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Belangrijke data: 
Hamerstukken 

Terwijl de clubkampioenschappen in volle gang zijn, willen we u graag  
wederom enkele nieuwtjes melden.  

Het proces van offertes aanvragen  voor de verbouwing van de banen  is 
bijna afgerond. De banen zullen verbouwd worden in de zomervakantie 
van 2019. Naast baan 1 en 3 komt loopruimte en  plek voor enkele 
bankjes. Deze gang zal toegankelijk worden via een afsluitbare deur bij 
de parkeerplaats, die tijdens competitie of toernooien geopend kan 
worden (zie schets). Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben 
kunt u zich wenden tot het bestuur. 

Verder willen uw aandacht vragen voor de open dag op Zondag 30 
September . We kunnen goed nieuwe leden gebruiken, en willen u 
daarom u vragen de open dag onder de aandacht te brengen bij uw 
vrienden, familie, buren collega’s etc. De organisatie heeft een mooi 
programma gemaakt zowel voor senioren als voor kinderen, vanaf 12 
uur tot ongeveer  half vijf.  Naast leuke tennisclinics is er ook ruimte voor 
spelletjes, schmincken, springkussen, kraampjes etc.  Voor promotie  
kunt u een digitale poster bij ons aanvragen die u bijvoorbeeld op uw 
werk kunt verspreiden.   

Tenslotte organiseert de SRO op 12 oktober een gratis EHBO cursus 
voor sportverenigingen. Degenen die hierin interesse hebben kunnen 
ziich bij het bestuur opgeven. 

Veel tennisplezier dit najaar! 

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 

Interne wintercompetitie 2018-2019 

Haal uw zweetband uit de kast en koop op marktplaats wat houten rackets, zodat u klaar bent voor de 
‘dubbele fout ‘ Interne wintercompetitie! U kunt zich als team tot 24 September opgeven. Heb je geen team 
en wil je toch meedoen? Stuur de organisatie een mailtje via  iwctvsoesterkwartier@gmail.com 

Update website en clubapp 

Zowel wij als de KNLTB voert regelmatig verbeteringen door in de clubapp en de website. We proberen u via 
korte berichtjes op de site en de app hiervan op de hoogte te houden. U kunt ons helpen door mocht iets niet 
te vinden of onduidelijk zijn  dit zo concreet  mogelijk te melden via info@tvsoesterkwartier.nl . We proberen 
het dan  zo snel mogelijk op te lossen. 

Open dag zondag 30 September. 

12:00 uur:  ontvangst met koffie, thee of limonade 

12:30 uur: start programma  (clinics,  springkussen, schmincken, demonstratie wedstrijden, kraampjes etc.) 

16:30 uur: einde programma 


