Het einde van het tennisseizoen is in zicht en daarmee ook het laatste sleepnet van dit jaar. Dit keer een
kortere sleepnet dan je van ons gewend bent, met als onderwerpen:
•
•
•
•
•

Inschrijven voorjaarscompetitie 2017
Klarenbeektoernooi
Sponsoren gezocht!
Netten verwijderd
Nieuwjaarsborrel!

Inschrijven voorjaarscompetitie 2017
Dit jaar hebben meerdere teams TC Voordaan vertegenwoordigd in de Voorjaars- en
Najaarscompetitie. Dit voorjaar introduceert de KNLTB competitie nieuwe stijl en een
mogelijkheid om de regels te versoepelen met onder andere compact spelen.
Wil jij ook met een team deelnemen aan de Voorjaarscompetitie 2017 geef je dan op voor
vrijdag 9 december via competitie@tcvoordaan.nl. Informatie, het inschrijfformulier en een
overzicht van de speeldata vind je op onze clubsite.
Klarenbeektoernooi
Dit jaar is het Klarenbeektoernooi helaas niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen.
Sponsoren gezocht!
Sinds een paar jaar zijn we als club zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van de club. Om
een tennisclub rendabel te maken en te houden geldt de ‘gouden regel’ 100 leden per
tennisbaan. Dit betekent dat wij, voor een gezond financieel beleid, minimaal 400 leden nodig
hebben. Helaas halen wij dit aantal leden vooralsnog niet en zijn wij voor financiële middelen
deels afhankelijk van sponsoren. We zijn op dit moment actief op zoek naar sponsoren en
introduceren ‘Vrienden van TC Voordaan’. Vrienden van TC Voordaan zijn ondernemende leden
of leden die werken bij bedrijven die openstaan voor sponsoring. Het sponsorbedrag voor
deelname aan ‘Vrienden van TC Voordaan’ is EUR 100,-.
Inmiddels hebben een aantal leden gereageerd die de club willen sponsoren, we zijn enorm blij
met dit begin! Gezien het seizoen inmiddels tot een einde is gekomen, gaan we alle sponsoren
begin volgend seizoen benaderen.

TC Voordaan | Lindenlaan 64 | 3737 GROENEKAN | 0346-211796 | info@tcvoordaan.nl | www.tcvoordaan.nl

Draag jij onze club een warm hart toe? Wordt ook een ‘Vriend van TV Voordaan’ en sponsor
onze club voor EUR 100,- per jaar. Geef je door dit sponsorformulier volledig ingevuld te
mailen naar info@tcvoordaan.nl.
Netten verwijderd
Inmiddels zijn de netten op de banen 3 en 4 verwijderd. In de komende weken zullen ook de
netten op de banen 1 en 2 weggehaald worden. De banen worden door bladval continu bedekt
met bladeren en het najaarsweer zorgt nu en dan al voor vorst. In geval van vorst mag er niet
gespeeld worden op de banen.
Nieuwjaarsborrel, save the date!
Op zondag 15 januari houden wij onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel om het nieuwe jaar
feestelijk met elkaar in te luiden. Om 17uur bent u van harte welkom in ons clubhuis om met
elkaar het glas te heffen op een mooi en sportief 2017.

Webredactie
Heb je vragen en/of opmerkingen over ’t Sleepnet of de
Website, mail deze dan naar webredactie@tcvoordaan.nl
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