
 
 

NIEUWSBRIEF 1-2013 
 

IJSBAAN  
 
Het kon weer. Voor het tweede jaar op rij veranderde de 
tennisbaan in een ijsbaan. Met veel helpende handen werd de 
baan in gereedheid gebracht. Heel even gooide sneeuw roet in 
het eten, maar ook dit werd professioneel opgelost. En zo opende 
de ijsbaan op 17 januari de deuren om ruim anderhalve week 
open te blijven. Er werd van alles georganiseerd. Er was disco-
schaatsen, pannenkoekeneten, kistcurling en heel veel 
gezelligheid. Iedereen die meegeholpen heeft aan dit enorme 
succes willen we onwijs bedanken. Foto’s van dit evenement zijn 
te vinden op de website en op onze facebook pagina. 
 

IJSBAAN 2 
 
De planning is om op ZATERDAG 2 MAART  de ijsbaan op te 
ruimen zodat de banen weer speelklaar gemaakt kunnen worden. 
Iedereen die tijd heeft om even een handje toe te steken is van 
harte welkom. Om 08:00 uur staat de koffie klaar. Het hangt wel 
van het weer af want het zeil zal moeten drogen. Voor info neem 
even contact op met Jan van den Berg via 06-22805552 
 
 
 
 



LEDENVERGADERING 
 
1 maart a.s. vindt de ledenvergadering weer plaats. Een 
uitnodiging zal als bijlage bij deze nieuwsbrief verzonden worden. 

 
 
 

IBAN en PASFOTO 
 

In de laatste nieuwsbrief van 2012 is er gevraagd om uw IBAN 
nummer en voor de mensen die hem nog niet hebben ingeleverd 
een pasfoto. Beiden zijn erg noodzakelijk voor de club om in 2014 
op dezelfde voet verder te kunnen. We vragen ook dan nogmaals 
of u dit zo spoedig als mogelijk wilt inleveren. 

 
 
 
 

BESTUUR 
 
Nog altijd is de functie van voorzitter vacant. Maar dat is eigenlijk 
geen nieuws meer. Ook 1 of 2 mensen die het bestuur willen 
versterken zou geen overbodige luxe zijn. 
 



 
 
 
 
 
 

AGENDA 2013 
 
01 maart 2013   Ledenvergadering 
 
14 april 2013   Seizoen opening/blind-dubbel 
 
26 mei-2 juni 2013  Clubkampioenschappen enkel 
 
22 – 30 juni 2013  Clubkampioenschappen dubbel 
 
30 juni 2013   BBQ 
 
27 september 2013 vrijwilligers/sponseravond 
 
28 sept-6 okt. 2013 MIX-Toernooi 
 

 


