TVGH Zomer Tennis Overdag

Beste 55-plusser,
Onze club heeft momenteel acties voor zomertennis tegen een goedkoop tarief. Prima
voor sporters die in de zomer grotendeels niet actief zijn, zoals hockeyers en
voetballers èn thuisblijvers. Het bestuur hoopt dat veel personen van deze actie gebruik
maken en na afloop voor een verenigingslidmaatschap kiezen.
Voor onze eigen leden hebben we de competities en toernooien. Lang niet iedereen
schrijft hierop in en om deze groep leden, vooral de 55-plussers onder ons, ook in de
gelegenheid te stellen tegen leeftijdgenoten te spelen gaan we deze zomer van start
met “Zomer Tennis Overdag”.
We hebben 5 dagen beschikbaar gesteld voor het spelen van meerdere korte potjes
onder elkaar in de mooie zomerse weken na de vierdaagse. We gaan de deelnemers
indelen op leeftijd en sterkte. We spelen dubbels en mix. De bar is open dus alle
gelegenheid om de derde helft iets te drinken tijdens de nazit. Een hapje en een
drankje van de club met wie weet op de laatste dag een barbecue als de animo er is !
Het bestuur wil graag investeren in jeugd, het is een speerpunt van beleid, maar ook de
senioren rond de pensionado-leeftijd willen we aan ons blijven binden. Steun daarom
dit initiatief en geef je op voor één of meer dagen en maak wat reuring op ons park
en paviljoen in de meestal stille zomerperiode.
INSCHRIJVEN kan eenvoudig. Je geeft je op voor één of meer dagen en dat kan de
hele zomer door. Deponeer je inschrijving in de brievenbus of in de doos aan de
bar of meld je aan via e-mail. Tot één dag van tevoren kan dat bij elke “Zomer Tennis
Overdag”. Kijk hierna welke dagen we hebben uitgekozen.
Als je bovendien zin hebt om mee te organiseren, laat het ons weten. Met de hulp van
zoveel mogelijk leden kunnen we dit tot een succes en traditie maken.
De organisatie tot nu toe is in handen van Rob Mallo, Theo Driessen en Rob Romeijn.
Het bestuur stimuleert dit initiatief en faciliteert op diverse manieren deze “Actie
Ledenbehoud” die ook deel uitmaakt van ons Ouderenbeleid.
De inschrijving is laagdrempelig, maar niet geheel vrijblijvend. We kiezen voor een
entree van 5 euro per dag en daarvoor krijg je veel terug. Dat beloven wij.
Het inschrijfformulier inleveren (zie boven) of verzenden naar e-mailadres
info@tvgraafherman.nl
In de bijlage vind je het inschrijfformulier.
Veel plezier !
Namens organisatie en bestuur.

Aankondiging Zomer Tennis Overdag 2019

