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6-4 Start voorjaars com-

petitie 

18-4 Paaskaarten 

30-5 Dauw trappen 

9-6 14.00 

uur 

Barbeque toernooi 

met introduce, kosten 

10 euro 

Belangrijke data: 

Hamerstukken 

Afgelopen woensdag 13 maart vond de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering plaats. Tijdens de vergadering is uitvoerig gesproken over de 
gebeurtenissen van afgelopen jaar die ervoor gezorgd hebben dat het 
barregelement is aangescherpt en dat er camera’s geplaatst zijn.  

We willen nogmaals benadrukken dat de sleutel 
tijdens een bardienst niet meer wordt overgedragen, dat de bar een uur 
na de laatst gespeelde wedstrijd gesloten mag worden door de 
barvrijwilliger en dat de eindtijden gevolgd moeten worden. Dit alles 
staat in detail beschreven in het barregelement op de website. 

We zouden graag met iedereen nu een streep onder het verleden willen 
zetten en vooruit willen kijken. We willen met z’n allen bouwen aan een 
tennisvereniging waar recreatief en competitief tennis op elk niveau 
hand in hand gaat met gezelligheid naast het tennis. We willen een 
vereniging zijn waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt, met hel-
dere regels.  

Het afgelopen apres-ski voorjaarstoernooi is een perfect voorbeeld van 
een toernooi op onze club wat past in boven beschreven beeld. Nogmaals chapeau voor de 
organisatie! 

Verder is op de ALV gestemd voor het toelaten van trainingen voor deze zomer op de racketa-
vond, op baan 2. Bart en Maurits kunnen dit voorjaar echter al hun trainingen kwijt op de 
maan-, dins– en donderdag, dus er zullen geen reguliere trainingen plaatsvinden op de 
woensdag. Wellicht zullen ze wel een enkele keer een inhaal– of proeftraining op de 
woensdag plannen. 

De nieuwe KNLTB-pasjes zijn ook binnen, deze zijn af te halen bij de bar. Nieuw is dat dit pasje 
voor meerdere jaren is, niet voor één seizoen. De rating staat ook niet meer op het pasje, dit 
moet je op internet opzoeken, op bijvoorbeeld mijnknltb.nl. 

Tenslotte willen we melden dat per 1 april de prijzen van enkele consumpties zijn aangepast. 
De nieuwe prijslijst hangt in de kantine. 

Rest ons te melden dat we iedereen veel succes willen wensen in de voorjaarscompetitie! 

Met sportieve tennisgroet, het bestuur 

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 

Update Clubapp 

De KNLTB heeft een grote update doorgevoerd 
op haar knltb.club platform waarmee wij 
werken voor de website, administratie en bar-
dienstbeheer. Alle informatie en nieuws over 
de club, competitie, toernooien etc.  kunt u op uw telefoon lezen via de clubapp. Om dit goed te laten 
werken moet u de oude app verwijderen van uw telefoon en de nieuwe versie te installen, knltb clubapp 1.8 

In Memoriam Co van Amerongen 

Helaas is onlangs Co van Amerongen na een lang ziekbed  overleden. Wij herinneren 
Co als een energieke gezellige man die altijd een babbeltje of een grappige opmerking 
paraat had. Wij wensen Wilma, Stefan  en de andere (klein)kinderen veel sterkte met 
het verwerken van dit enorme verlies. 

ITA—Interclub Tennisregio Amersfoort 

De ITA is een samenwerkingsverband tussen alle tennisclubs in de regio Amersfoort. Kijk eens op hun web-
site tennis033.nl of op facebook\Tennis 033 voor meer informatie over alle activiteiten in de buurt! 


