Nieuwsbrief TVO maart 2019
Nieuwe pasjes
De nieuwe pasjes zijn beschikbaar! Ze staan op alfabetische volgorde op de bar. Houd dit zo,
het scheelt veel zoeken!
Vanaf 15 maart kan er niet meer met de oude pasjes worden afgehangen. Als je nog niet
hebt betaald, doe dit dan zo snel mogelijk. Je pasje is niet beschikbaar als je nog niet hebt
betaald!
Vrijwilligers oproep!
We zoeken nog steeds vrijwilligers. Door het vertrek van Nol zijn we naarstig op zoek naar
een voorzitter. De afgelopen jaren is er echt veel gedaan, dus er staan geen grote projecten
op stapel. Vind je het leuk om wat voor de vereniging te betekenen, laat het ons dan weten.
Aanmelden kan bij Marijke van den Bos marijkevdbos@casema.nlof via een reply op deze
mail.
Daarnaast hebben we ook nog wat gaten in de onderhoudsteams en zijn er mensen nodig
die af en toe een bardienstje willen draaien. Vooral in de competitieperiode zoeken we nog
wat ondersteuning.
Klussendag
We organiseren op vrijdag 5 april een klussendag om het clubgebouw en het terras weer
klaar te maken voor het competitieseizoen. Meld je aan bij Marijke van den
Bos! marijkevdbos@casema.nlof via een reply op deze mail.
Jeugd
De inloopmorgen voor de Jeugd wordt dit jaar georganiseerd op 24 maart. Dit is niet alleen
voor de leden, maar ook voor broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Het is zeker niet
nodig om te kunnen tennissen, maar ook met kennis te maken met het spel of gewoon
lekker een morgen buiten te spelen. Zie voor verdere info, de website.
Helaas heeft Irmi Waasdorp aangegeven ook te stoppen met de jeugdcommissie na de
voorjaarscompetitie. We zijn haar erg dankbaar dat ze het afgelopen jaar alleen de kar heeft
getrokken. Dit betekent helaas wel dat er naast de tennisleraren niemand meer is die zich
inzet voor de jeugd. Vind je het leuk om te helpen organiseren, neem dan contact op met
Irmi of met Marijke.
Teylingen Open
Het Teylingen Open vindt dit jaar plaats in Voorhout van 21 t/m 31 maart. Inschrijven kan
ook nog via onze website.
Raadsledentoernooi
Om de samenwerking met de gemeente Teylingen te versterken, is in het verleden door Nol
de toezegging gedaan om een Raadsledentoernooi te organiseren. Dit gaat plaatsvinden op
30 maart tussen 11.00 en 15.00 uur. Dit betekent dat er dan 6 banen niet beschikbaar
zijn. 11 raadleden hebben zich reeds aangemeld!
Terras
We willen aandacht vragen voor het volgende: De verlichting op het terras is aangepast voor

de veiligheid en zichtbaarheid van de leden. Deze gaat aan en uit met een tijdschakelaar. Als
je nu terugloopt naar de parkeerplaats is er beter zicht.
Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat er op het terras onder het afdak niet
gerookt mag worden en doen we een vriendelijk verzoek om de peuken niet op de grond
achter te laten maar in een asbak.
Jeu de Boules
Door het enorme enthousiasme van de jeu de boulers is er te weinig beschikbaarheid op de
2 officiële banen. Het schelpenpad dat ernaast ligt wordt nu ook gebruikt. De vereniging
heeft subsidie aangevraagd om 2 nieuwe banen aan te leggen. Dit is voor een deel
toegezegd. Nog een klein stukje te gaan!

