

nieuwe bestuursleden te worden gekozen voor de functies secretaris en penningmeester.                                                             

Aangezien de vereniging statutair minimaal 3 bestuursleden nodig heeft roepen we langs deze 

weg kandidaten op om zich aan te melden via secretaris@tvwierden.nl.  Met name de functie 

van penningmeester zal een minimale inspanning vragen omdat de financiële administratie en 

de ledenadministratie door Approach worden verzorgd. 
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VORST OP DE BANEN 

De eerste vorstperiode is een feit. Dat betekent dat op de gravelbanen niet meer gespeeld 

kan worden. Speciaal voor de echte winter buitenspelers proberen we met extra onderhoud 

baan 12 zo lang mogelijk open te houden.                                                                               

Vriendelijke verzoek: Loop svp zo voorzichtig mogelijk over de andere banen als je een bal 

moet ophalen!  

 

OPENINGSTIJDEN DE STOUWE RONDOM DE FEESTDAGEN 

Zaterdag 24 december 2022 open tot 14.00uur 

1e en 2e kerstdag gesloten 

31 december 2022 open tot 14.00uur 

Nieuwjaarsdag gesloten.  

 

COMPETITIE 

 

VOORJAARS COMPETITIE 

Wil je nog meespelen met de voorjaarscompetitie? Vergeet je dan niet op te geven voor 31 

december 2022! 

  

FTO 8&9 COMPETITIE 

 

De Federatie Tennishallen Oost Nederland (FTO) 

organiseert in februari en maart een 8&9 competitie 

Aanmelden kan tot 15 januari 2023.  

Wil je meer informatie, spreek Robin even aan of kijk op 

www.ftotennis.nl  

  

http://www.ftotennis.nl/


 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

NIEUWJAARSTOERNOOI 

 

Dit jaar vindt het nieuwjaarstoernooi weer 

plaats in sportcentrum de Stouwe. Je kunt je 

opgeven via toernooi.nl. Dit kan nog tot en 

met 28 december 2022.  

 

 

 

 

 

MEET AND PLAY ON FRIDAY 

Een prima manier voor leden van TV Wierden om GRATIS kennis te maken met padel! 

Neem wel je tennisracket mee want er kan natuurlijk ook gewoon getennist worden. 

Aanmelden ter plaatse tussen 18.30 en 19.30 uur, indeling door onze clubmaster. De 

eerstvolgende Meet & Play on Friday is op 13 JANUARI 2023  

 

SNERT TOERNOOI 2023 (SENIOREN) 

 

Zondag 5 februari 2023 houden we ons jaarlijks Snert toernooi. 

Je bent vanaf 10.30uur van harte welkom voor de aanmelding en 

kop koffie of thee. We starten om 11uur. 

 

 

Tussen 12uur en 12.30uur lunchen we gezamenlijk en gaan we 

daarna weer tot 13.30uur de banen op. De eigen bijdrage is € 

7,50 per persoon.  

 

 

 



 

 

SCHAATSEN MET DE JEUGD 

 

Gaan jullie mee? Geef je op voor 31 december 2022!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV WIERDEN TOSS EEN EXTRA TENNISMOMENT OP DE DINSDAG 

Om de koude wintermaanden goed door te komen bieden we de leden van TV Wierden 

een extra TOSS-mogelijkheid aan op de binnenbanen van 09.30 tot 12.00 uur. We hebben 2 

tapijtbanen beschikbaar. Dus als we met meer dan 8 zijn moeten we om de beurt even 

wachten of indraaien. De extra toss is op de volgende data:  

10 – 17 – 24 – 31 JANUARI  en 7 – 14 – 21 – 28 FEBRUARI 

Spelregels Toss: Bij binnenkomst word je naamkaartje door Jolanda “blind” op het toss-bord 

geplaatst en vervolgens speel je samen met en tegen andere leden. Ieder half uur wordt er 

gewisseld. Wil je later beginnen ? Zorg dan dat je in ieder geval 10 minuten voor het 

wisselen aanwezig bent. Wil je een niet-lid introduceren?  Geen probleem. Deze betaalt 5 

euro voor een hele ochtend tennisplezier.  

  



 

 

 

KALENDER 2023 

 

2 – 8 januari   Nieuwjaarstoernooi 

13 januari  Meet and play on Friday 

21 januari   Schaatsen (jeugd) 

5 februari   Snert toernooi (senioren) 

13 maart  Algemene ledenvergadering 

Vanaf 31 maart Voorjaars competitie 

3 juni   Klimmen bij Avatarz (jeugd) 

30 juni   BBQ toernooi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een gezond en gelukkig 2023  


