
NIEUWSBRIEF
NUMMER 12 | 01 DECEMBER 2020

IN DIT NUMMER

ACTUEEL

Tennispark open tussen Kerst en Oud & Nieuw
In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft het bestuur, in samenspraak met de verenigingsmanager,
besloten de buitenbanen open te houden, mits het weer ons goed gezind is en de banen bespeelbaar zijn. 
Dit besluit is mede genomen omdat door de coronamaatregelen er qua vrije tijdsbesteding toch al zo weinig 
mogelijk is in de kerstvakantie. Op donderdag 24 december sluiten we de buiten- en binnenbanen vanaf 
18.00 uur, zodat iedereen kerstavond op zijn eigen manier kan vieren.

Buitenbanen:
Afhangen mogelijk op de volgende dagen: (mits de buitenbanen bespeelbaar zijn)

 Vrijdag 25 december 1ste Kerstdag      Park Gesloten
 Zaterdag 26 december 2de Kerstdag      Park Gesloten
 Zondag 27 december    Vanaf 12.00* tot 17.00 uur  Park Geopend
 Maandag 28 december    Vanaf 10.00* tot 17.00 uur Park Geopend
 Dinsdag 29 december    Vanaf 10.00* tot 17.00 uur Park Geopend
 Woensdag 30 december    Vanaf 10.00* tot 17.00 uur Park Geopend
 Donderdag 31 december    Vanaf 10.00* tot 17.00 uur Park Geopend
 Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag      Park en Banen Gesloten
 Zaterdag 2 januari     Vanaf 12.00* uur   Park en Banen Geopend  

* Let op het park gaat pas net voor deze aanvangstijd open.

Binnenbanen/Hal:
 Vrijdag 25 december 1ste Kerstdag      Park Gesloten
 Zaterdag 26 december 2de Kerstdag      Park Gesloten
 Zondag 27 december    Vanaf 12.00* tot 17.00 uur  Vrije verhuur
 Maandag 28 december        Hal bezet i.v.m. Kidsevent
 Dinsdag 29 december        Hal bezet i.v.m. Kidsevent
 Woensdag 30 december    Vanaf 10.00* tot 17.00 uur  Vrije Verhuur
 Donderdag 31 december    Vanaf 10.00* tot 17.00 uur  Vrije Verhuur
 Vrijdag 1 januari         Park en Banen Gesloten
 Zaterdag 2 januari     Vanaf 12.00 uur   Park en Banen Geopend

* Let op het park gaat pas net voor deze aanvangstijd open.

Vanaf 1 december: Mondkapje verplicht
De landelijke mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes gaat op 1 december in. Deze maatregel treft 
ook onze club. Denk er dus aan dat je een mondkapje draagt als je het clubhuis betreedt. Om (tussendoor) 
naar het toilet te gaan of om naar een binnenbaan te lopen. 
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Wie geef jij een vrijwilligerspluim?
In de voorbije jaren en zeker het afgelopen jaar heeft een flink aantal mensen zich ingezet als vrijwilliger. 
Een aantal van onze leden heeft zelfs heel veel meer gedaan dan je als club normaliter van vrijwilligers mag 
verwachten. Dat is natuurlijk fantastisch! Dankzij hen is het lustrumjaar bijvoorbeeld toch gestart met een 
flitsend openingsfeest, zag het park er geweldig uit en, voor zover mogelijk en ondanks coronabeperkingen, 
zijn competities en toernooien toch gewoon door kunnen gaan. Het zou daarom goed zijn een paar van 
deze mensen bij de Algemene Ledenvergadering 2020 even extra in het zonnetje te zetten. En hen ook een 
bijzondere plek te gunnen op onze Wall of Fame in het clubhuis. Wil jij dus iemand voorstellen die zeker voor 
de vrijwilligersprijs in aanmerking komt? Stuur dan nog deze maand een mailtje met de naam van de persoon 
die je voordraagt en een aardige, korte motivatie naar secretaris@tiebreakers.nl

Nieuwjaarsborrel en vrijwilligersetentje gaan niet door
Het gezellig elkaar op de club een gelukkig nieuwjaar wensen moeten we een jaartje overslaan. Maar 
hopelijk komen er snel mogelijkheden om in 2021 elkaar wel in het clubhuis te ontmoeten met een hapje en 
een drankje. Ook het vrijwilligersetentje is in het gedrang gekomen. Er wordt momenteel gewerkt aan een 
leuk alternatief om leden, die in 2020 wat extra activiteiten voor de club hebben verricht, te bedanken.

