
Van: TPC Hardenberg communicatie@tchardenberg.nl
Onderwerp: TPC Hardenberg Nieuwsbrief

Datum: 29 augustus 2021 om 18:07
Aan: communicatie@tchardenberg.nl

Van de voorzitter..

De vakanties zijn voorbij, scholen zijn weer begonnen,  het werkende leven is
weer opgepakt en iedereen komt weer in zijn of haar “gewone ritme”.  
Ook op het park is het weer lekker druk en gezellig nu de Match ook weer open
is.
Afgelopen zaterdag hebben wen ons 5-jarig jubileum gevierd en ook nog stil
gestaan bij de titel “vereniging van het jaar”, een titel die wij in 2019 hadden
gewonnen en waar we nog steeds erg trots op zijn. Het was afgelopen
maanden best spannend of het evenement met alle corona-maatregelen en
wisselingen van de corona-cijfers kon doorgaan, maar we hebben de knoop
doorgehakt en ik denk dat we kunnen terugkijken op een fantastische dag. Het
weer zat mee.. lees hier verder... 
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boon beton Koppelcompetitie

Je hebt het inmiddels vast wel gemerkt.. gelukkig mogen we weer volop
tennissen en zijn alle competities en toernooien (op)gestart! 
Hoe leuk dat we ook dit jaar weer de kans krijgen om binnen te tennissen..
Tegen een leuke prijs wordt er een heel winter lang het gezelligste
binnentoernooi georganiseerd. Tot en met 7 september kun je je nog opgeven! 
Check hier de flyer en geef je hier op! 

Hoodies - bestel snel

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, worden er ter gelegenheid van het
eerste jubileum van TPC Hardenberg fraaie clubhoodies vervaardigd.
Hieronder de informatie over de kosten van de hoodies en hoe je ze kunt
bestellen. Meer informatie vind je en je bestelling plaats je hier

Speciale jubileumactie: 25% korting
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Speciale jubileumactie: 25% korting

In samenwerking met onze clubkleding leverancier en regionale nr 1 winkel in
sportkleding: Prins Sport, hebben wij een fantastische actie.
Ter ere van ons eerste jubileum hebben wij voor alle leden een speciale actie
die we mogen delen: Kijk snel naar deze bijlage en pak je voordeel!
Deze speciale jubileumactie is de hele maand september geldig. 

Aktie PLUS: Spaar je club gezond

Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 ontvangen alle
Plus klanten een sponsorpunt bij elke 10 euro aan boodschappen en bij
geselecteerde actieproducten.
Op de actiesite plus.nl/sponsorpunten kunnen alle deelnemende clubs en
verenigingen (=per winkel) bekeken worden én kunnen de sponsorpunten aan
de clubs worden geschonken. Deze site staat live vanaf 1 september 2021.

We zouden het supertof vinden als jij met je boodschappen onze
clubkas spekt!  
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Incasso's volgen snel - Je wordt geïnformeerd

Door problemen hebben er dit jaar nog geen incasso’s van de contributie
plaatsgevonden. We hopen dit snel te kunnen verhelpen, je ontvangt bericht
zodra het eerste incasso moment gepland is.

Wij zijn op zoek: nieuw bestuurslid Jeugdzaken

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN NIEUW BESTUURSLID “JEUGDZAKEN”
Als bestuurslid ben je onderdeel van het bestuur van de vereniging en beslis je
mee over de algemene zaken binnen het bestuur. Er wordt eens in de 6 weken
vergaderd. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alle jeugdzaken en werk je
nauw samen met de andere commissies binnen de vereniging en Vechtdal
Tennis. Je voert overleggen met jeugdcommissies in de regio en werkt met hen
samen. Met je commissie, waar we ook mensen voor zoeken, ben je
verantwoordelijk voor de organisatie  en uitvoering van alle tennisactiviteiten
van de jeugd.
Denk hierbij aan: voor- en najaarsompetitie, clubkampioenschappen, het open
toernooi , maar ook aan gezelligheidsactiviteiten voor de jeugd.



toernooi , maar ook aan gezelligheidsactiviteiten voor de jeugd.
Lijkt het je leuk om dit op je te nemen, stuur dan een berichtje naar
voorzitter@tchardenberg.nl  Voor vragen over deze functie kan je ook contact
opnemen met Mirian Veurink via: jeugdzaken@tchardenberg.nl

Vrijwilligers gezocht

Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan onze onze club en
activiteiten? Om samen met een leuke groep mensen wat te bewerkstelligen? 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor oa.. lees hier.. 

