
NIEUWSBRIEF

Wat is er te doen de komende maanden?
Voorjaarscompetitie Jeugd  vrijdagmiddag en zondag tot de zomervakantie een verkorte versie
Midzomertoernooi   26 juni
ALV 2020    29 juni
Toss     maandagavond en dinsdagochtend
Open Tie-Breakers Toernooi  24 juli tot en met 1 augustus
Tasty Friday Night    6 augustus
Clubkampioenschappen Senioren 21 augustus tot en met 5 september   
Clubkampioenschappen Jeugd  28/29 augustus en 4/5 september

ACTUEEL

ALV 2020 dinsdag 29 juni in de hal 
Zoals eerder aangekondigd vindt de ALV 2020 op 29 juni plaats. De versoepelingen per 26 juni a.s. 
maken het mogelijk om deze vergadering in de tennishal ouderwets live maar op gepaste afstand te 
laten plaatsvinden.  Je bent van harte welkom! Maar meld je dan wel even via de mail aan bij secretaris@
tiebreakers.nl. Voor de uitnodiging, agenda en de stukken log je in op MijnClub rechtsboven op de website. 
Je kunt de stukken vervolgens hier vinden. Op de agenda staat onder andere het punt evaluatie en aanpak 
Baanonderhoud. * Voor het belangrijke onderwerp Restyling Park en Clubhuis wordt na de zomer een aparte 
(bijzondere) Algemene Ledenvergadering belegd.

PARK & CLUBHUIS

Er kan weer veel vanaf 26 juni, maar basisregels blijven
Alles mag weer, tenzij …. Da’s goed nieuws. Want er komen steeds meer mogelijkheden voor tennis, 
ontmoeting en gezelligheid op ons park en clubhuis. Het clubleven kan weer verder opbloeien.
Vanaf 26 juni geldt:

 Ook senioren mogen weer wedstrijden, zoals competities en toernooien, spelen
 Publiek is weer van harte welkom op het park bij wedstrijden en trainingen van hun kinderen, om te 

supporteren enzovoorts
 Ruimere en langere openingsmogelijkheden clubhuis: Reguliere openningstijden clubhuis en park. 
 Kleedkamers open en douchen kan ook weer.

IN DIT NUMMER
 ALV2020 
 Versoepelingen maken weer meer mogelijk
 Bar-, Tuin-, Klusdiensten onmisbaar
 Tie-Breakers: Meer dan tennis

 Versterking Communicatie Commissie
 Competities & Clubkampioenschappen
 Ledenpassen voor nieuwe leden
 Jeugd: Competities & Clubkampioenschappen
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Maar volwassenen, leden en bezoekers, moeten wel de 1.5 meter afstand in acht (kunnen) nemen. Zowel 
langs de baan, op het terras als in het clubhuis. Bij de opstelling van tafels en stoelen is hier rekening mee 
gehouden. Ook registratie blijft voor ons wettelijk verplicht! Het gehanteerde principe baanreservering is 
terrasreservering blijft dan ook voor buiten van kracht. Bij een bestelling aan de bar in het kantinedeel van 
het clubhuis dient iedereen zich te registreren. Ook binnen dient aan een tafel met stoelen plaatsgenomen te 
worden. 

Nu inschrijven voor verplichte clubdiensten s.v.p.
Er kan gelukkig weer heel veel georganiseerd worden op onze club. Veel commissies zijn er maar druk mee! 
Maar om weer echt helemaal zorgeloos te kunnen tennissen en verblijven op ons mooie park is het beslist 
nodig dat iedereen zich inzet voor Tie-Breakers. Schrijf je dus hier in voor een bar-, klus- of tuindienst of log in 
op de website. Klik op MijnClub en vervolgens op Diensten. Er zijn komende maanden nog zat open plekken 
in het schema beschikbaar om uit te kiezen.

Renovatie tennismuurtje in volle gang
Afgelopen week is begonnen met de renovatie van het tennismuurtje. Het muurtje zelf is geschilderd. 
Komende weken wordt de vloer aangepakt en een nieuwe coating aangebracht.  Het kan dus zijn dat het 
muurtje onverwacht tijdelijk niet beschikbaar is. 

Tasty Friday night op vrijdagavond 6 augustus. Save the date!
Blokkeer de namiddag en avond van 6 augustus alvast in je agenda. Want wat is er leuker dan op de club 
op een zonnig terras af te kicken van een drukke werkweek?  Met een potje tennis, een drankje en hapje, 
live muziek.  En wie weet kan er (op afstand) ook nog buiten gedanst worden. Komende weken wordt het 
programma nog verdere uitgewerkt. Heb je een leuk idee mail naar info@tiebreakers.nl. En hou dus je 
mailbox goed in de gaten.

Recycling kleine plastic flesjes vanaf 1 juli
Om het hergebruik van plastic afval te bevorderen en zwerfafval tegen te gaan wordt vanaf 1 juli de 
wettelijke statiegeldregeling voor kleine plastic flesjes van kracht. De inkoopprijs woprdt per flesje € 0,15 
duurder. De drankjes in plastic flesje die aan de bar verkrijgbaar zijn worden daarom logischerwijs ook € 0,15 
duurder. Omdat wij het punt duurzaamheid als vereniging hoog in het vaandel hebben, worden wij ook een 
inzamelpunt van Statiegeld Nederland voor plastic flesjes. De plastic flesjes kunnen gedeponeerd worden 
in een aparte bak op terras of clubhuis, waarmee je het statiegeld doneert. Als deelnemende vereniging 
ontvangen wij een kleine vergoeding voor het ingezamelde plastic. Deze willen wij ter beschikking stellen aan 
een goed doel. 

