
 

 

 
Welkom bij TV Soesterkwartier! 
 
In deze welkomsbrief vertellen we je graag wat 
meer over onze vereniging. 
 
Wat heb je nodig als je begint met 
tennissen? 
Een tennisracket, sportkleding en 
tennisschoenen (geen algemene 
sportschoenen). Onze clubsponsor Intersport 
van Dam uit Soest kan je hier perfect over 
informeren 
                                     

   
De tennisleraar heeft altijd leenrackets voor de 
eerste lessen. 
Als je lid wordt van onze vereniging, schrijft de 
vereniging je in bij de KNLTB. Van de KNLTB 
ontvang je een ledenpas die je nodig hebt om 
te tennissen. Je mag het hele jaar door komen 
om vrij te tennissen. Je kunt dan zelf met 
iemand anders die lid is samen 'een baan 
afhangen'. Afhangen doe je op het afhangbord. 
Dit afhangbord is te vinden aan de buitenmuur 
van het clubhuis.  
 
Tennisseizoenen  
Een tennisseizoen is verdeeld in een zomer- en 
winterseizoen. 
Het zomerseizoen loopt van 1 april - 30 
september, het winterseizoen van 1 oktober - 
31 maart. 
 
Tennistraining 
We raden wij je aan om tennislessen te gaan 
volgen. Dit kunnen zomer-, winter- of 
privetrainingen zijn. Dit is een leuke manier 
om aan je techniek te werken en enkele andere 
leden te leren kennen. 
  
Wij werken samen met tennisschool Bart 
Matthee Tennistraining.  
Op www.bartmatthee.nl vindt je alle 
informatie over de tennisschool, trainers en 
nog meer belangrijke informatie. 
 
 
 

Racketavond 
Op woensdagavond is het altijd racketavond. 
Een vrijblijvende en informele manier om eens 
een balletje te slaan en andere leden te 
ontmoeten. 
 
Competitie en toernooien 
Bij TVS kun je competitie en toernooien 
spelen. Je kan in een team meedoen met de 
knltb-voorjaarscompetitie. Deze wedstrijden 
worden in de weekenden gespeeld. Door het 
jaar heen worden er overal toernooien 
gespeeld waar je op alle niveaus aan mee kan 
doen. 
Intern organiseren we de jaarlijkse 
clubkampioenschappen en de interne 
wintercompetitie.  
Via de website en de nieuwsbrief wordt je op 
de hoogte gehouden wanneer je je hiervoor 
kan inschrijven.  
Voor informatie en advies kun je ook terecht 
bij de commissie wedstrijdtennis 
(cwt@tvsoesterkwartier.nl) 
 
Activiteiten 
Naast tennis organiseert TVS ook nog andere 
activiteiten, zoals een dart-toernooi, 
kerstworkshop, kaarten etc.  
 
Bardiensten 
We zijn een kleine vereniging die draait op 
vrijwilligers. We vragen jou een steentje bij te 
dragen door 2x per jaar een bardienst te 
verzorgen tijdens een tennisevenement of 
activiteit. De barcommissie zal je hiervoor 
uitnodigen en staan klaar voor ondersteuning 
(barcommissie@tvsoesterkwartier.nl) 
  
Verder nog vragen? 
Voor vragen over je lidmaatschap kun je de site 
raadplegen of mailen naar 
administratie@tvsoesterkwartier.nl. Verder 
kun je ook het bestuur altijd bereiken. De 
contactgegevens staan de op de website. 
 
Zowel op de site www.tvsoesterkwartier.nl als 
op facebook ‘Tennisvereniging 
Soesterkwartier’ is alle actuele informatie terug 
te vinden. 
 
Wij wensen je veel plezier op onze 
tennisbanen!! 
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