TVR
Nieuwsbrief Secretariaat
Hallo allen,

Ik heb veel mededelingen te doen vanuit het secretariaat van TVR, dus dacht: ik stop alles in een
nieuwsbrief.
Gulden Klinker
Op dinsdag 18 april om 16:00 uur wordt de Gulden Klinker bij ons in gestraat. Dit is een speciaal
moment, waarvoor de stadsdeel directeur Anita Vos naar TVR komt, met natuurlijk de pers. De
leden van TVR zijn hier ook zeker van harte voor uitgenodigd.
TVR ontvangt dan ook een cheque van € 1000,00 om het park en de omgeving van TVR schoon te
houden.
Na afloop is er een receptie in ons clubhuis.
Rackettrekken
De voorjaarscompetitie start dus is het ook weer tijd voor rackettrekken. Zo kunnen we meerdere
faciliteiten bieden aan verschillende leden.
Hoewel van oudsher het idee bestaat dat rackettrekken voornamelijk voor beginners is, kunnen we
zeggen dat het niveau steeds hoger wordt.
Daarom nodigen wij iedereen uit om langs te komen op de woensdagavond. Juist door met zoveel
mogelijk verschillende mensen te spelen ontwikkelen wij ons allemaal.
Tussen 18.00-20.30 uur wordt elk half uur op beide banen een leuke partij gefaciliteerd. Je kan elk
half uur aanschuiven en de laatste ronde is om 20.00 uur.
Na 20.30 uur is er dan weer ruimte om vrij te spelen.
We starten op 12 april en spelen elke week behalve bij behoorlijk slecht weer of toernooien. Je
hoeft niet van te voren op te geven, wij zien je gewoon graag op de avond zelf.
Organisatoren is net als vorig jaar in de vertrouwde handen van Rita Couvreur, Marjon de Bruin en
Yvonne Mulder.
Beloning
Om te stimuleren dat wij als leden van TVR nieuwe leden aan gaan brengen voor de vereniging,
heeft het bestuur besloten om een beloning te geven aan het lid die een nieuw lid aanbrengt! Dit
hebben jullie al kunnen lezen in de communicatie voor de afgelopen open dag. Madelon is de
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eerste die een beloning zal ontvangen, aangezien zij op 26 maart voor een bezoeker gezorgd
heeft die lid is geworden. Zijn naam is Wiebe Hermans, Wiebe; welkom op TVR!

Facebook pagina
TVR heeft sinds enige tijd een nieuwe Facebook pagina. Hierbij dan ook het verzoek om de oude
pagina niet meer te gebruiken (deze zal ook niet meer bijgehouden worden). De huidige Facebook
pagina wordt door Gerard vd Voorn bijgehouden.
Bar
Een aantal punten over het bargebeuren:
- Het barboek moet echt beter ingevuld worden. Schrijf ook vooral op als er bijzondere betalingen
zijn!
- Er hebben pas ongeveer 45 leden een certificaat ingeleverd van hun behaald IVA cursus. De
leden die dit nog niet gedaan hebben….. geef a.u.b. gehoor aan deze oproep!
https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751
- Er is nu al een flink aantal leden die niet naar TVR gekomen zijn om hun bardienst te draaien.
Hoe kan dit? Pak allemaal je verantwoordelijkheid en de verplichting die hoort bij het lidmaatschap
van TVR en kom dus jouw toebedeelde dienst draaien! Het is zo jammer van het gemopper als de
bardienst niet op komt dagen.
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RICOH Open
Dit jaar is onze vereniging partner geworden van het enige gras tennis toernooi van Nederland:
Ricoh Open in Rosmalen. Dit toernooi staat bekend om zijn intieme sfeer en uitstekende
ambiance, dat gecombineerd wordt met toptennis van het allerhoogste niveau. Ook dit jaar komen
er weer veel aansprekende ATP-spelers en WTA-speelsters naar het toernooi, met zelfs
Grandslam winnaars Marin Cilic en Juan Martin Del Potro! Houd de website in de gaten voor de
laatste updates.
Via onderstaande link en speciale code krijgen onze leden €5,- korting bij het bestellen van
entreekaarten: www.ricoh-open.nl/clubactie. Code: residentie-ri17
Per verkochte entreekaart ontvangt de club €5,- en €10,- per verkochte VIP-kaart!
Introductieavond nieuwe leden 2016 en 2017
Op donderdag 20 april aanstaande, om 19.30 uur vindt er een introductieavond voor de nieuwe
leden van 2016 en 2017 plaats op TVR. Het bijwonen van deze avond heeft een verplichtend
karakter, omdat je daarna (als nieuw lid) ingedeeld gaat worden voor bardiensten. Je krijgt die
avond uitleg over de activiteiten op TVR en hoe het werkt achter de bar en het openen en sluiten
van het park.
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