COMMUNICATIE COMMISSIE

Met spoed communicatietalent gezocht!
Wil jij je kennis en ervaring op communicatiegebied inzetten voor jouw tennisclub? Dat kan! Door op 
vrijwillige basis een paar uur per week samen met webmaster Bill Wei en verenigingsmanager Robbert 
Schmidt te zorgen dat onze leden via aktuele nieuwsberichten en filmpjes, de website, nieuwsbrieven, 
breaking news en mailings goed op de hoogte worden gebracht van alles wat er speelt in onze vereniging. 
Communicatie is onmisbaar en de verbindende factor tussen tussen het bestuur, alle commissies, de 
ledenadministratie en de leden. Als jij beschikt over redactionele- en opmaakvaardigheden (Indesign), handig 
bent in de omgang met onze huisstijl en beschikbare bestands-  en mailingsprogramma’s (LISA) mail dan even 
naar communicatie@tiebreakers.nl of bel Marc Pietryga voor een orienterend gesprek. Vanuit zijn ervaring 
van afgelopen 2,5 jaar in de communicatiecommissie kan hij je vast in een goed gesprek meer vertellen van 
alle ins and outs van deze uitdagende klus.
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TECHNISCHE COMMISSIE

Clubkampioenschappen 2021
Zet het vast in je agenda. De clubkampioenschappen zijn dit jaar van 21 augustus t/m 5 september. Net als 
vorig jaar duren de clubkampioenschappen dus 2 weken en worden alle wedstrijden in poules gespeeld.
 
Najaarscompetitie 2021
Alle teams zijn ingeschreven. We verwachten tweede helft juli bericht van de KNLTB. Daarna zullen we de 
definitieve teamindelingen bekend maken.

LEDENADMINISTRATIE

Ledenpassen weer af te halen
Nieuwe leden kunnen hun ledenpas vanaf heden ophalen in het clubhuis. Je kunt hier naar vragen bij de 
bar. Wanneer er straks weer afgehangen kan worden via het digitale afhangbord in het clubhuis, doe je dit 
met je ledenpas. Verder gebruik je je ledenpas voor identificatie tijdens competities en toernooien. Ga zuinig 
met je pasje om: de pas is een meerjarenpas en bij vervanging zijn hier kosten voor je aan verbonden. 
Mocht je pasje niet achter de bar liggen, dan kun je even een berichtje sturen naar ledenadministratie@
tiebreakers.com. Bovenstaande geldt ook voor leden die in 2020 lid zijn geworden en hun pas nog niet 
ontvangen hebben. Overige leden kunnen ook dit jaar weer gebruik maken van hun meerjarenpas. Je 
ontvangt dus geen nieuwe pas. Mocht je pas permanent kwijt of volledig beschadigd zijn, kun je bij de 
ledenadministratie (tegen betaling) een nieuwe pas aan laten aanvragen.

OPEN TOERNOOI COMMISSIE

Inschrijving 25e Grolsch 0.0% Open Tie-Breakers Toernooi geopend
Deze 25e editie start op 24 juli en eindigt op 1 augustus. We hebben er enorm veel zin in om dit toernooi 
extra gaaf te maken en hopen daarbij veel clubgenoten te mogen ontvangen. Alle leden van de KNLTB zijn 
welkom om mee te doen, dus tip vooral ook je verre vriendin of schrijf je in met je neefje uit Amersfoort. Of 
die leuke tante uit Den Bosch, iedereen is welkom. Nog iets leuks: je kan je steentje bijdragen door je op te 
geven voor een bardienst of als evenement-vrijwilliger tijdens het open toernooi. Dan maken we er samen 
een topweek van!

Inschrijven voor het open toernooi doe je hier
Opgeven als vrijwilliger hier

Je kan de voorpret en voorbereidingen volgen via onze Instagram en Facebook accounts!

JEUGDCOMMISSIE

Voorjaarscompetitie
Voor de jeugd is de voorjaarscompetitie alsnog van start gegaan. Tot de zomervakantie speelt de jeugd op 
vrijdagmiddagen en zondagen een verkorte competitie. Na de eerste twee speeldagen, zit de sfeer er al goed 
in. Wat een feest om al die jonge tennissers op de baan te zien staan. 
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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

Clubkampioenschappen jeugd
De clubkampioenschappen gaan dit jaar in twee weekenden gespeeld worden. Dus als je kans wil 
maken op de felbegeerde titel clubkampioen tiebreakers 2021 moet je in ieder geval 28/29 augustus en 4/5 
september vrijhouden!

Bekijk ook de bijlage over het Open toernooi jeugd die is meegestuurd met deze nieuwsbrief.

CIC

Inschrijving Tennis Intensief weken
Voor de Tennis Intensief Week van maandag 9 augustus t/m vrijdag 13 augustus zijn nog een paar plekjes 
vrij. Tijdens deze week krijgt je vijf dagen anderhalf uur training (19.00 uur - 20.30 uur of 20.30 uur - 22.00 
uur). De kosten zijn €92,50 per persoon. Indeling gebeurt op basis van speelsterkte. Er zijn nog 3 plekjes vrij 
op niveau 6 en ook 3 plekjes op niveau 8. Wil jij lekker intensief trainen, fit blijven en je niveau verbeteren? 
Stuur dan een mail naar Roderik en vermeld je mobiel nummer, geboortedatum en speelsterkte).
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