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Geacht nieuw lid,
Onlangs heeft u zich opgegeven als lid van onze tennisvereniging. Bij deze wil ik u
namens het bestuur van harte welkom heten. Door middel van deze brief wil ik u het één
en ander vertellen over onze vereniging.
Zoals u wellicht weet, beschikken wij over 3 gravelbanen, en alle drie verlicht. De banen
gaan meestal eind maart/begin april open.
Vanaf het moment dat u zich aangemeld heeft, kunt u beginnen spelen. U hoeft daarmee
dus niet te wachten tot u de contributie betaald heeft.
Over enkele dagen krijgt u hiervoor een rekening in de bus. Wanneer u betaald heeft,
krijgt u automatisch een speelpasje toegestuurd of dit ligt in de kantine. In het
Baanreglement kunt u lezen waarvoor u dit pasje nodig heeft.
In principe zijn de banen altijd te bespelen, met uitzondering van de volgende tijden :
•

•

In het begin van het seizoen is er de mogelijkheid om, bij voldoende animo,
lessen te volgen bij een erkende tennisleraar. Deze lessen vinden momenteel op
de woensdagavond plaats. Op die uren zijn de banen 1 en 2 bezet voor de lessen.
Baan 3 blijft vrij bespeelbaar.
Tijdens het seizoen wordt er door enkele teams van onze vereniging competitie
gespeeld. Dat betekent dat de banen 1 en 2, op de dagen dat er thuis gespeeld
wordt, niet beschikbaar zijn.

Verder organiseren we binnen de Tennisvereniging Zaamslag allerhande gezellige
activiteiten zoals :
•
•
•
•
•

De wekelijkse damesochtend op maandag.
De wekelijkse Toss-avonden op dinsdag en donderdag. Op die avond maakt het
lot uit met wie u zult spelen. Het is tevens een leuke gelegenheid om andere leden
te leren kennen.
Allerhande toernooien, zoals b.v. een openings- en een sluitingstoernooi, en
thema-avonden in de loop van het seizoen.
De jaarlijkse clubkampioenschappen die ieder jaar vóór de zomervakantie
georganiseerd worden.
In september staat er, sinds enkele jaren, een open tennistoernooi gepland.

Van al deze activiteiten wordt u via de mail op de hoogte gebracht.
Bijgaand treft u het Baanreglement aan, waarin de belangrijkste afspraken staan t.a.v.
het gebruik en het onderhoud van onze banen en de accommodatie.
Van het Huishoudelijk Reglement wordt u een kopie verstrekt.
Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben met deze korte introductie.
Mochten er bij u toch nog vragen leven, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met
één van ons.
Rest mij nog u veel tennisplezier toe te wensen en......... tot ziens op de baan !
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van T.V. Zaamslag
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