
TVM Nieuws! 

 

Beste lid van TVM, 

De zomervakantie is achter de rug, de dagen worden alweer korter en we zijn weer aan het werk of 

gaan weer naar school. Daarmee loopt het zomerseizoen voor de tennis ook ten einde! We hebben 

een mooi seizoen gehad, waarbij er volop getennist is op prima banen. Er waren zelfs momenten dat 

alle elf banen bezet waren! De competitie en toernooien waren leuk en we hebben een gezellige 

seizoenafsluiting gehad met de BBQ, huldigingen en de eerste TVM Pubquiz. Op naar de winter! In 

deze nieuwsbrief een vooruitblik op het winterseizoen: 

 

1. Winterseizoen: buitenbanen geopend! 

2. Tennissen in de hal al vanaf € 18,- per uur 

3. Tennislessen: schrijf je nu in 

4. Contactgegevens up-to-date? 

5. Pinnen i.p.v. contante betaling 

6. 40-jarig jubileum in 2018 

 

1. Winterseizoen: banen geopend! 

Ook tijdens het winterseizoen zijn een aantal buitenbanen geopend om op te tennissen. Bij droog 

weer kun je als lid van TVM dus gewoon buiten blijven tennissen. Na het tennissen kun je gezellig 

napraten onder het genot van en drankje. De kantine is namelijk geopend op basis van zelfbediening. 

Check altijd even of je de laatste bent. Als dat het geval is maak dan de kassa even op en sluit goed 

af. Heb je hier vragen over, neem dan even contact op met een van de bestuursleden. 

 

2. Tennissen in de hal al vanaf € 18,- per uur 

Wil je in de wintermaanden toch liever overdekt tennissen, dan kun je natuurlijk ook gebruik maken 

van onze hal. Hier heb je zeker geen last van kou, wind en regen. De hal is per uur te huur of voor een 

langere periode op vaste tijdstippen. Een los uurtje tennissen in de hal kan al vanaf € 18,00 en 

jeugdleden ontvangen overdag ook nog eens een korting van € 2,75 per uur. Voor meer info over 

bezetting en prijzen klik op de volgende link: tennishal of neem contact op met Edith Röntgen: 06-29 

522466; tennishal@tvdemossendam.nl. 

 

3. Tennislessen: schrijf je nu in 

De tennislessen in de hal starten binnenkort weer. De tennisleraren van Heinhuis & Docter Tennis 

staan voor je klaar om je de fijne kneepjes van de tennissport bij te brengen; voor ieder uiteraard op 

zijn eigen niveau. Via de volgende link tref je het inschrijfformulier aan met meer informatie: 

inschrijfformulier. Interesse in lessen? Schrijf je dan nu in! 

 

4. Contactgegevens up-to-date? 

We houden je graag op de hoogte van alle nieuws binnen onze club. Daarvoor is het van belang dat 

we weten hoe we je kunnen bereiken. Als er wijzigingen zijn in je contactgegevens (adres, 

telefoonnummer en e-mail) wil je deze dan doorgeven aan onze ledenadministratie: 

leden@tvdemossendam.nl. Ook als er in de afgelopen jaren wijzigingen zijn geweest en je hebt deze 

nog niet doorgegeven, dan horen we dat graag. 

http://www.tvdemossendam.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=126
https://drive.google.com/file/d/0B2JJ8NiKk9V1Zmh1al8zVVZ4aW8/view?usp=sharing
mailto:leden@tvdemossendam.nl


 

5. Pinnen i.p.v. contante betaling 

Het nieuwe kassasysteem en de mogelijkheid van pinnen en contactloos betalen worden als erg 

positief ervaren; zowel door de bardienst als degene die pint. Het gros van de mensen heeft namelijk 

zijn pinpas altijd op zak. Het scheelt ons daarnaast kosten voor het storten van contant geld, de kans 

op inbraak (waar we onlangs nog mee geconfronteerd zijn) en kasverschillen. Sommigen zijn zo 

enthousiast over de mogelijkheid tot pinnen dat we af en toe het verzoek krijgen om extra contant 

geld te pinnen. Hier kunnen we helaas niet aan voldoen. 

Het pinnen en contactloos betalen biedt zoveel voordelen dat het bestuur van plan is om op termijn, 

als het pinnen goed is ingeburgerd, volledig over te gaan op pinbetalingen. Er wordt nog onderzocht 

hoe we aankopen door de jongste jeugd, die geen pinpas heeft, kunnen ondervangen (bijvoorbeeld 

door het plaatsen van een automaat). 

 

6. 40-jarig jubileum in 2018 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd is het in maart 2018 maar liefst 40 jaar geleden dat 

Tennisvereniging de Mossendam is opgericht. De jubileumcommissie is inmiddels geformeerd en zal 

binnenkort starten met het bedenken en organiseren van activiteiten om deze mijlpaal te vieren. Heb 

je ideeën of wil je helpen bij de organisatie van dit feest neem dan even contact op met een van de 

bestuursleden. 


