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Op 17 juni aanstaande staat de jaarlijkse ALV gepland. Deze vergadering zal
plaatsvinden op (het terras van) de Match.

Wij hopen u op de vergadering te zien. Mocht u van plan zijn te komen, dan
vragen wij u - in verband met de Coronamaatregelen - zich aan te melden voor
de ALV via secretaris@tchardenberg.nl. 

Start tennis- en padelcompetitie

Meer ALV info (& onderwerpen)
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Het kan en mag weer!
Zowel de inschrijving van de najaarscompetitie tennis als de inschrijving van de
padelcompetitie is gestart. 
Aanvoerders zijn hierover rechtstreeks geïnformeerd. 

Had jij je nog niet ingeschreven, maar heb je ook zin om mee te doen? Dat kan!
Geef je, t/m uiterlijk zaterdag 12 juni, op middels het inschrijfformulier op onze
website.

Voor de padelcompetitie kun je je aanmelden tot en met zondag 13 juni!

Oproep parkeerbeleid

Steeds vaker zien we dat er auto's geparkeerd staan tussen de buitenkant van
de hekken bij baan 10 en de parkeerplaatsen van sportschool Gersom4Fit.
Dit belemmert de toegang van evt. hulpdiensten en daarom hierbij de
dringende oproep aan al onze leden om je sportiviteit te laten zien en te
parkeren op de daarvoor toegestane en bestemde parkeerplekken. 
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Balls & Bites Toss

Je hebt het wellicht al gelezen via social media; Het is weer tijd voor een
activiteit!

Een balletje slaan en tegelijkertijd genieten van de lekkerste gerechtjes?
Check! Samen met Marco organiseren we zaterdag 12 juni a.s. zijn
welbekende culinaire tiebreak toernooi.
 
We starten om 14.30 uur met een welkomstdrankje, spelen tiebreaks en zullen
rond 22.00 uur de winnaars bekend maken.                
De prijs voor dit Balls&Bites avontuur? €27,50 p.p. excl. drankjes. Geef bij je
aanmelding meteen even door of er allergieën zijn, zodat daarmee rekening
wordt gehouden. Geef je op en mail tenniszaken@tchardenberg.nl.

Zomer Challenge

Ook dit hebben wij ons aangesloten bij de KNLTB Zomer Challenge. 
Dit is de unieke kans om mensen om je heen te laten kennismaken met de



Dit is de unieke kans om mensen om je heen te laten kennismaken met de
tennissport en onze leuke club te ontdekken. 
De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap voor jong en oud (€ 15,-
voor jeugd en €45,- voor volwassenen), waarbij je 3 maanden vrij kunt
tennissen en padellen.

Kijk voor meer info op onze site!

Kids Kendis

Het leukste jeugd tennistoernooi in de regio staat weer online.

In de laatste week van de zomervakantie, 16 augustus t/m 20 augustus kun je
je tennisskills weer meten met jeugdleden van andere tennisverenigingen. We
organiseren wedstrijden in de categorie rood, oranje, groen en junioren. Sta je
het liefst de hele week op de baan?  Combineer dan je wedstrijden met drie
trainingsochtenden van Vechtdal Tennis. Ook aanmelden voor alleen de
training is mogelijk.

Aanmelden kan via de link.

Padel (kennismaking) clinic
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Afgelopen zaterdag, 5 juni, is met heel veel enthousiasme en deelname de
padel kennismakingsclinic ontvangen. Ontzettend leuk dat veel deelnemers
zich gelijk hebben aangemeld als lid en voor de padeltraining. We hopen jullie
veel te zien op onze padelbanen!

Lijkt padel jou ook leuk, maar je kent de spelregels niet? 
We hebben 4 padel-ambassadeurs in het leven geroepen die je kunt
bellen/appen voor een uitleg op de baan. Een introductie incl. de spelregels
duurt ongeveer 10/15 minuten. Neem hiervoor contact op met: Rob Landstra
06 20 97 16 99, Marcel van Dijken 06 46 92 72 08, Helen Landstra-Heuver 06
22 18 55 83, Ewald Breukelman 06 29 20 98 46.
Wil je de fijne kneepjes van het padelspel leren? Meld je dan even bij
Vechtdaltennis, tel. 06 21 91 45 35. 

Corona update

Het kabinet heeft onlangs tijdens de persconferentie aangekondigd dat ‘stap 3’
van het openingsplan van het kabinet vanaf zaterdag 5 juni kan worden gezet.
Officiële club overstijgende wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar zijn dan weer
toegestaan, zowel binnen als buiten. Binnensporten mag weer in grotere
groepen. Ook de horeca op sportlocaties binnen mag onder voorwaarden open.
Lees meer...
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Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Geef het aan ons door!
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