NIEUWSBRIEF
Nieuwe website!

5/2019

De website moet een belangrijke
informatiebron worden voor onze leden.
Op de website is veel informatie te vinden
over bijvoorbeeld de activiteiten binnen onze
club.
Daarnaast staan nu ook alle thuiswedstrijden
van onze competitieteams in de agenda
vermeld.

Op donderdag 28 maart is de
nieuwe website van onze tennisclub
online gegaan.

Voor vragen en/of opmerkingen over de
website kun je een mail sturen naar
communicatie@tctb.nl

De nieuwe site: www.tctb.nl

'De nieuwe website
als belangrijke

Voorzitterspraat door Jan Borkent

Activiteiten – uitgelicht uit agenda:
•

30 mei Pannemazzel

•

1 juni afsluitende BBQ (partners welkom!)

•

En verder: o.a. de Ladies-night en niet te
vergeten de clubkampioenschappen

informatiebron.'

Lees verder

“Lid zijn van de TCTB is meer dan een bal over het net slaan”
De besluiten van de ALV leverden het nodige werk op zoals:
•
Werken aan een rookvrij park. Aan een passend bord wordt gewerkt.
•
Publiciteit voor een zomerlidmaatschap en steunlid als ‘Vriend van de
TCTB’.
•
Verdere inrichting van de nieuwe website. Deze is inmiddels online; prima
werk van Remo. Ik ben benieuwd wat leden ervan vinden.
En verder. Alle formele zaken met de gemeente zijn geregeld. Bij de notaris is de
akte voor het recht van opstal en de overdracht van een klein stukje grond
getekend. Wie de akte wil inzien: deze ligt bij de secretaris.
De open dag van 30 maart was geslaagd. Veel activiteit en gezelligheid op het
park; helaas weinig aspirant-leden. Kids night op 5 april was een geweldig
evenement. Zeer goede organisatie, veel deelname en een sfeer van
verbondenheid tussen jonge en oudere jeugd. ‘Lid zijn van de TCTB is meer dan
een bal over het net slaan’.
Het regelen van de schoonmaak van de kantine blijft een zorgenkind en een
urgent probleem. Dit geldt ook voor de bezetting van de recreatiecommissie.
Wie meldt zich als lid of voorzitter, tevens bestuurslid?

Nieuwsbrief mei 2019
• tweemaandelijkse
verschijning;
• inleveren kopij graag voor
20 juni 2019
via: nieuwsbrief@tctb.nl
• hoofdredactie:
communicatiecommissie
(Mirjam Mulder)
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Activiteiten –
terugblik
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Commissie-nieuws
Baancommissie
In januari zijn we ruw uit onze winterslaap gewekt.
Inbraak in de gereedschapsschuur!
Het forse slot niet bestand tegen schaar…Melding
gedaan bij de politie, maar we verwachten er niet
veel van, gezien eerdere ervaringen bij vernielingen
op het park.
We missen een motorheggenschaar, 10 liter benzine
en een elektrisch bandenpomp.
Inmiddels is in vervanging geïnvesteerd en zijn er
nieuwe inbraakveilige sloten aangebracht.
Tevens zijn er gereedschappen aangeschaft bij fa.
Oosterhof om onderhoud van het park te
vergemakkelijken.
Het terrein achter baan 3 en 4 is door boomkapbedrijf
De Winter uit Wirdum met een gigantische
freesmachine ontdaan van tientallen boomstronken
en wortels. Het ontstane “berglandschap” wordt
binnenkort geëgaliseerd door Vermar kraanverhuur uit
Winneweer en daarna door ons ingezaaid. Ook dit
alles om het onderhoud behapbaar te maken en het is
natuurlijk prettig bij het ballen zoeken!

Zowel de fa Oosterhof, als Vermar zijn bordsponsors van
de TCTB.
De baancommissie heeft de afgelopen maanden veel
tijd gestopt in het verwijderen van takken en
essenzaadjes die na stevige winden de banen
besmetten. Twee keer per week wordt er geveegd en
eind maart zijn we weer gestart met gras maaien.
Mocht je een azijngeur vernemen: de baanranden
worden er regelmatig mee besproeid om groei van alg
en mos tegen te gaan.
Tot slot:
Ook dit jaar hebben uitspelende teams weer gebruik
gemaakt van onze Pro Bounce banen, omdat de
gravelbanen nog niet bespeelbaar waren (…). Wij zien
de aanschaf in 2010 nog steeds als een groot voordeel.
In de winter gaan veel leden gewoon door met de
mooie tennissport.
Namens de baancommissie,
John Waanders, groundsman TCTB

Communicatiecommissie
Wist u dat de communicatiecommissie onder voorzitter Remo Krol lekker aan de
weg timmert? En dat Mirjam Mulder nu de nieuwsbrief verzorgt? Via website,
Facebook, Twitter en de nieuwsbrief wordt nieuws verspreid. Kopij is welkom!

Contact:
Gaykingastraat 19a
9791 CE Ten Boer

VACATURE:
voorzitter recreatiecommissie
Interesse?
mail gerust naar:
recreatie@tctb.nl

050-3021567
secretariaat@tctb.nl
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