SPONSORS

JEUGD OCHTEND TOSS MET WARMING UP EN
CONDITIETRAINING OP ZONDAG 29 NOVEMBER

Zondag worden jullie vanaf 10:00 uur verwacht, en starten we om 10:15 uur met een
warming up en conditietraining. Daarna gaan we van 11:00 tot 12:30 uur tennissen in
de vorm van een toss. Tossen is een activiteit waarbij iedereen wordt ingedeeld om
lekker te tennissen. Het is een leuke manier om te tennissen en kennis te maken met
andere jeugdleden. Na 45 minuten wisselen we door en speel je weer tegen iemand
anders. Leuk maar vooral ook heel leerzaam.
Uiteraard zijn jullie ouders/verzorgers ook weer van harte welkom om een partijtje

mee te tennissen!

VOORJAARSCOMPETITIE 2016, SCHRIJF JE IN VÓÓR 1 DECEMBER

Heb je nog geen (volledig) team; schrijf je dan toch in!!
De Technische Commissie heeft de intentie om iedereen die zich opgeeft ook in te
delen in een passend team.
Zijn er meerdere ‘loslopende’ tennissers, dan beleggen we een avond in november
om te kijken hoe we goede teams kunnen formeren.
Dus, ga op zoek naar teamgenoten, geef je op en dan hebben we weer een volle bak
door de week en in het weekend en zorgen we voor gezelligheid op ons tennispark.
Inschrijven kan tot 1 december 2015 door hier verder te klikken.
Groeten, Mieke en Roel Technische Commissie TVZ, tc@tvzevenaar.nl.

ALGEMENE LEDENVERGADERING, 16 DECEMBER 19:30 UUR

Het bestuur van TVZ nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn tijdens een
(vervroegde) ledenvergadering in ’T VerZetje. De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.

Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering 21 januari 2015
Ingekomen stukken/mededelingen bestuur
Bestuurswisseling
Aftredend zijn Tian Herstel (voorzitter) en Rob de Jong (secretaris)
Als voorzitter wordt voorgesteld Leendert Santema. Kandidaten voor de
functie van secretaris worden verzocht zich te melden op
secretariaat@tvzevenaar.nl.

Informatie:
www.tvzevenaar.nl

Berichten naar:
webmastertvz@tvzevenaar.nl

5.

6.
7.
8.

Voorstel statutenwijziging
Tijdens de volgende ledenvergadering zal een voorstel worden voorgehouden
om te komen tot een wijziging van de huidige statuten. Belangrijkste
wijzigingen betreffen het aanpassen van het verenigingsjaar en het
boekjaar. Voorts zal de onderlinge verbondenheid met de Stichting
Tennispark Hengelder nader worden toegelicht in de nieuwe statuten.
Mededelingen bestuur Stichting Tennispark Hengelder
Rondvraag
Sluiting

Indien u agendapunten mist of specifieke kwesties aan de orde wenst te stellen, dan
verzoek ik u dit aan te kondigen middels een e-mail op voorzitter@tvzevenaar.nl. Ook
eventuele afmeldingen kunt u op dat mailadres doorgeven.
Tian Herstel
Voorzitter TVZ