Heb jij nog een goed en duurzaam idee voor 25 jaar Tie-Breakers?
Gezien de huidige coronasituatie heeft het bestuur moeten besluiten het lustrumjaar 25 jaar Tie-Breakers 
af te sluiten. Uiteraard gebeurt dit met pijn in ons clubhart! Maar de vooruitzichten weer eens ouderwets 
te feesten en dingen te organiseren die zeker doorgaan in 2021 zijn vooralsnog niet heel erg bemoedigend. 
Wat zo spetterend begon dreigt daardoor als een nachtkaars uit te gaan. Dat laten wij als Tie-Breakers 
natuurlijk niet gebeuren. Om toch met gepaste trots op 25 jaar Tie-Breakers terug te kunnen kijken is het idee 
ontstaan om, vanuit het resterende lustrumbudget 2020, de club iets blijvends te geven ter herinnering aan 
ons 25-jarig lustrum. Heb jij een goed idee voor op het park, op het terras of voor in het clubhuis. Stuur een 
mailtje naar info@tiebreakers.nl. 

Hoe gaat het met de vernieuwingsplannen?
Een van de vele dingen die vanwege corona niet zijn gegaan is de geplande workshop restyling park en 
clubhuis die aansluitend op de ALV 2019 zou plaatsvinden. Uiteraard zijn de vernieuwingsplannen daarmee 
niet van de baan. Integendeel! Daarom komt er begin januari een Breaking News Special van het bestuur. 
Hierin worden de huidige stand van zaken, de planvorming en het verdere besluitvormingsproces 2021 
toegelicht.

JEUGDCOMMISSIE

Stuifin Feest Kids
Dit vreemde tennisjaar gaan we op een bijzondere manier afsluiten. Op 27 en 28 december organiseren 
we twee jeugd-eindejaars-tennisdagen in de hal van T.V. Tie-Breakers. Wat we allemaal gaan doen weten we 
nog niet precies, maar leuk wordt het sowieso! Tennissen, oliebollen, tafeltennis, bordspelletjes, gamen... 
bedenk het maar. Beide dagen zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Ouders zijn uiteraard niet welkom :) Maar als je 
ouders een handje willen helpen kunnen ze zich melden bij de jeugdcommissie. 

De jongste jeugd speelt op maandag (27 december: rood, oranje, groen), de oudere jeugd (12+) op dinsdag 
28 december. Geef je nu alvast op via de mail als je zeker weet dat je mee wilt doen. Enne, natuurlijk zijn er 
mooie prijzen te winnen :)
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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

LEDENADMINISTRATIE

Beperkte instroom nieuwe leden in 2021
Komende maand zal een aantal van de mensen die op de wachtlijst staan het heuglijke nieuws te horen 
krijgen dat zij vanaf januari 2021 lid zijn van T.V. Tie-Breakers. Helaas zal de nieuwe instroom dit jaar 
kleiner zijn dan andere jaren. Het aantal opzeggingen dat in 2020 is binnengekomen ligt namelijk beduidend 
lager dan voorgaande jaren. Voor een grote groep mensen die op de wachtlijst staat is dus nog geen plaats. 
Voor sommigen wordt de wachttijd misschien wel erg lang. 

Het doel is natuurlijk tennissen. 
Er zijn nog wel winterkaarten per direct te bestellen. Dat kan hier. Er geldt geen wachtlijst voor winterkaarten!
Mocht je toch meteen willen tennissen, dan kan je er ook voor kiezen om je direct in te schrijven bij 
Amsterdamse clubs die geen wachtlijst hebben:

 AMVJ   
 ATC Kadoelen (hele jaar open, net als T.V. Tie-Breakers)
 ALTC Buitenveldert 
 ALTC DDV                 
 TOB Tennis
 TV Geuzenveld
 TV Osdorp              
 VVGA

 

mailto:%20communicatie%40tiebreakers.nl?subject=Nieuwsbrief%20T.V.%20Tie-Breakers
https://www.tiebreakers.nl/winterkaart
https://www.amvjtennis.nl/
https://www.atckadoelen.nl/lid_worden
https://www.altc-buitenveldert.nl
https://www.altcddv.nl
https://www.tobtennis.nl
https://www.tvgeuzenveld.nl
https://www.tvosdorp.nl
https://www.vvga.nl

