
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 5                5 oktober 2021 

 
Beste Leden, 
 
Door de bekende Coronabeperkingen was het in januari niet mogelijk een ledenvergadering 
te organiseren. Omdat het nu wel mogelijk lijkt en we als vereniging op korte termijn voor 
belangrijke beslissingen staan, willen we niet wachten tot volgend jaar januari.
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de van Tennisvereniging 

Buitenpost  op 22 november 2021  om 19:30 uur in de clubkantine (als het aantal 
aanmeldingen dit toelaat). 
Een belangrijk onderwerp is het voorstel om naast of op ons park, twee Padelbanen te 
bouwen. Wel of niet ten koste van baan 3, en wel of niet samen met een bedrijf uit 
Buitenpost.      Alleen een ALV kan hierover beslissen!      De agenda volgt later. 
 
We hanteren de verplichte toegangscontrole en Coronamaatregelen zoals die op dat 
moment van kracht zijn.  
We rekenen op een grote opkomst en daarom is het wenselijk dat u zich hiervoor uiterlijk 
15 november aanmeld via dit mailadres: tennis@tv-buitenpost . 
 
Reserveer deze avond vast! Tot ziens op 22 november! 
 
Het bestuur 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Rabo ClubSupport  
 

iedereen verdient een club  
 

 

 

De Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar leden. Elk jaar geven ze een deel van de 
winst terug aan de maatschappij. En het leuke is: die leden beslissen mee! Zo bepalen ze 
samen waar het geld naartoe gaat. Ben jij ook Rabo lid? Geef dan vanaf nu, maar vóór 25 
oktober je stem aan TV Buitenpost. Vorig jaar kregen wij uit deze pot maar liefst 532 euro! 

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 
. Ledenvergadering op 22 nov. a.s. 
. Rabo ClubSupport 2021: Stem nú voor TV Buitenpost 
. Kenningsmakingsmoment/toernooi nieuwe leden 
. Lessen op Maandag 
. ATB dubbeltoernooi en schooljeugd in volle gang… 
. Hiemstra Houtbouw nu ook Bordsponsor 
. geen GroteClubactie dit jaar 
. Di.mo. klusgroep actief bezig 
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Kenningsmakingsmoment/toernooi voor nieuwe leden 

Op maandagavond 18 oktober 19:00 uur a.s. willen we als bestuur graag beter 

kennismaken met de leden die zich in coronatijd aangesloten hebben bij onze club of dat 

overwegen. Mogelijk daarna ook nog de baan op?  

Lessen op Maandag 

De wensen zijn heel divers, de mogelijkheden niet. Om toch afspraken te kunnen maken 

hebben we besloten alle tennislessen op maandag te gaan organiseren. 

ATB dubbeltoernooi in volle gang… 
 
Woensdagavond 15 september was alweer de 2e ronde van het atb dubbeltoernooi. Er 
werd fel gestreden om de punten. 
 
Vele (oud)leden kwamen even kijken, 
en iedereen was van mening dat het 
wederom uitstekend vertoeven was op 
Parkhiem. Niet in de laatste plaats door 
de uitstekende kantinedienst die de 
deelnemers trakteerde op heerlijke 
gehaktballetjes ( geheim ingrediënt ) 
 
De finale is vorige week in het water gevallen maar staat nu op a.s. woensdagavond 6 okt. 
gepland, we hopen weer op veel belangstelling, wedstijden beginnen om 19.00 uur. 
 
Onder bezielende leiding van Yvonne, samen met Sjoukje, Marco en Koos, hebben de 
groepen 7 en 8 van obs De Mienskip kennis gemaakt met tennis. Een vrolijk en enthousiast 
gebeuren! 
                                  
                                                     ----------------------------------------- 
 
 

Hiemstra Houtbouw nu ook Bordsponsor 
 
Op ons sponsorenrek boven de fietsenstalling is nog ruim plaats voor meer borden. 
Binnenkort is er gelukkig een plek minder vrij, omdat onze nieuwe leden Griet en Geert van 
der Velde met hun bedrijf Hiemstra Houtbouw ook Bordsponsor zijn geworden. 
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 GroteClubactie dit jaar 
Afgelopen jaren hebben we leuke bedragen binnengekregen door Groteclubactie 
loten te verkopen. De respons op de oproep in een vorige nieuwsbrief was dermate 
gering, dat we hebben besloten dit jaar over te slaan.  
                    
 
 
Di.mo. klusgroep actief bezig 
 
Zoals je hebt kunnen zien zijn het groene hok 
en de terrasmeubels opgeknapt, de terrassen 
en banen zien er piekfijn uit. Ook is er een 
overkapping in aanbouw voor de baanwalsen 
en de watersponswals. Deze gaan nu eindelijk 
een eigen vaste, droge plek krijgen. 


