
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 3                31 maart 2022 

 
Korte samenvatting  A.L.V. T.V. Buitenpost. 
 
Voor de leden die de algemene ledenvergadering afgelopen maandag 28 maart niet hebben 
kunnen bijwonen, willen we langs deze weg nog even de belangrijkste punten benoemen. 
Na enige opstart problemen werd de gehele agenda met de diverse punten gepresenteerd 
op een groot scherm.  De verbouwing van de kleed-, douche- en wc ruimtes is afgerond en 
het ziet er prachtig uit. Ook wordt de KNLTB clubapp aangeschaft, waarbij communicatie 
naar de leden makkelijker verloopt en er kan later de leden-en financiële administratie mee 
worden gedaan.   
Ook zal Kjell de Hek bij voldoende animo lessen gaan verzorgen op de maandagavond.  
De diverse commissies vertelden over hun bevindingen de afgelopen jaren.  
De dinsdagochtend onderhoudploeg probeert net als de afgelopen tijd het park netjes te 
houden (mede dankzij Dick Sletering ) en gaan de hal en de diverse deuren nog een nieuw 
kleurtje geven. 
Ook de penningmeester werd decharge verleend.  Jelmer gaat zich de komende jaren 
bezighouden met de technische commissie en de diverse toernooien in goede banen leiden 
en tevens de toss op dinsdagavond.  
Griet Piersma en Yvonne Baas nemen de kantinezaken en tevens inkoop over.  Waarbij 
Anneke Nieuwenhuis werd bedankt voor haar vele werkzaamheden en de vele jaren dat zij 
dit altijd heeft gedaan. Jan Piersma werd bedankt voor zijn hulp bij het opknappen van de 
kantine.  
De vacature van secretaris is nog steeds vacant, en wordt nog steeds door Cor gedaan, 
belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.  
 
De kantine diensten zijn nog niet allemaal bezet ! (zie laatste pagina en bijlage!) 
 
Een nieuwe Padelcommissie o.l.v. Allert Pol zal de komende tijd gaan proberen samen met 
gemeente en bestuur 2 padelbanen te realiseren op de gravelbanen, een stemming 
hierover werd met 1 onthouding, unaniem aangenomen. 
 
Voor zover de meest in het oog springende zaken, voor de rest wenst het bestuur iedereen 
een sportief en gezond 2022 seizoen toe, te beginnen met de vrijdagavondcompetitie 1 
april, het maak kennis met tennis toernooi voor de jeugd op zaterdag 2 april en ons 
openingstoernooi op zondag 3 april. ( 11.00 uur, 3.50 euro inleg) opgave kan nog bij 
opgavetennis@outlook.com of tennis@tv-buitenpost.nl . 
 
Graag tot ziens, het bestuur. 
  
 

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 

• samenvatting  Algemene Ledenvergadering T.V. Buitenpost 
• Voor Competitieteams en leden 
• Invullen kantinedienst 
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Voor de competitie teams en leden. 
 
Competitieteams serveren in de nazit vaak een warme versnapering aan hun gasten. Dit 
werd door de teams zelf georganiseerd. Als kantinecommissie kunnen we hierin ook een rol 
spelen. We hebben nu een warme hap op voorraad en te koop in de kantine, ons verzoek is 
hiervan gebruik te maken. Goed voor de kantineomzet en je kunt de kosten desgewenst 
gemakkelijk over alle deelnemers verspreiden.  
 
De pong met 30 euro zit nu in de kluis in de kantine, samen met de pinautomaat. 
De sleutel hiervan is af te halen bij: 
Johan en Sjoukje Miedema                       Parklaan 5 
Jelmer Bil                                                      De Schepperstraat 10 
Griet Piersma                                               Haersma de Withstraat 26c 
 
Het liefst alles pinnen, mocht er nog een kleine contante betaling worden gedaan dit graag 
vermelden op de Consumptiekaart.  
Deze kaart is duidelijk ingericht, dus het aangegeven hierop is eenvoudig, ook voor de 
administratie veel gemakkelijker. 
 
Mochten er nog nieuwe leden zijn die voor het eerst achter de bar in de kantine komen te 
staan dan moeten zij eerst hun IVA certificaat halen.  
Op deze site http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/ kun je een account aanmaken en de 
toets gaan maken (zonodig herhalen voor het resultaat). Deze mag je vervolgens mailen 
naar yvonnebaasmiedema@gmail.com of uitprinten en meenemen naar de tenniskantine. 
(deze moet dan in de map, inzichtelijk voor evt. toezichthouders). 
  
Groetjes van de  Kantine commissie  
 
 
In de andere bijlage ziet u het kantinediensten schema Tijdens de hieronder genoemde  
activieteiten kunt je je inschrijven voor een jouw passende dienst. Sta je daarna nog niet op 
de lijst dan wordt je ergens in geplaatst. Bij verhindering zorgt iedereen zelf op tijd voor 
goede vervanging en geeft dat ook door aan de commissie! Het schema kun je altijd 
raadplegen op onze website. 
 

• Op zaterdag 2 april:  maak kennis met tennis toernooi voor de jeugd! 
 

• Op zondag 3 april:  ons openingstoernooi ( 11.00 uur, 3.50 euro inleg)  

• Op dinsdagavond 5 april: Toss 
 

• opgave kan nog bij opgavetennis@outlook.com of tennis@tv-buitenpost.nl . 
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