Nieuw bestuurslid Communicatie

Vanuit bestuur zijn wij in contact gekomen met Bram Reints, die heeft
aangegeven de portefeuille Communicatie van Bertine binnen het bestuur te
willen overnemen.  Vanuit het bestuur zijn wij blij met zijn komst! Op de
eerstvolgende  ALV zal hij ter benoeming door het bestuur worden
voorgedragen.
Conform de statuten kan vanuit de leden ook een kandidaat beschikbaar
worden gesteld, mits de voordracht door 5 leden plaatsvindt. Mocht het
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worden gesteld, mits de voordracht door 5 leden plaatsvindt. Mocht het
wenselijk zijn hiervan gebruik te maken, dan graag een bericht naar
voorzitter@tchardenberg.nl

Geslaagde Jubileumdag 21/08

Een betere eerste jubileumdag hadden wij ons niet kunnen wensen.. wat een
fantastische dag was het! 

Wij danken daarom alle deelnemers, vrijwilligers, maar ook zeker: #Vericon
#JaccoEltingh #Gersom4Fit #KNLTB #JaspervdZwan #BakkerijBattjes
#deMatch #VechtdalTennis

Hier vind je de kiekjes die we al hebben ontvangen; heb jij nog wat om toe te
voegen? We ontvangen al het beeldmateriaal graag bij
communicatie@tchardenberg.nl! 

Terugblik Klusdag
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Op zaterdag 14/08 stonden er om 10:00 19 leden om te helpen, heel fijn!
Hoewel er ook nog wel plek was voor een paar extra handen was het met 19
toppers heel fijn aanpakken.
Wat een werk is er verzet! En nog gezellig ook en lekker dankzij de Match!

Iedereen nogmaals bedankt. En had jij ook eigenlijk best wel even gekund, kom
dan de volgende keer wel :) 

JUBILEUM: 10-jarig bestaan 'de Match'

Op zaterdag 28 augustus jl. bestond de Match maar liefst 10 jaar! 
Hier lees je een leuke artikel over de laatste 10 jaar van 'de Match'. 

Baanonderhoud

Onlangs is bij TPC Hardenberg weer ons jaarlijks groot onderhoud gepleegd.
Er zijn enkele reparaties uitgevoerd vanwege het loslaten van de mat door
krimp en er heeft een keuring plaatsgevonden.
Uit de keuring kwam naar voren dat er voor dit type tennisbaan veel te weinig
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Uit de keuring kwam naar voren dat er voor dit type tennisbaan veel te weinig
zand op ligt. Hierdoor zie je ook letterlijk weinig verschil na het vegen, een punt
dat onlangs ook op de ALV naar voren kwam.
Het aanbrengen van meer zand is beter voor de banen. Hierdoor zullen ze veel
langer meegaan, maar dit zal ook invloed hebben op het tennisspel. 
Voor behoud van de kwaliteit zullen we hiermee verder gaan en tevens ons
onderhoud hierop aanpassen.

Save the date

In de laatste week van de zomervakantie hebben we ontzettend veel jeugd uit
de wijde regio mogen ontvangen tijdens het Kendis Kids Toernooi. Op dit
moment staan ook de eerste spelers van het Kendis Open op de baan en start
binnenkort de najaarscompetitie.

We hebben het volgende nog op de agenda staan:

Vechtdal Cup :  6, 7, 13 en 14 november

Het Zandstuve Open Wintertoernooi wordt georganiseerd van 13 december
t/m 30 december volwassenen / 30 december t/m 7 januari jeugd

Indoor Clubkampioenschappen : 22/23/29 januari

Padel- en Tennisboeker - succesvol



Natuurlijk weten wij hoe leuk tennis en padel is, maar wat leuk dat leden van
andere clubs of andere sportievelingen ons nu ook ontdekt hebben.
We ontvangen graag de postieve verhalen en zij blij dat er volop gebruik wordt
gemaakt van de tennis- en padelboeker! 
Afgelopen zomer zijn onze banen maar liefst meerdere malen per week
verhuurd!
Dus willen je collega's, buren, vrienden, kennissen nog een keertje van ons
park gebruik maken, maar niet meteen vastzitten aan een lidmaatschap:
tennisboeker.nl en padelboeker.nl biedt hun uitkomst.   

Hoofdsponsor TPC Hardenberg
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Ons e-mailadres is:
communicatie@tchardenberg.nl

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Geef het aan ons door!
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