Voorzittersnieuws maart 2022
12 maart: TVVSdoet!!
1 april: start alle competities

Beste TVVS-er,
“Het zomerseizoen voor de deur!” Tot en met 2011 was dit voor de tennisvereniging de kreet,
waarmee aangegeven werd, dat april er aan kwam en dat de voorbereidingen om weer te kunnen
tennissen gedaan moesten worden. Met onze all weather banen is dat natuurlijk gedeeltelijk
achterhaald en hebben de banen het hele jaar door aandacht nodig. Maar toch er zijn nog steeds
een paar specifieke zaken, die in maart geregeld moeten zijn. Denk aan de voorjaarscompetitie en
alles wat er omheen hangt, maar ook is het de maand van de grote schoonmaak en klussen. En dan
zijn we precies waar we wezen willen:
Komende zaterdag 12 maart is het TVVSdoet!!-dag!
We gaan aan de gang om allerlei kleine en een paar grotere klussen gezamenlijk uit te voeren.
Gezellig onder het genot van een kop koffie en een broodje, steken we de handen uit de mouwen.
Wat moet er allemaal gebeuren:
• Het plafond van ons terras heeft wat aandacht nodig
• De “bekisting” om ons terras moet geschilderd / gebeitst worden
• De hoge buitentafels moeten opgeknapt worden
• Er moet electriciteitsbekabeling aangelegd worden
• De coniferen langs baan 5 moeten gesnoeid worden
• We hebben wat stormschade opgelopen en er moeten hekken recht gezet worden
• Er zijn poets- en schoonmaakwerkzaamheden in het clubhuis
• E.e.a. aan tuinnierswerk te doen
Hiervoor kunnen we vele handen gebruiken. Dus als je een paar uurtjes de vereniging wil helpen
komende zaterdag, ben je vanaf half 10 enorm welkom. Later instromen mag natuurlijk ook!
Nu we Covid-19 grotendeels achter de rug hebben, kunnen we ook weer aan activiteiten denken.
De jeugdcommissie is, gezamenlijk met de trainers, al in de voorbereiding om met een aantal
plannetjes om de jeugd op het park en op de banen te krijgen. Verdere info volgt snel via de
bekende kanalen.
Daarnaast graag aandacht een extra inspanning voor de vereniging. Wanneer je interesse hebt om
als commissielid een bijdrage te gaan leveren, maak het svp kenbaar. Alle steun is welkom !
Rest mij niets anders dan iedereen veel tennisplezier toe te wensen en graag tot komende
zaterdag!
Namens het bestuur,
Remco Heeringa
voorzitter@tvvs.nl

