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t/m 15-2 Interne wintercom-

petitie 

20-12 

20.00 uur 

Kerstkaarten 

31-12 

20.00 uur 

Oud-en-nieuw feest 

25-1 Feestavond IWC 

1-3 t/m 9-3 Voorjaars toernooi 

14-3 

20.00 uur 

ALV 

Belangrijke data: 
Hamerstukken 

    Het jaar is alweer bijna voorbij, dus tijd voor een laatste 
nieuwsbrief.  Zolangs onlangs gemeld is het voortaan al-
leen nog mogelijk met pin te betalen aan de bar.  We 
hopen dat iedereen hier snel aan went. Het is ook mogelijk 
deelbetalingen te doen aan de kassa, als je met een groep 
bijvoorbeeld wilt afrekenen. Instructie hiervoor zit in de 
zwarte map met barbescheidenen mocht u er niet 
uitkomen. 

    De verbouwing van de banen en het hekwerk voor komende zomer neemt steeds vastere 
vormen aan. Na het grijze haren toernooi zal het park ongeveer zes weken sluiten zodat de 
renovatie kan plaats vinden.  

    We zouden de nieuwe banen graag willen inluiden met een openingsfeest. Ook is er vanuit 
de leden de behoefte geuit weer eens soort vrijwilligersavond te organiseren. Door deze 
gedachtes te combineren willen we dit jaar geen nieuwjaarsreceptie houden, maar in plaats 
hiervan een groot openingsfeest in september voor iedereen waarbij de leden die nu en de 
afgelopen jaren vrijwilligerswerk gedaan hebben extra in het zonnetje gezet kunnen worden.   

    Hiernaast wordt er wel dit jaar een gezellig oud-en-nieuw feest georganiseerd, op 31 De-
cember vanaf 20.00 uur. Meer info hierover op de site of in de kantine. 

Tennisvereniging Soesterkwartier. 

Dollardstraat 117 3812 EV Amersfoort 

tel: 033-4616170 

www.tvsoesterkwartier.nl 

Facebook\TV Soesterkwartier 

info@tvsoesterkwartier.nl 

Zie website voor gegevens bestuur, administratie, 
commissieleden en sleuteladressen.  

Copy naar socialmedia@tvsoesterkwartier.nl 

Bardienstpool 

Het is mogelijk indien je geen bardienst kan of wilt draaien, deze af te kopen voor 20 euro door een van de 
vrijwilligers te benaderen uit de bardienstpool. Momenteel bestaat deze lijst uit drie personen. Graag zouden 
deze lijst willen aanvullen met enkele andere vrijwilligers. 

Indien je het niet erg vindt om af en toe een bardienst te draaien voor iemand tegen betaling van 20 euro, geef 
je dan op bij het bestuur. Je naam en tel nr of email-adres zetten we dan bij het tabje ‘bardienst afkopen’ Iin de 
bardienstpool op het beschermde deel van de site. 

Uitleg toegang tot jaarkalender en beschermd deel website 

Onderaan de website zijn de komende evenementen te zien. Door op de groene knop ‘gehele club agenda’ 
te drukken, wordt de gehele jaarkalender getoond. 

Om in de beschermde omgeving van de website te komen welke alleen voor leden toegankelijk is, kan men 
inloggen door op ‘mijn club’ te drukken, rechts bovenaan de site. In dit beschermde deel kan men  o.a. bar-
diensten plannen, de ledenlijst inzien, alsmede enkele  extra menu-items over bijvoorbeeld de bardienstpool  
inzien. 

Indien u uw wachtwoord bent vergeten, druk op ‘wachtwoord vergeten’. Indien dit niet werkt, stuur dan 
een mail naar info@tvsoesterkwartier.nl 


