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10 Mei Dauwtrappen jeugd 

27 mei 

10-11.30 

Clinic proefleden 

30 mei Racketavond nieuwe 

leden 

16-24 juni Open Jeugdtoernooi 

30 –1 juli Jeugdkamp 

7-15 juli Grijze haren toernooi 

9-23 sep Club kampioenschap-

pen senioren 

29 sep 

12-5 uur 

Open dag voor leden 

werven 

Belangrijke data: 
Hamerstukken 

De voorjaarscompetitie is al weer een eind op gang, en we kunnen genieten van de mooie 
nieuwe bar tijdens het kijken naar spannende wedstrijden!  

Dit jaar willen we gaan deelnemen aan de KNLTB najaarscompetitie. U kunt alvast nadenken of 
u hier aan mee wilt doen en wellicht al wat potentiële teamgenoten polsen. Binnenkort komt hier meer in-
formatie over. Voor vragen kunt u mailen naar cwt@tvsoesterkwartier.nl 

In de ALV is gestemd voor het overgaan naar alleen pin-betalingen aan de bar, vanwege veiligheid, betere 
traceerbaarheid van de geldstromen en minder administratieve rompslomp. De komende maanden willen we 
deze overgang in gang gaan zetten. 

Qua vernieuwing van de banen is gestemd voor behoud van kunstgras. De verbouwing staat gepland voor de 
zomer van 2019. We zijn nu druk met het aanvragen van offertes; niet alleen voor de banen, maar ook voor het 
hekwerk, drainage en de toegangsbeveiliging. We houden u op de hoogte. 

De verbouwing van de bar is klaar. Volgend project wordt het opknappen van de vloer, plafond en de tafeltjes 
en stoelen. Alle hulp is hier nog steeds welkom! Verder is het inplannen van de bardiensten is achter de rug in 
het nieuwe systeem. Het was voor iedereen even wennen. We hopen dat het volgend jaar soepeler zal gaan. 

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 

Vrijwilligers gezocht 

We zoeken momenteel op de volgende posten nog vrijwilligers: 

 Open dag organisatie -  Wie wil meehelpen met het werven van nieuwe leden op 29 September, in de organi-

satie, of op de dag zelf met hetbemannen van een kraampje of meehelpen met een tennisactiviteit? Je kan je 

melden bij het bestuur. 

 Bestuur -  We zoeken nog een 5e persoon die het bestuur kan completeren. We vergaderen een keer per 

maand, iedereen heeft een eigen taak die je zelf qua grootte en tijdsbeslag kan indelen, dus het hoeft niet veel 

werk te zijn. We vinden een belangrijk een zo’n breed mogelijk bestuur te hebben met vertegenwoordiging uit 

alle delen van de vereniging! 

Racketavond nieuwe leden 

Woensdag 30 mei om 18.45 uur organiseren we een racketavond 

voor iedereen, maar met name voor degenen die dit jaar lid zijn 

geworden.  

Als je komt, kun je lekker dubbelen met andere nieuwe of huidige 

leden, een drankje drinken op het terras en wellicht wat telefoon-

nummers uitwisselen met mensen van gelijk tennisniveau. We 

zullen in de loop van de avond ook een korte presentatie geven 

over het reilen en zeilen op de club. 

Jeugdactiviteiten 

Op 10 Mei gaan we dauwtrappen. Kom in je pyama heel vroeg ontbijten en 

lekker tennissen onder leiding van Bart. Degene met de leukste of gekste pya-

ma maakt kans op een prijs! 

Van 30 juni tot 1 juli organiseren we het gezellige jeugdtenniskamp. De locatie 

blijft nog even geheim. Voor beide activiteiten kun je je aanmelden via een 

mail naar jac@tvsoesterkwartier.nl 


