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De laatste dagen van het jaar breken aan. De tennisavonden zijn koud, nat en guur maar er wordt niettemin hartverwarmend
getennist. 
Op de laatst gehouden algemene ledenvergadering is Nico van Gelder, afgetreden als secretaris, en benoemd tot Lid van
verdienste. Maarten Faber is benoemd tot nieuwe voorzitter. Onze vereniging is nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris,
dus heb je interesse neem dan contact op met de nieuwe voorzitter ! 
Als afsluiting dit jaar komt er een gezellig Kersttoernooi, waar al veel aanmeldingen voor zijn, en het nieuwe jaar gaat zeker goed 
beginnen met het Nieuwjaarstoernooi. Gezellige dagen toegewenst !

Op de vraag of de clubkampioenschappen weer 
moeten worden aangemeld bij de bond, zodat 
de resultaten doorwerken in je rating, zijn 102 
reacties binnengekomen. Van hen stemden 35 
ervoor, 29 ertegen en 38 maakt het niet uit. De 
voorstanders hebben dus met enkele stemmen 
gewonnen. De toernooicommissie zal de club-
kampioenschappen weer aanmelden bij de bond. 
De antwoorden gingen vergezeld van heel veel 
vragen, commentaren en klachten. Enkele daar-
van betroffen de tekst tégen aanmelding bij de 
bond. Die was te lang en te subjectief. Bij herlez-
ing drong het tot me door dat die tekst  inderdaad 
korter en neutraler had gemoeten. Mijn excuses 
daarvoor. Het was mijn eerste enquête ooit. En 
ik heb al moeite met dat accent circonflexe op 
die e. Ook waren er opmerkingen over het aantal 
te spelen wedstrijden op één dag en de rol van 
invallers. De toernooicommissie gaat dit evalu-
eren. Op alle overige opmerkingen (er moet een 
enquête komen over dit, over dat, de club is te 
duur, ik kan te weinig spelen enz.) gaat de toer-
nooicommissie niet in. Daarvoor dient men zich 
tot het bestuur en/of de ALV te wenden.

Namens de toernooicommissie
Rob Rib

Op de laatste algemene ledenvergader-
ing is onze clubgenoot Nico van Gelder 
met algemene stemmen benoemd tot lid 
van verdienste. Naast de drie ereleden 
is Nico daarmee het eerste en enige lid 
van verdienste. Vrijwel direct nadat Nico 
in 1999 lid was geworden van toen nog 
TV Fablo werd hij voorzitter, om te voor-
komen dat de club uit elkaar zou vallen. 
Daarna is Nico nog penningmeester ge-
weest, weer voorzitter en tot de laatste 
jaarvergadering secretaris. Vorig jaar 
was Nico lid van de jubileumcommissie 
en verder staat hij elk jaar tijdens de 
clubkampioenschappen een avond lang 
in de keuken van het clubhuis heerlijke 
gerechten te bereiden voor zijn clubge-
noten. Nico, proficiat!

Begint het jaar pas echt met het TV Duinvliet Nieuwjaarstoernooi! 
Natuurlijk weer met de vertrouwde Koek & Zopie, de Glühwein, 
warme Chocolademelk en een hapje.

Met daarop aansluitend de nieuwjaarsreceptie, vanzelfsprekend 
compleet met Bubbels en nog meer lekkere hapjes. Met de goede 
voornemens beginnen we dan gewoon een weekje later.

Geef je op via evenementen@tvduinvliet.nl
Laat even weten of je aan het toernooi 
meedoet of alleen voor de receptie komt of 
alle twee natuurlijk.Van 14.00 tot 16.00 spelen we het toernooi en 
daarna gaan we proosten op het nieuwe tennisjaar.

      

      

Agenda

Zondag 5 Januari
Nieuwjaarstoernooi en receptie

Vrijdag 20 December 
Kersttoernooi

Het tennispark Duin-
vliet is gesloten van
 22 dec t/m 4 januari !

NIEUWJAARSTOERNOOI  TV-DUINVLIET
met aansluitend receptie, Op zondag 5 januari 2014 .....

Hee Psst....

 Uitslag enquête: voorstanders winnen Nico Lid van verdienste

Komende zomer weer banen op zaterdag Komt allen proosten op het nieuwe jaar !

Volgend zomerseizoen hebben we op zaterdagochtend van 9 tot 12 
uur weer twee banen tot onze beschikking. Bovendien huren we tij-
dens de zeven competitiezaterdagen weer van 12 tot 18 uur het hele 
park. Op die dagen zijn een aantal activiteiten gepland, zoals tennis-
met-een-kennis. Over de juiste data en de invulling krijgen jullie nog 
bericht. Op de zaterdagen dat we niets organiseren, zijn er banen 
beschikbaar voor vrij spelen. 

Wil je weten hoe het met Pim Appel gaat?
Lees dan verder op de TV Duinvlietsite.

Gezellige Feestdagen en een sportief
                           2014 ! 
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