TVM Nieuws!
Het is herfst! De meeste bladeren zijn van de bomen en het wordt kouder en natter. Dat weerhoudt
ons er echter niet van om te blijven tennissen. De hal is open en op mooie dagen kan er ook gewoon
buiten getennist worden. En daarna gezellig bijpraten in de kantine onder het genot van een drankje
(wat dacht je van een lekker herfstbokje?).
In de nieuwsbrief aandacht voor:
•
•
•
•
•
•

Jubileumfeest! – 10 maart 2018
Jeugd TVM schittert op uitwisselingstoernooi
Steun TVM met de Hofpas
Zelfbediening kantine
Pin, pin, pin!
Ideeën voor Schoolfeestfonds

Jubileumfeest! – 10 maart 2018
Onze club bestaat in maart 2018 40 jaar! Het bestuur en een enthousiast damesteam is gestart met
de voorbereidingen van de jubileumactiviteiten. De eerste activiteiten kunnen we alvast bevestigen:
op zaterdag 10 maart 2018 is er ’s middags een receptie voor leden, oud-leden, sponsoren en de
bestuursleden van andere Goorse sportverenigingen. Diezelfde dag is er ’s avonds een spetterend
jubileumfeest voor alle seniorenleden met hun partners. Voor de jeugd zal in de loop van het
komende jaar een activiteit georganiseerd worden. In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte
van de jubileumactiviteiten. Ben je senior lid houd dan 10 maart 2018 alvast vrij in je agenda!
Jeugd TVM schittert op uitwisselingstoernooi
De jeugdleden van TV de Mossendam overheersten eind oktober tijdens het 4e ‘Hof van Twente
Uitwisselingstoernooi’ waarin 45 kinderen streden om de prijzen. Er werden gestreden tussen de
tennistalenten van TVM, GTC, ’t Stedeke en MTV Markelo van tussen de 6 en 15 jaar. In de categorie
Oranje Dubbel won het Mossendam-tweetal Lotte Assink en Sophie Böhmer. In de categorie Groen
Dubbel wonnen Lotte Böhmer en Ymke van Dongen. Sophie en Lotte Böhmer wonnen ook nog eens
de enkeltoernooien in hun klasse. Grote klasse meiden en nogmaals van harte gefeliciteerd!
Steun TVM met de Hofpas
Heb jij al een Hofpas en steun je daarmee onze club? Als dat nog niet zo is maken we het je nog
makkelijker door binnenkort blanco Hofpassen in de kantine beschikbaar te stellen. Het enige wat je
dan nog maar hoeft te doen is jouw pas te registreren op de website www.hofpas.nl en TV de
Mossendam aan te klikken als de club die door jou wordt ondersteund. Onze club ontvangt dan
automatisch 25% van de door jou gespaarde punten. En dat is toch mooi meegenomen!
Zelfbediening kantine
In de herfst en winter kan iedereen op basis van zelfbediening gebruik maken van onze kantine. Dit
geeft ieder lid de gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje. Daarnaast

bespaart het onze vereniging de kosten van betaald kantinepersoneel. Een win-winsituatie dus! Dit
gaat vrijwel altijd goed. Toch willen we jullie graag nog even attenderen op een aantal zaken:
-

-

De kantine-instructie inclusief de bediening van de kassa hangt naast de kassa. Als je er even
kort de tijd voor neemt om deze door te nemen weet je het gelijk voor een volgende keer.
Het wijst zich vanzelf.
Degene die als laatste de kantine verlaat sluit de kantine af. Check even of er nog mensen op
de (buiten)baan zijn en stem even af wie de kantine afsluit.
Als je de laatste bent: maak de kassa even op. Hoe minder geld in kas hoe minder interessant
we zijn voor inbrekers (zie tevens: Pin, pin, pin!).
Papieren bonnetjes niet meer gebruiken: in de kassa kan op een eenvoudige manier een
digitaal bonnetje worden aangemaakt.
‘Op de pof’ consumeren kan niet meer; reken gelijk af of bij vertrek uit de kantine.
Bokbier glazen zijn voor bokbier. Schenk pils in de daarvoor bestemde glazen. De prijzen zijn
hierop afgestemd.

Alvast bedankt voor jouw medewerking!
Pin, pin, pin!
We zien het aantal pintransacties iedere maand verder oplopen. Het is eenvoudig (met name
contactloos betalen), je hoeft geen contant geld meer op zak te hebben en wij hebben minder
contant geld in kas (minder kans op inbraak en minder kosten voor het storten van contant geld). Het
zou fijn zijn als we nog sneller richting de 100% pintransacties gaan. Ga je naar de baan neem dan
eens alleen je pinpas mee. Je zult zien dat het bevalt.
Ideeën voor Schoolfeestfonds?
We mogen dit jaar nog een bijdrage vragen aan het Schoolfeestfonds. We hebben inmiddels al een
aantal goede ideeën ontvangen: vervanging van de bankjes langs de banen, het verder verfraaien van
het terras met houten vlonders en bloembakken, het aankleden van de kantine met hoge tafels en
gordijnen voor de ramen van de hal en een bijdrage voor een maatschappelijke jubileumactiviteit.
Heb jij ook een goed idee maak die dan kenbaar bij een van de bestuursleden.

