Nieuwsbrief
Inschrijving najaarscompetitie (tot 10 juni)
en wij stellen jullie voor aan onze nieuwe
Verenigingscompetitieleider.

Hans Ooms gaat voor onze vereniging de rol van Verenigingscompetitieleider
vervullen. Heel veel succes en plezier in deze rol Hans.
Tegelijkertijd willen wij Anne-Phia Maris en Harrie de Bruijn bedanken voor hun inzet
de afgelopen jaren. Dank voor jullie tomeloze inzet.
Op verzoek van meerdere enthousiaste leden worden de banen beschikbaar gesteld
om onze leden deel te laten nemen aan de naarjaarscompetitie. Deze competitie
wordt gehouden van week 37 t/m 43. Inschrijven voor deze competitie kan tot 10
juni. In de bijlage treffen jullie een bericht aan van Hans met informatie over deze
competitie. Wij zien jullie inschrijvingen graag tegemoet!

Sport- en spelparadijs tijdens feestweek op ons tennispark

Woensdag 12 juni wordt ter ere van de feestweek die gehouden wordt in Dinteloord
het tennispark van TV Dinteloord omgetoverd tot een waar sport- en spelparadijs
voor de jeugd. De deelnemers kunnen kennis maken met de tennissport, maar ook
meedoen aan (oud-Hollandse) spelletjes of zich uitleven op de stormbaan.
Aanvang 14.00 uur, vooraf aanmelden via info@feestweekdinteloord.nl
Let op! Deze dag zullen de banen voor de eigen leden niet beschikbaar zijn.

Mini Maxi toernooi zondagochtend 16 juni

Op zondag ochtend 16 juni organiseert de jeugdcommissie een mini-maxi toernooi.
We willen iedereen graag uitnodigen om als koppel met 1 mini (onder 15 jaar) en een
maxi (ouder dan 15 jaar), in te schrijven. Per koppel moet minimaal 1 lid van TV
Dinteloord meedoen. Opgeven kan via tvdinteloordjeugd@hotmail.com.
Zie bijgevoegde flyer voor meer informatie.

Vervangen slot zij-ingang clubhuis

Binnenkort wordt de toegang tot de zij-ingang van het clubhuis aangepast. Het
huidige slot is aan vervanging toe en na grondig beraad is er besloten om een
nieuwe cilinder te plaatsen met daarnaast een sleutelkluisje dat voorzien is van een
codeslot. Hierdoor hoeven er geen nieuwe sleutels meer uitgegeven te worden en
kan ieder lid met een code de deur openen. De sleutel zal met een koord in het
kluisje worden bevestigd, zodat deze niet per ongeluk meegenomen kan worden.

Zodra het slot vervangen wordt, zullen wij vooraf de code in een nieuwsbrief aan
jullie bekend maken. Ook zullen wij geregeld de code wijzigen, zodat alleen leden
van de vereniging toegang blijven behouden tot deze ruimte.
Houd de nieuwsbrieven goed in de gaten, zodat je altijd op de hoogte bent van de
juiste toegangscode.

Mixavond

Vinden jullie het ook leuk om samen een balletje te slaan?
Kom dan op elke 1e donderdag van de maand om 20.00h gezellig naar de
tennisclub. Iedereen is welkom en je hoeft geen partner mee te brengen. De eerste
mixavond wordt gehouden op donderdag 6 juni (volgende week dus).

Zomerlidmaatschap

Kennen jullie iemand die lid is van een vereniging die een zomerstop kent, of een
uitwonende student die alleen in de vakantie weer thuis woont? Kortom, welke reden
er ook is, iedereen is welkom om gebruik te maken van ons zomerabonnement. De
kosten hiervoor zijn 30,-- euro en het lidmaatschap is geldig in de maanden juni, juli
en augustus. Aanmelden hiervoor kan via de website van TV Dinteloord onder het
kopje Vereniging/Ledenadministratie/inschrijfformulier.

Succesvol en gezellig Snabbel & Babbel toernooi

28 en 29 mei werd wederom het oergezellige Snabbel & Babbel toernooi gehouden.
De weergoden waren ons goed gezind en door jullie deelname en de bezoekers die
voor de gezelligheid langskwamen, werden het hele gezellige avonden tot in de late
uurtjes.

Nieuwe versterker

Dankzij de Club van 40 hebben wij voor de vereniging een makkelijk bedienbare
nieuwe versterker aan kunnen schaffen. Er zal voor deze versterker een handleiding
worden gemaakt en bij de installatie neergelegd. Op deze foto is trouwens een
willekeurige versterker afgebeeld.

LADIES NIGHT

Plannetjes worden gesmeed….
Houd de nieuwsbrief en de website in de gaten!

KNLTB Club-app

De vernieuwde Club-app van jouw tennisvereniging is klaar om gedownload te
worden!
We willen je daarom vragen om de oude Club-app van je telefoon te verwijderen en
de nieuwe KNLTB Club-app te downloaden.
Je kunt één van de twee onderstaande links gebruiken om de nieuwe Club-app te
downloaden:
App store iOS link:
https://itunes.apple.com/us/app/clubapp-1-8/id1450502339?l=nl&ls=1&mt=8
Play store Android link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app
Indien je nu al veelvuldig gebruikmaakt van de KNLTB Club-app, dan weet jij vast en
zeker hoe onmisbaar de app is voor iedereen binnen de tennisverenging. Het nieuws
van de club altijd binnen handbereik. Inzicht in toernooi-informatie en competitie
uitslagen/standen. Eenvoudig toegang tot de ledenlijst van alle leden binnen jouw
club (om bijvoorbeeld een tennismaatje te vinden). En nog veel meer!

