
NIEUWSBRIEF

Wat is er te doen de komende maanden?

10 november    Najaarstoernooi Senioren
15 november   Sluiting inschrijving voorjaarscompetitie 2020
24 november   Vrijwilligersetentje

ACTUEEL

Bestuur 
Het bestuur wordt sinds medio oktober ondersteund door Toke Sibbel en Ina Boerema. Zij zijn al jaren actief 
in de CRET en zullen het bestuur met name adviseren op het gebied van recreatietennis Tie-Breakers.

Vrijwilligersetentje 2019 op zondag 24 november
Op zondag 24 november vindt vanaf 17.00 uur weer het traditionele vrijwilligersetentje plaats. De 
(commissie-)leden die zich afgelopen jaar extra hebben ingezet voor onze club ontvangen een uitnodiging.

LED-verlichting hal al eind december 2019 geïnstalleerd
Net voor de kerstdagen wordt begonnen met de in maart op de ALV aankondigde installatie van LED- 
verlichting in onze hal. De werkzaamheden duren naar het zich laat aanzien tot en met 31 december 2019. 
De buitenlampen worden deze winter ook omgezet naar LED. 

Ledenpeiling wensen en behoeften
De in oktober geplande peiling naar de wensen en behoeften van leden is enkele weken opgeschoven. 
In november ontvang je via de mail een uitnodiging en een link om mee te doen. Het wordt zeer op prijs 
gesteld als je je mening geeft over allerlei clubzaken.

Winterkaart reminder
Sta je op de wachtlijst, of heb je vrienden buiten de club die geen lid zijn maar toch willen tennissen 
buiten? Dat kan! Hoe? Bij Tie-Breakers bestaat er de mogelijkheid voor niet-leden om “een winterkaart” te 
nemen. Met deze winterkaart krijgt men van 1 oktober t/m 31 maart gelijke speelrechten als leden op onze 
buitenbanen. Kijk hier voor meer informatie.

Buitenbanen in de herfst:
In de komende periode hebben de banen meer tijd nodig om bespeelbaar te zijn in de ochtend. In deze 
periode met meer regen en veel blad op de banen heeft Hans meer onderhoud aan het begin van de dag. 
Hou er rekening mee dat er in de ochtend soms wat meer banen gesloten zijn voor onderhoud. Bij twijfel bel 
naar de club of kijk op de app. Op het afhangbord is aangeven welke banen wel of niet bespeelbaar zijn.
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NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief verschijnt 
elke maand en wordt toegezonden 
aan alle (aspirant-) leden van T.V. Tie-
Breakers.

T.V. Tie-Breakers
Valentijnkade 132, 1095 KH Amsterdam
Contact graag per e-mail: 
communicatie@tiebreakers.nl

Wat doe jij met oude tennisballen?
Die deponeer je natuurlijk in de blauwe Oude Tennisballen Ton bij het afhangbord! Veel tennisballen 
worden zomaar weggegooid terwijl iemand anders er juist heel blij mee is. Op initiatief van Margo Buurman 
en Ebeth van Loon is contact gelegd met www.oudetennisballen.com. Op onze site lees je er meer over. 

CRET

Najaarstoernooi Senioren op 10 november
Voor alle senior tennisliefhebbers: het najaarstoernooi. Op zondagmiddag 10 november start om 12.00 
uur op onze buitenbanen het traditionele slottoernooi voor senioren. Er worden vooral gemengd-dubbels 
gespeeld, maar ook andere varianten als herendubbels en damesdubbels zijn zeker niet onmogelijk. Je speelt 
3 keer 45 minuten. Tussendoor worden een heerlijke (herfst) lunch en hapjes geserveerd. Op 25 oktober is 
een mail naar je verzonden indien je deelneemt. Maar bezoek gerust de site of mail ons: cret@tiebreakers.nl

TC

15 november sluiting inschrijving voorjaarscompetitie 2020
Schrijf je dus nog snel even hier in. Onlangs heb je ook een mail ontvangen met daarin alle informatie. Heb 
je deze niet ontvangen? Mail de TC. 

LUSTRUMCOMMISSIE

T.V. Tie-Breakers bestaat 25 jaar
SAVE THE DATE: Blacklight toernooi 4 januari 2020. Niet alleen zal 2020 in het teken staan van de 
Olympische Spelen, vooral het 5e lustrum van onze club zal dit jaar extra memorabel maken. Om dit 
lustrumjaar goed te beginnen organiseren de feestcommissie en lustrumcommissie samen de traditionele 
nieuwjaarsreceptie! Zaterdag 4 januari ben je vanaf 16.00 uur van harte welkom voor spectaculair tennis 
in de hal. Hoe goed is jouw backhand in het donker? Je kan het testen tijdens het eerste T.V. Tie-Breakers 
Blacklight toernooi. Traditiegetrouw is er de wijnproeverij, een walking dinner en een fantastisch blacklight 
nieuwjaarsfeest om het lustrum in te luiden ‘with a big BANG’! Opgeven kan vanaf eind november. De officiële 
uitnodiging volgt, dus houd je mailbox in de gaten of kijk alvast even hier.

HALVERHUUR

Deze winter nog een baantje huren?
Er zijn nog enkele uren beschikbaar om van 1 november t/m 31 maart een binnenbaan op een vast 
tijdstip te huren: Van 22.00 – 23.00 uur op maandag, vrijdag en zondag. Van 18.00 – 20.00 uur op zaterdag.
Van 21.00 – 22.00 uur op vrijdag (half contract, eens in de 2 weken). Van 9.00 – 16.00 uur door de week op de 
meeste uren. Interesse? Stuur dan een mail naar halverhuur@tiebreakers.nl of bel 06-28767850.
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