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Beste leden,
Het is al enige tijd geleden dat er een
nieuwsbericht is geweest. Nu vlak voor de
feestdagen lijkt mij dit weer een mooi
moment ondanks dat de sneeuw
tennissen op ons park onmogelijk maakt.
De afgelopen weken heeft de
najaarscompetitie weer plaats gevonden
met een record aantal teams. Heren 1
vrijdagavond zijn kampioen en zijn op de
laatste speeldag gehuldigd door de
technische commissie. Nogmaals van
harte gefeliciteerd heren.

jezelf eens te bedenken hoe kan ik
komend jaar mijn steentje bijdrage aan
Tennisclub Vriezenveen, we hebben echt
hard vrijwilligers nodig om al onze ideeën
uit te voeren en de vereniging gezond,
goed en gezellig te houden. Mocht je
denken het lijkt mij leuk om iets voor de
vereniging te doen je kunt altijd contact
met mij of 1 van de bestuursleden
opnemen om te informeren naar de
mogelijkheden. Voor nu alvast hele fijne
kerstdagen gewenst en een fijne
jaarwisseling
Met vriendelijke groet,
Mark van der Kruk

Verder kijk ik ook nog terug op een
succesvolle editie van ons open toernooi.
We hadden een groot deelnemersveld en
uiteindelijk geluk met het weer. Nu
winterdag diverse toernooitjes in de hal
en als bestuur druk bezig het park
winterklaar te maken en ter voorbereiding
voor het komend seizoen 2018. Ik heb er
straks 1 seizoen op zitten als voorzitter
van Tennisclub Vriezenveen, ik kijk met
trots terug op wat we met elkaar hebben
bereikt en we hebben met elkaar een
hoop geleerd om komend seizoen weer
beter te doen. Nu zo richting einde van
het jaar is het een mooi moment om voor
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We gaan ook komend seizoen verder
met de clubkleding eventuele
bestellingen kunnen vanaf
februari/maart weer geplaatst
worden, verdere info volgt.
Vacature secretaris indien interesse
graag contact opnemen met Mark van
der Kruk
Vanaf heden zijn alleen de 2
winterbanen te bespelen
Alle hulp is welkom aanstaande
vrijdag 15 december en zaterdag 16
december van 8.45 uur tot ca. 12.00
uur om het park winterklaar te maken.
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In 2018 wordt door Yourtravel, Tjeerd
en Ruben een tennisreis
georganiseerd voor leden van
Tennisclub Vriezenveen.
Heb je interesse? Mail naar
trainer@tennisclubvriezenveen.nl
Er is voor het seizoen 2018 een
activiteitenkalender in de maak,
eventuele input graag in
december/januari aanleveren
Overzicht toernooien van de
omliggende verenigingen 2018

Aait Vedan 2018
T.C. Enter
Week 35
De Techno Panel 2000 Open 2018
T.V. Westerhaar
Week 35
Shoeby Vriezenveen Open 2018
Tennisclub Vriezenveen
Week 37

Stouwe Nieuwjaarstoernooi 2018
2 januari t/m 7 januari 2018
Jeugd groen en geel en senioren

Shoeby Vriezenveen Kids Open 2018
Tennisclub Vriezenveen
Week 37

Nijverdal Open tennistoernooi 2018
Week 24 2018

Overige activiteiten Tennisclub Vriezenveen
Snerttoernooi(datum volgt)
Rose en Ranja toernooi(datum volgt)
Clubkampioenschappen 2018(datum volgt)
Diverse jeugd activiteiten

Open toernooi T.V. Bornerbroek
Week 24 2018
Open Veenhorst 2018
Week 25 2018
80+ Dubbeltoernooi 2018
W.T.C. Beukersweide Wierden
Week 26
Hekman Products Bosbaan Open
T.V. de Bosbaan Vroomshoop
Week 27
H.L.S. Open
A.T.V. De Moelenhoek
Week 34
Lulof Open 2018
A.T.V. Luctor et emergo Almelo
Week 35

Fijne dagen!
Mark van der Kruk
Voorzitter Tennisclub Vriezenveen

