SPONSORS

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

5.

6.
7.
8.

functie van secretaris worden verzocht zich te melden op
secretariaat@tvzevenaar.nl.
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.

Tossen is onder tennissers een bekend begrip en bij veel tennisverenigingen een groot
succes. Je komt gewoon naar de baan en met de mensen die er zijn wordt er in
wisselende samenstellingen gespeeld. Na drie kwartier verzamelt iedereen zich weer.
Wij willen een poging wagen om de Toss-avond bij TVZ nieuw leven in te blazen.
Vanaf dinsdag 5 januari is iedereen (vanaf 18 jaar) van harte welkom om mee te doen.
Introducés zijn ook welkom. We verzamelen om 20 uur waarna de pasjes ingeleverd
worden en er koppels gevormd worden. We zullen proberen enigszins rekening te houden
met ieders speelsterkte. Na de pauze vormen de tossleiders nieuwe koppels. De koppels
kunnen dames-, heren- of gemengde koppels zijn.

Informatie:
www.tvzevenaar.nl

De bedoeling is om per Toss-avond twee rondes te spelen (20.15-21.00 en 21.15-22.00).
Je kan beide rondes meedoen maar je kan er ook voor kiezen om maar één ronde mee te
doen.

Berichten naar:
webmastertvz@tvzevenaar.nl

In verband met de Toss-avond zullen vanaf dinsdag 5 januari 2016 tussen 20 en 22 uur

5 banen gereserveerd zijn voor deze Toss-avond.
We hopen op een goede opkomst en gezellige tennisavonden!
Groet,
Patricia Joosten & Judith Bulthuis

