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Beste leden,
Het tweede nieuwsbericht van mij sinds ik
ben aangetreden als voorzitter, bedankt
voor de leuke reacties die ik heb
ontvangen naar aanleiding van
nieuwsbericht nummer 1. Inmiddels zitten
we midden in het seizoen en is de
competitie in alle hevigheid los gebarsten.
De resultaten zijn wat wisselend, maar
plezier is er genoeg. We zijn met teams
actief op de donderdagochtend en avond,
vrijdag avond, de zaterdag en ook de
jeugd is er op zondag met afgelopen
zondag de World tour voor jeugd in rood
en oranje op ons park. Het was weer een
hele happening. Bedankt jeugdcommissie
en Ruben voor een uitstekende
organisatie hiervan. Als bestuur en de vele
vrijwilligers zijn we enorm hard aan het
werk met wat op ons afgekomen is maar
ook met wat ons nog allemaal te wachten
staat. Soms loopt het niet allemaal als dat
we hopen, maar weet dat we proberen
het iedereen naar zijn of haar zin te maken
en ons uiterste best hiervoor doen. Als je
zaken hebt ter verbetering of je wilt een
compliment kwijt kan je me altijd mailen
op: voorzitter@tennisclubvriezenveen.nl
De vorige keer kondigde ik een
bijeenkomst aan van de voorzitters van de
omliggende verenigingen, deze heeft
inmiddels plaats gevonden en vanuit deze
bijeenkomst hebben we verder gekeken
hoe we op bepaalde fronten de krachten
kunnen bundelen. Ik kijk hier zeer positief
op terug, unaniem hebben we

uitgesproken hier jaarlijks een vervolg aan
te willen geven.
Voor nu succes voor de competitie
spelende leden en vraag ik ieders
aandacht voor de periode na de
competitie met de open toernooien van
onze omliggende verenigingen en onze
eigen activiteiten binnen de vereniging.
Met vriendelijke groet,
Mark van der Kruk

Nieuws
Alle clubkleding is op 2 stuks na
inmiddels uitgereikt(volgt deze week),
wat een mooi gezicht en
herkenbaarheid voor onze tennisclub.
Nabestellingen kunnen plaats vinden
door een mail te sturen naar:
voorzitter@tennisclubvriezenveen.nl

Het aanzien van het park is verfraaid
door een 6-tal nieuwe winddoeken,
gesponsord door THP Twentetechniek
, Eshuis accountants en adviseurs en
Shoeby Vriezenveen. Alle lid van de
vereniging en durven hun nek
hiervoor uit te steken. Indien jij ook
iemand weet of zelf interesse hebt om
onze vereniging te sponsoren kan je
contact opnemen met Jan Jaap Benus
voor wat de mogelijkheden zijn. Op de
website zijn de contactgegevens wel
te vinden.
Standen competitieteams als bijlage
toegevoegd.
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Helaas hebben we wat pech gehad
met de reparatie van de pas lezer om
ons clubgebouw te kunnen betreden.
Inmiddels is deze voor de tweede keer
opgestuurd naar de leverancier en we
hopen dat deze week alles weer
werkt.
WIFI, op dit moment werkt onze wifi
niet goed, hier word aan gewerkt.
Rabo clubkascampagne:
Als het goed is heeft u
als u klant bent bij de
Rabobank een dezer
dagen een mail of brief
ontvangen inzake de Rabo
Clubkascampagne. Zoals u wellicht
weet doet ook onze vereniging
hieraan mee. Bent u klant, stem dan
op ons! U mag 2 stemmen per klant
uitbrengen op 1 vereniging. Ons doel
is extra oefenmateriaal voor de jeugd
en eventueel opknappen van de luifel
op het terras. Ook jeugdleden ouder
dan 12 jaar mogen stemmen.
LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN.

U kunt stemmen door te gaan naar
www.rabobank.nl/nwt
Overzicht opentoernooien:
Wk12/13 Bekkelweide Geesteren
Wk25 Veenhorst Almelo
Wk26 Beukersweide Wierden
Wk27 Hekman Bosbaan OpenVroomshoop
Wk34 Molenhoek Aadorp
Wk35 Lulof Luctor Almelo
Wk35 Techno Panel 2000 Westerhaar
Wk30 t/m 35 schoolvakantie NOORD
Wk37 Shoeby Vriezenveen Open
Vriezenveen(inclusief jeugd)

Overzicht activiteiten:
Clubkampioenschappen, zullen
plaatsvinden van 10 juli t/m 16 juli,
inschrijven op toernooi.nl
Rose toernooi, ook dit jaar weer en deze
datum staat op 11 juni, inschrijven kan
door een mail te sturen naar
markenemmy@outlook.com Geef in deze
mail aan welke speelsterkte je hebt en of
je deelneemt aan de BBQ met hoeveel
personen. Je mag ook introducees
meenemen voor zowel het toernooi als
voor de BBQ.
VCL vereniging competitieleider
Elke vereniging heeft een vereniging
competitieleider, binnen onze vereniging zijn
dat William Flim en Emmy van der Kruk. Voor
vragen over de competitie kan je altijd bij hun
terecht.
Website tennisclub Vriezenveen
www.tennisclubvriezenveen.nl is helemaal
bijgewerkt en ziet er super uit, indien je hoort
dat iemand informatie wil over onze
vereniging kan je ze naar deze site door
verwijzen. Voor interne mededelingen en
dergelijke kan je nog terecht op
www.tcvriezenveen.nl
Vjennedag, 17 juni vind de Vjennedag plaats.
Hier willen we graag als vereniging nieuwe
leden werven. Indien jij in de gelegenheid
bent om een dagdeel bij onze kraam te komen
staan wil je jou dan opgeven bij Mark van der
Kruk, dit kan per mail. Verdere informatie
volgt dan nog.
voorzitter@tennisclubvriezenveen.nl

Veel plezier met de tennis en op vereniging!
Tot gauw!
Mark van der Kruk
Voorzitter Tennisclub Vriezenveen
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