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IN DIT NUMMER

ACTUEEL

ALV wordt gehouden op dinsdag 29 september
Op 29 september vindt de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Oorspronkelijk 
zou deze al op 17 maart jl. plaatsvinden. Maar vanwege de inmiddels bekende maatregelen is deze toen 
uitgesteld. Over de inhoud en vorm wordt nog door het bestuur nagedacht. Nadere informatie en uitnodiging 
volgt. Dus let op je mailbox.

Beperkte speelmogelijkheden tijdens de najaarscompetitie
Vanaf zondag 6 september gaat de najaarscompetitie van start. Dit betekent dat heel veel leden in de 
weekenden tot en met eind oktober actief zullen zijn op onze banen van ‘s ochtendsvroeg tot ‘s avonds laat. 
Voor niet-competitiespelers betekent dit helaas dat de mogelijkheden om in deze weekenden vrij te spelen 
uiterst beperkt zullen zijn. Probeer het daarom doordeweeks. Vooral overdag zijn er best veel mogelijkheden 
om te tennissen. Wil je toch proberen een baantje in het weekend te reserveren? Kijk dan eerst van tevoren 
heel goed naar de mogelijkheden. Zo voorkom je een teleurstelling.

Extra investeringen in de binnen- en buitenruimte van het clubhuis
Leden die regelmatig op het park komen worden steeds verrast. Wat zal er nu weer veranderd zijn? De 
oorzaak hiervan is gelegen in de social distancingregels en voorzieningen die preventief aangebracht moeten 
worden in de binnen- en buitenruimte van het clubhuis. Kosten nog moeite worden gespaard. Er zijn extra 
stoelen en tafels aangeschaft. Er is een grote tent over het terras gespannen die zeker tot en met oktober zal 
blijven staan. Er zijn extra parasols beschikbaar gesteld. Bij de banen worden nog extra zitjes gecreëerd om 
naar wedstrijden te kijken. Ook qua bestelmogelijkheden bij de bar vinden er aanpassingen plaats, zoals een 
bestel-app tijdens de competitieweekenden. Dit alles om te zorgen dat onze leden en bezoekende teams, ook 
als het druk is, gezond, veilig en droog op ons park kunnen verblijven. 

IN DIT NUMMER
 Algemene Ledenvergadering op 29 september
 Competitie 2020 eindelijk van start

 Nu inschrijven voor bar- en clubdiensten
 Nog een paar plekjes voor de winterlessen

Wat is er te doen de komende maanden?
5 september    competitie-bijeenkomst teamcaptains
6 september    start najaarscompetitie jeugd
11 september    start najaarscompetitie senioren
29 september    ALV
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TECHNISCHE COMMISSIE

De competitie in 2020
De KNLTB heeft de voorjaars- en najaarscompetitie dit jaar geïntegreerd. Er spelen daarom meer teams 
dan voorgaande jaren. Op 5 september worden alle captains en spelers geïnformeerd over het hoe en 
wat tijdens deze competitie en de geldende coronaregels op ons park om er met elkaar een veilige en 
geslaagde competitie van te maken. De competitiebijeenkomst voor captains is op 5 september 16.00 uur 
voor de vrijdag- en zondagteams en 17.00 uur voor de zaterdagteams. In de competitiebijeenkomst zullen 
we iedereen informeren over de specifieke corona-procedures dit jaar. Daarom is het van groot belang dat 
per team 1 iemand aanwezig is. Aan het begin van iedere wedstrijddag krijgen de teams een vaste tafel 
toegewezen waar zij met hun tegenstander verblijven. Hier wordt een drankje  gedronken voor, tijdens en na 
de wedstrijden. Bij goed weer is ook het publiek weer welkom om naar de wedstrijden te kijken. Men dient 
dan wel naast de baan te gaan zitten (dus niet staan!) op de beschikbare zitplaatsen. 

CLUBHUIS

Douchen op de club? Het kan weer!
Naast de toiletten en de kleedkamers is nu ook het gebruik van de douches weer toegestaan. Let wel: dit 
is op eigen risico. Dus om veiligheidsredenen kun je je misschien toch beter al thuis omkleden en ook thuis 
douchen. 

Schrijf je in voor onze bar- en clubdiensten vanaf 1 september
Er zijn nog een flink aantal leden die hun verplichte vrijwilligersdienst nog niet gedaan hebben. Zeker ook 
de komende maanden is je hulp hard nodig. En er is keus genoeg. Heb je al een dienst gedaan, maar heb je 
best wel zin en tijd om nog wat te doen? Schrijf je dan opnieuw in. Graag zelfs!

1. Corona Gastheer/ -Vrouw    
Begeleiden van leden inzake routing park.
2. Tuindienst
Onder leiding van de Tuincommissie werk je mee om het park qua groen-werkzaamheden mooi te houden. 
3. Baanhulp dienst                     
Onder leiding van onze Groundsman help je mee op en rond de banen. 
4. Klusdiensten
Onder leiding van de Onderhoudscommissie kleine klusjes doen op en rond het park. 
5. Evenementen dienst
Hulp bij evenementen van de club. 
6. Teamcaptain jeugd
Leden die een jeugd team begeleiden als teamcaptain.
 
Per periode zijn de beschikbare diensten zichtbaar en te boeken op tiebreakers.nl of, nog praktischer, via de 
CLUBAPP.

Gevonden voorwerpen
In de kleedkamer, op het terras, langs de banen. Met enige regelmaat worden er voorwerpen gevonden. 
Rackets, sportkleding, bidons en nog veel meer. Ben je een keer iets vergeten? Kijk even in het halletje langs 
de kleedkamers. 

http://www.tiebreakers.nl
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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

TENNISLESSEN

Inschrijven winterlessen volwassenen
In de week van 5 oktober start het winterseizoen. Alle spelers van niveau 6 t/m 9 zijn inmiddels 
geïnformeerd over de lesmogelijkheden. De spelers van niveau 2 t/m 5 krijgen binnenkort bericht.
Voor iedereen geldt: wacht niet te lang met opgeven want het belooft weer druk te worden. Gestreefd wordt 
om iedereen die zich opgeeft half september te informeren over de indeling en planning. Ongeacht het 
seizoen bestaat het hele jaar de mogelijkheid om een losse privé-les te boeken als bijvoorbeeld een bepaalde 
slag niet loopt. 

Nog een paar lesplekjes vrij 
Voor de ochtendlessen die starten in de week van 16 september zijn nog een paar plekjes vrij.
- Woensdag 10.00 tot 11.00 uur (1 plek niveau 8/9 en 2 plekken niveau 7/8)
- Woensdag 11.00 tot 12.00 uur (1 plek niveau 6/7)
- Vrijdag 9.00 tot 10.00 uur (1 plek niveau 7/8)
- Vrijdag 10.00 tot 11.00 uur (1 plek, niveau 8)
- Op beide ochtenden is van 11.00 tot 12.00 uur ruimte voor een nieuwe groep.
Het betreft een reeks van 10 lessen voor € 160,00 per persoon.
Heb je interesse? Stuur een bericht naar Roderik via roderik@cicgroup.nl.

Inschrijven winterlessen jeugd
De inschrijving voor de jeugdlessen is afgelopen weekend gesloten met ruim 200 aanmeldingen. Laat 
ons gerust weten als je kind nog mee wil doen. De lessen starten in de week van 28 september. Voor meer 
informatie over de tennislessen op het park: Harold Siekmann (harold@cicgroup.nl, 06-27097406) of Roderik 
Bratianu (roderik@cicgroup.nl, 06-42527372).
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