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ACTUEEL

ALV 2020 wordt gehouden op dinsdag 29 juni 2021
Op dinsdag 29 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Oorspronkelijk 
staat de ALV altijd voor maart op de agenda. Maar vanwege de inmiddels bekende maatregelen is deze 
met enkele maanden uitgesteld. Over de inhoud en vorm (live of digitaal) van de ALV 2020 wordt nog in het 
bestuur nagedacht op basis van mogelijk te verwachten versoepelingen van de coronamaatregelen. Nadere 
informatie en de uitnodiging volgt begin juni. Dus let op je mailbox.

PARK & CLUBHUIS

Kwaliteit banen prioriteit nr. 1
Een van de speerpunten van het beleid is om “de hoogst haalbare baankwaliteit en het beste 
baanonderhoud in alle seizoenen” te bewerkstelligen. Dit heeft de hoogste prioriteit. Dagelijks 
wordt er door de groundsmen, de baancommissie en een onderhoudsteam van vrijwilligers hard aan 
de banen gewerkt. Om een en ander te optimaliseren is afgelopen maanden onderzocht waar nog 
verbetermogelijkheden liggen. De bevindingen van dit onderzoek zullen op de ALV in juni worden 
gepresenteerd. Een van de aanbevelingen zal zijn dat er vanuit de leden een gebruikerspanel moet komen. 
Op vaste momenten door het jaar heen en aan de hand van een aantal criteria wordt de kwaliteit van de 
banen beoordeeld en samen met de professionals geëvalueerd. 

Heb je nu al belangstelling om in zo’n panel plaats te nemen? Meld je dan aan per email met naam en 
telefoonnummer bij info@tiebreakers.nl o.v.v. panel kwaliteit banen.

Baanreservering is terrasreservering
Vanaf woensdag 19 mei zijn het terras en de tennishal weer open. Er kan dus op het terras weer 
een drankje besteld worden. Ook kan er weer binnen getennist worden. De kantine is nog steeds niet 
toegankelijk, behalve voor de bespan-service en halreserveringen. De kleedkamers blijven gesloten. Wel kun 
je gebruik maken van de toiletten. Om alles goed te laten verlopen op het terrras hebben wij natuurlijk wel 
ieders medewerking hard nodig! Wij zijn namelijk verplicht ons, net als de horeca, aan zeer strikte wettelijke 
regels te houden. Kijk hier Robbert’s instructie nog even terug of kijk op onze site.
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TECHNISCHE COMMISSIE

Inschrijving Najaarscompetitie geopend
Wij hadden nog even hoop dat de Voorjaarscompetitie al dan niet in afgeslankte vorm kon doorgaan, 
maar helaas zullen wij moeten wachten tot in het najaar. Schrijf je dus nu in voor de Najaarscompetitie. We 
zullen proberen zoveel mogelijk mensen te kunnen plaatsen. Inschrijving sluit op 30 mei!
 
Onderlinge oefenwedstrijden op 12 en 19 juni, 10.00  – 18.00 uur
Om toch het wedstrijdritme weer een beetje op te krikken organiseren wij op deze twee zaterdagen van 
10.00 uur tot 18.00 uur twee informele oefenwedstrijddagen voor iedereen die zich had ingeschreven 
voor de Voorjaarscompetitie. Binnenkort ontvang je daarvoor een uitnodiging. We zullen zoveel mogelijk 
teams van vergelijkbare sterkte tegen elkaar laten spelen. Per dag zijn er twee blokken van vier uur. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan je aan een of meerdere blokken deelnemen.
 
Clubkampioenschappen
Vorig jaar is het erg goed bevallen om de clubkampioenschappen te spreiden over twee weken. Dat zijn 
we dit jaar weer van plan. De voorlopige data zijn zaterdag 21 augustus tot en met zondag 5 september. Dus 
hou die weken vrij! Meer info volgt.

JEUGDCOMMISSIE

Voorjaarscompetitie 2021
Wanneer de overheid groen licht geeft, gaat de uitgestelde Voorjaarscompetitie voor de jeugd (Tenniskids 
en Junioren) van start in het tweede weekend van juni. 

 De competitie wordt ingekort van zeven naar vijf speeldagen. 
 De Junioren competitie op de vrijdagmiddag begint op 11 juni en eindigt op 9 juli.
 De Tenniskids en Junioren competitie op de zondag begint op 13 juni en eindigt op 11 juli.
 De teams zijn begin dit jaar al ingedeeld en blijven hetzelfde.

Zodra we meer weten communiceren we dit zo snel mogelijk aan alle ingedeelde spelers. Hopelijk kunnen we 
weer genieten van mooie wedstrijden!

Najaarscompetitie
Omdat het nog niet eens duidelijk is of de Voorjaarscompetitie door gaat, zal de inschrijving voor de 
Najaarscompetitie binnenkort al worden geopend. 

 De competitie vindt plaats vanaf half september t/m eind oktober
 Junioren op de vrijdagmiddag
 Tenniskids op de zondag (Rood, Oranje en Groen)
 Junioren competitie op de zondag.

Alle jeugdleden ontvangen zo snel mogelijk een bericht met een link om in te schrijven. Tot op de baan!

Jeugdladder
Sinds kort zijn we gestart met een jeugdladder. De aanmeldingen hiervoor blijven nog een beetje achter, 
dus bij deze een oproep voor alle jeugd om je in te schrijven via deze link. Je speelt elke twee weken een 
partijtje van een uur dat je zelf inplant. Bereik jij de top van de Tiebreakers ladder? 
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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

CIC

Tenniskamp in de zomervakantie

Zoekt je kind nog een leuke activiteit voor in de zomervakantie? Er zijn nog plekjes vrij voor het 
tenniszomerkamp. Tennisschool CIC organiseert weer mooie tenniskampen voor kinderen van 8 tot en met 
13 jaar:

 Week 1 (12juli t/m 15 juli) 
 Week 2 (16 t/m 19 augustus) 

Het kamp vindt plaats bij Tie-Breakers van 9.00 uur tot 16.00 uur en kost €225. Tijdens het kamp wordt er niet 
alleen getennist, maar zijn er ook verschillende andere (sportieve) activiteiten. Het belooft net als voorgaande 
jaren weer geweldige weken te worden! Meer informatie of direct aanmelden bij Harold: harold@cicgroup.nl 
of 06-27097406.
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