
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 2                       5 maart 2023 

Beste leden Tennissers, 

 om je op te geven voor een kantinedienst is klaar, deze kun je invullen via de app 

van de KNLTB clubapp  via diensten planner (zie pagina 2) of via het papier die op de 

schoonmaakdagen en bij het openingstoernooi 1 april in de kantine ligt. 

Graag invullen voor 2 april.  Als bestuur gaan we er vanuit dat iedereen minimaal één 

dienst kan draaien en mocht je je niet inschrijven dan kun je ingedeeld worden. 

Wie minimaal inschrijft voor 3 diensten ontvangt eenmalig  een consumptie kaart van 10 

euro te besteden in de kantine. 

Voor vragen kun je terecht bij : kantinecommissie@tv-buitenpost.nl 

------------------------------------------- 

Per 2 April beginnen de tennislessen weer, er is nog ruimte voor leden om in te 

schrijven, mocht je belangstelling hebben dan graag een mailtje 

naar  Yvonnebaasmiedema@gmail.com  

Tarieven volwassenen 8 personen      24 euro per maand 

Tarieven volwassenen 6 personen      32 euro per maand 

Tarieven volwassenen 4 personen      40 euro per maand 

 

Privéles 1 of 2 personen 40 euro per uur, 20 euro per half uur. 

------------------------------------------ 

Hoe kun je de Clubapp installeren op je mobiel of tablet?:  Download de KNLTB Clubapp 

van Play /Appstore. 

Selecteer jou club : TV Buitenpost, vul in het juiste vakje je bondsnummer in (staat op je 

pasje) klik dan op “reset mijn wachtwoord”. Dan krijg je op je, bij de KNLTB bekende 

mailadres, een mailtje met instructies. Succes! 

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 

• Invullen kantinedienst 

• Tennislessen 

• Clubapp installeren 

• Via de Clubapp 

• Eerste opstartdag alweer gehad 
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Pagina 2 

Het Invullen van je kantinedienst via de KNLTB clubapp gaat zo: 

Ga eerst onderaan naar: “Club”, en dan bovenin naar “Diensten”. Klik op de gewenste 

datum en de rest spreekt voor zichzelf, klik er op en je bent ingevuld. Iedereen kan alleen 

zichzelf invullen.  

       

• Eerste opstartdag alweer gehad 
 

Zaterdagochtend j.l. heeft de eerst groep vrijwilligers alweer een mooi stukje werk 
verzet. Het mooie weer, fijne mensen, gezellig bakje koffie, met als afsluiter een 
lekker broodje met heerlijke soep, het alles gaf een ideale start aan dit nieuwe 
seizoen. 
A.s. zaterdag zijn we weer met een nog grotere groep aanwezig en gaan we onder 
de vlag van NLDoet er weer een heel gezellige ochtend van maken! 
Alle resterende klusjes zijn dan voor de daaropvolgende zaterdagochtend 18 maart. 
Heb je tijd? Niet opgegeven? Evengoed van harte welkom! Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd! 
 


