
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief maart - 01 03 2014 - Opmerkingen of leuke nieuwtjes? mail dan naar webredactie@tvduinvliet.nl  

Daar is ‘ie’ weer; de TV Duinvliet nieuwsbrief! De 
eerste van dit jaar. Wil je altijd op de hoogte zijn van 
de laatste TV Duinvliet nieuwtjes, check dan ook de 
site www.tvduinvliet.nl(of onze facebook!). Onder de 
rubriek he psst.. staan de nieuwste verhalen!

Deze clubleden zijn sinds kort actief in een 
van onze commissies:

Effi Bialkowski
Technische Commissie 

Wim van den Hoven         
Toernooicommissie      

Nicolien Lohuis
Toernooicommissie

Nu de winter, die soms meer op een herfst leek, weer achter de rug is, zijn 
de voorbereidingen voor een mooie tenniszomer in volle gang. In deze win-
ter hebben we veel mensen op de baan gezien, mede dankzij goed bezochte 
indeelavonden, leuke evenementen en de succesvolle DuCo. De afgelopen 
weken zijn we bij enkele commissies langs geweest en hebben we gemerkt dat 
met veel enthousiasme wordt gewerkt aan het voorbereiden van de competitie, 
toernooien en evenementen voor jeugd en senioren in het komende zomer-
seizoen. Op dit moment hebben we ongeveer 450 leden. Om nieuwe leden te 
werven gaan we weer een open dag organiseren, tegelijk met het openings
toernooi. Mocht je willen helpen bij de organisatie hiervan of bij de begeleiding 
van nieuwe leden, meld je dan aan bij het bestuur. Alle steun is welkom. Nodig 
vrienden, bekenden en buren uit en kom op 30 maart as. langs op Duinvliet!

tekst .........

      

      

      

Agenda

Zondag 30 maart
Openingstoernooi  (Jeugd & Senior)
Zondag 30 maart
Open Tennisdag TV Duinvliet

Vrijdag 28 februari
Thuisblijverstoernooi

Het tennispark 
Duinvliet is gesloten 
vanaf 17 maart tot 1 april.

Van het bestuur......

Geslaagd Kerst- en Nieuwjaarstoernooi!

Duinvliet Toppers

.

.

Help ons bij de open dag!

Ahoy daar!

Het TV DUINVLIET openingstoernooi: ZONDAG 
30 MAART van 12.00 tot 16.00 uur. 

Een uitgelezen gelegenheid om na een lange 
winter elkaar weer te zien en een speciaal welkom 
aan de nieuwe leden te geven! 

Kosten € 3.50, inclusief: bloedstollend toernooi, 
lunch en welkomstdrankje, bitterballen en prach-
tige prijzen voor de winnaars!

Geef je op via evenementen@tvduinvliet.nl

Meer info? Klik hier voor de complete uitnodiging

Wil je altijd op de hoogte zijn 
van het laatste nieuws en 
de komende events op TV 
Duinvliet? 
LIKE TV Duinvliet ON 
FACEBOOK 
Klik hier voor de facebook!

Zondag 30 maart is het zover! De opening van het zomerseizoen voor de 
jeugdleden van TV Duinvliet. Samen met de nieuwe jeugdleden zullen we 
er een gezellige tennismiddag van maken! 
Aanvang: 13.00 uur. 

Wat is er mooier dan het tennis jaar, zo vlak voor 
kerstmis af te sluiten met een stevig potje tennis, 
een culinair hoogstandje, een literair kunststukje, 
en een stemmige kerstsamenzang.  Vrijdag 20 
december organiseerde de evenementencom-
missie voor het eerst het TV-Duinvliet Kersttoer-
nooi. Lees hier het hele verslag

Help ons bij de open dag! 
Zondag 30 maart wordt er weer een open dag georganiseerd om nieu-
we leden te werven. Deze open dag valt samen met de opening van het 
zomerseizoen.
We willen graag dat mensen die voor het eerst bij ons komen kijken, het 
gevoel krijgen dat ze bij een gezellige vereniging terechtgekomen zijn.
Dat kan alleen als veel clubleden bereid zijn ons daarbij te helpen. Je 
kunt je op allerlei manieren inzetten. Door nieuwe leden te ontvangen en 
iets te vertellen over de club, door actief met nieuwe leden te gaan ten-
nissen, door poffertjes te bakken, door te helpen bij het opvangen van 
jeugdleden en wat er verder nog meer bij komt kijken.
En je kunt nu al iets doen. Kijk eens in je directe omgeving of er mensen 
zijn die je kunt overhalen om ook te gaan tennissen. Dus sleep je luie 
zoon achter die spelcomputer vandaan, zeg het ballet van je dochter op, 
zeg tegen je buurvrouw dat ze een beetje mollig begint te worden, kor-
tom nodig zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen uit op de open 
dag.
Alleen samen kunnen we zorgen dat Duinvliet een
bloeiende, gezellige tennisclub blijft. En laten we
wel zijn, het is toch ook leuk om daar je steentje 
aan bij te dragen?Wil je ons helpen, stuur dan een
mailtje aan: robrib@upcmail.nl
Rob Rib
coördinator a.i.

- Openingstoernooi Senioren -

Openingstoernooi Jeugd

Een vererende uitnodiging viel bij Duinvliet in de 
bus. Het bestuur mocht een dagje naar het Ab-
namro toernooi. Om mooi tennis te zien, maar de 
KNLTB had ook een boodschap... 

Lees hier het hele verslag.

Veel succes 
met jullie 
commissie 
werk en 
bedankt voor 
jullie inzet!
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