
TVM Nieuws! 

 

Beste lid van TVM, 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

1. Wintertennis 

2. Jeugd uitwisselingstoernooi 

3. Steun TVM met de Hofpas 

4. Maarten boegbeeld campagne ‘Als ik de kans krijg’ 

5. Ideeën gevraagd…  

6. Informatieavond competitie 

7. Betaal jij al met je pinpas? 

 

1. Wintertennis 

Ook in de wintermaanden is er volop de gelegenheid om te tennissen bij TVM. De buitenbanen zijn 

bij droog weer voor leden gewoon beschikbaar. Daarnaast is al vanaf € 18,00 per uur een binnenbaan 

te huur (jeugdleden ontvangen overdag € 2,50 korting). Voor meer info over bezetting en prijzen klik 

op de volgende link: tennishal of neem contact op met Edith Röntgen: 06-29522466; 

tennishal@tvdemossendam.nl.  

Op vrijdagavond zijn heren van niveau 6 en7 van harte uitgenodigd om onderling in de hal te 

dubbelen. Vind je dit leuk en kun je tot maart minimaal drie keer meedoen, dan kun je je hiervoor bij 

Frank Stevens opgeven (06-51507809). Hiervoor hoef je niet samen met een partner te komen. Er 

wordt onderling gemixt. De bijdrage is € 5,- per avond. 

2. Jeugd uitwisselingstoernooi 

Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober speelt de jeugd uit Diepenheim (TV Stedeke), Markelo 

(MTV’65) en Goor (TV de Mossendam en GTC) een onderling toernooi op het park van de GTC. Er 

wordt gespeeld in de categorieën rood, oranje, groen en geel. Wil je meedoen geef je dan op bij 

Petra van Otten: petra@van-otten.com. 

3. Steun TVM met de Hofpas 

Onlangs is de Hofpas geïntroduceerd. Iedereen kan Hofpunten sparen bij het doen van aankopen; 

deze punten staan gelijk aan geld. Door Hofpunten te sparen kun je ook nog eens TVM ondersteunen 

door bij de registratie van je Hofpas op de website www.hofpas.nl TVM aan te klikken als de club die 

jij ondersteunt. Onze club ontvangt dan automatisch 25% van de door jou gespaarde punten. En dat 

is toch mooi meegenomen! 

 

4. Maarten boegbeeld campagne ‘Als ik de kans krijg’ 

Ons nieuwe lid, Maarten ten Hofte, is het gezicht van de campagne voor het gehandicapte kind: ‘Als 

ik de kans krijg’. Hij is de blikvanger van deze campagne, welke geld moet genereren voor meer 

aandacht voor kinderen met een handicap. De 13-jarige Gorenaar heeft de spierziekte spina bifida en 

zit daarom in een rolstoel. Toch geeft hij aan dat hij goed kan functioneren op school en in de sport. 

Want Maarten tennist en dat was voor SBS6 reden om onlangs naar Tennisvereniging de Mossendam 

af te reizen voor een reportage in Hart van Nederland. Klik hier om deze te bekijken.  

5. Ideeën gevraagd… 

…voor een financiële bijdrage van het Goors School- en Volksfeest. Iedere paar jaar worden we 

hiertoe in de gelegenheid gesteld. Deze bijdrage is bedoeld voor bijzondere uitgaven of 
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investeringen. Voorwaarde is dat we er als vereniging de helft bijdragen aan de investering. Op basis 

van deze bijdrage hebben we o.a. het interieur van onze kantine opgeknapt en de banken op ons 

terras gefinancierd. Heb jij een goed idee voor TVM laat dit dan aan een van onze bestuursleden 

weten. 
 

6. Informatieavond competitie 

In november zal er een informatieavond georganiseerd worden over de tenniscompetities. Deze is 

voor de aanvoerders en begeleiders van zowel onze jeugd- als seniorenteams met als doel alle 

competitiezaken met elkaar af te stemmen; bijvoorbeeld de verschillende competitievormen en de 

randzaken m.b.t. bijv. de kantine. Hebben jullie vooraf al vragen die jullie tijdens deze avond aan de 

orde willen stellen neem dan contact op met Monique van Dongen (mgc.vandongen@gmail.com). De 

exacte datum van deze avond en uitnodiging volgen nog. 

7. Betaal jij al met je pinpas? 

Inmiddels wordt al bijna een derde van alle betalingen in onze kantine gedaan met de pin of door 

contactloos betalen. Dit is handig voor de betaler en het barpersoneel. Daarnaast hebben we ook 

nog eens  minder contant geld in kas, wat de kans op diefstal/inbraak verkleint en de kosten voor het 

storten bij de bank vermindert. We roepen iedereen op om met de pinpas te betalen en als je 

bardienst hebt altijd te vragen of mensen met de pin willen betalen. Bedankt voor jullie 

medewerking! 
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