Oktobereditie
We bevinden ons momenteel in de overgang
van het buiten- naar het binnenseizoen. Veel
leden van de TC Veendam strijden in Meeden op
het Tiolo Open en ook de najaarscompetitie is
nog in volle gang. En de eerste ballen zijn
ondertussen ook al weer geslagen in onze

Tevreden leden???

tennishal De Baanbreker.
Deze nieuwsbrief is ook een mix. We blikken

Het bestuur is benieuwd in hoeverre de
leden tevreden zijn over de TC Veendam.
Wat gaat er goed, wat kan er verbeterd
worden, wat zijn ergernissen, etc.

hierin namelijk zowel terug als vooruit op de
activiteiten van de TC Veendam.

Kersttoernooi

In samenwerking met de KNLTB wordt er
daarom binnenkort een Ledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Het lijkt nog ver weg, maar er kan alweer
ingeschreven worden voor het jaarlijkse Kersttoernooi. Dit jaar wordt er gespeeld van 24 t/m
30 december. Deelname is mogelijk voor alle

Het is de bedoeling om de resultaten en
eventuele acties te presenteren op de
Ledenvergadering in januari.

seniorleden van de TC Veendam.
Inschrijven kan bij voorkeur via www.toernooi.nl
of via een mail naar dekerstmannen@gmail.com

De AED cursus

is op 27 september door 7 leden gevolgd. Zij vonden het een nuttige cursus die zeker voor

herhaling vatbaar is. Het bestuur heeft dan ook besloten om in maart nogmaals een cursus te organiseren.
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Sneeuwbalcompetitie
Het afgelopen winterseizoen hebben we geen
Sneeuwbalcompetitie kunnen spelen. Gezien de staat
waarin de banen 6 en 7 verkeerden was het niet
verantwoord om deze banen te gebruiken.
Vanaf augustus zijn de banen flink aangepakt. Met
behulp van een industriële hogedrukspuit van Kuurman
hebben eerst Cor de Kok en Wim Leutscher en later het
klusteam honderden kruiwagens met zand uit de vezels
gespoten. Tevens hebben zij de aangegroeide mos- en

Het is niet mogelijk om wedstrijden van 9 uur als
verhindering op te geven. Iedereen zal één of
meerdere keren om 9 uur `s ochtends aan de bak
moeten.

algenlaag verwijderd.
Inmiddels verkeren de banen 6 en 7 in een dusdanige

Na afloop van de wedstrijd is er de mogelijkheid

staat dat we hebben besloten de SNEEUWBALCOM-

om je op te warmen in het clubgebouw m.b.v.

PETITIE weer op het winterprogramma te zetten.

koffie, thee, snert, gluhwein, ballen gehakt,
jägermeister en natuurlijk de verwarming.

De sneeuwbalcompetitie staat open voor leden van de

Inschrijven is mogelijk voor de onderdelen DD, HD

TC Veendam en wordt gespeeld op de zondagochtend
tussen 3 november en 2 april. In deze periode mogen 6
zondagen als verhindering worden opgegeven.

en GD via www.toernooi.nl of via een mail naar
rc@tennisclubveendam.nl. Inschrijven als duo of
koppel. Leeftijd: 15 jaar en ouder.

De wedstrijden bestaan uit 2 sets van 30 minuten. Na 30

Kosten € 15,-per persoon per onderdeel.

minuten wordt van kant gewisseld.

Bij voldoende deelname zal worden overwogen om

De eerste ronde staat telkens gepland om 9 uur.

poules te maken o.b.v. speelsterkte

Heb je vragen, op- of aanmerkingen of suggesties voor de volgende nieuwsbrief? Neem dan
contact op met nieuwsbrieftcveendam@hotmail.com. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen, maar wil je dat wel?
Geef je emailadres dan door op http://www.tennisclubveendam.nl/doorgeven-wijzigingen
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