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Aan: Alle leden van TC Doornenburg

Beste tennisleden,

Het einde van het jaar komt in zicht en graag willen wij nog een aantal zaken met jullie delen.

Bestuur:

We zijn blij te kunnen melden dat naast een nieuwe voorzitter zich ook een nieuwe penningmeester

en secretaris heeft gemeld.  Op VRIJDAG 13 JANUARI 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering

plaats waarin o.a.de nieuwe bestuursleden zich zullen voorstellen.

Aansluitend de vergadering is er een “NIEUWJAARSBORREL”. Dus noteer  deze datum alvast in je

agenda!!!!

Energie:

Gezien de hoge energiekosten is de verwarming in de kantine teruggezet naar 15 graden.

De aanwezige barmedewerker kan ter plekke de verwarming handmatig opschakelen naar 18 graden,

zodat iedereen warm en gezellig aan de bar een drankje kan nuttigen.

Baanverlichting:

Punt van aandacht: Baan 4 alleen maar gebruiken als de andere banen bezet zijn. Speel je op baan 4

en na een half uur is er één van de andere 3 banen vrij en zit er niemand meer te wachten, ga daar

dan verder spelen zodat de verlichting op baan 4 uit kan. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten

aangezien baan 4 géén LED verlichting heeft.

Maak altijd de verlichting van de baan uit waarop je gespeeld hebt als er niemand meer ná jou de

baan op komt, ook als er op  andere banen nog gespeeld wordt. Dit wordt héél vaak vergeten, terwijl

de verlichting per baan is ingesteld.

Tenniskleding met logo:

Gezien de positieve reacties op de nieuwe outfit van de 25+ commissie bestaat er de mogelijkheid om

deze tenniskleding met korting aan te schaffen via onze club. Op de website en aangeplakt in de

kantine vind je de mogelijkheden. Je kunt gaan passen bij Huisman Sport in Huissen en je bestelling

doormailen naar: bestuur@tcdoornenburg.nl

Hoe leuk is het om in dezelfde outfit competitie te spelen of als je met een vaste groep tennist dat

ook in dezelfde kleding te doen. Ook zijn er mogelijkheden om een extra logo er op te laten drukken.

Wil je hier meer informatie over neem dan contact op met Tiny Peters tel.nr. 0651118680

Opzeggen lidmaatschap:

Wilt u voor volgend seizoen het lidmaatschap opzeggen doe dat vóór 10 januari 2023, anders zijn er

kosten aan verbonden. Afmelden doe je door een  mail te sturen naar: ledenadministratie

@tcdoornenburg.nl

Inning contributie per 01-01-2023:

Vanaf het komend jaar zal de jaarlijkse contributie geïnd worden via KNLTB Club.

Dit betalingsproces loopt dan via Mollie, dit is net zoals het ‘Tikkie-proces’.

Het bestuur buigt zich nog over de uitzonderingspositie van 4e en 5e lidmaatschappen.
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Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen toe en we zien elkaar graag in het nieuwe jaar op
VRIJDAG 13 JANUARI 2023 op onze Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel.

Namens het bestuur: Tiny Peters (secretaris)
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