
TVM Nieuws! 

Het jaar 2017 nadert met rasse schreden zijn einde! Als bestuur kijken we terug op een mooi 

verenigingsjaar en we hopen dat jij dat ook doet. We wensen je fijne feestdagen en bovenal een goed, 

gezond en sportief 2018! 

 

In deze TVM Nieuws! kijken we alvast vooruit op het komende jubileumjaar. Een jaar waarin we met z’n 

allen op verschillende momenten het 40-jarige bestaan van onze vereniging zullen vieren. 

1. Jubileumjaar 2018! 

2. Algemene Ledenvergadering 

3. Winterdubbeltoernooi 

4. Tennishal 

5. Doe mee aan de cursus Burger Hulp Verlener 

6. Nieuw afhangbord 

7. Nieuws van de sponsorcommissie 

 

1. Jubileumjaar 2018! 

In maart volgend jaar bestaat Tennisvereniging de Mossendam 40 jaar! Het bestuur, jeugdbestuur en de 

feestcommissie zijn samen al druk in de weer met de voorbereiding van tal van activiteiten om dit jubileum 

samen met jullie te vieren. Het Jubileumprogramma bestaat uit de volgende evenementen: 

• Startschot van het Jubileumjaar tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 19 februari 

• Receptie en jubileumfeest op zaterdag 10 maart 

• Een clinic rolstoeltennis voor valide en invalide tennissers in april/mei 

• Tennisclinic voor de jeugd in juli 

Je wordt via diverse media (TVM Nieuws!, Facebook, de website) op de hoogte gehouden van deze 

activiteiten. We gaan voor een mooi jubileumjaar en hopen je bij de evenementen te mogen begroeten. 

 

2. Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op maandag 19 februari 2018. Tijdens deze vergadering zal 

onder andere het startschot worden gegeven voor het jubileumjaar. Daarnaast zal de nieuwe website, waar 

momenteel hard aan gewerkt wordt, worden gepresenteerd. Een uitnodiging met de agenda ontvang je in 

januari. Zet 19 februari alvast in je agenda, want ook jouw stem en mening stellen we zeer op prijs. 

 

3. Winterdubbeltoernooi 

Het Winterdubbeltoernooi wordt door de deelnemers altijd erg gewaardeerd om zijn gezelligheid en 

sportiviteit. Van 22 t/m 28 januari 2018 zal dit toernooi weer worden gehouden in de hal van TVM. Wil je het 

nieuwe jaar sportief beginnen en de eventuele decemberkilo’s eraf sporten doe dan mee! 

 

4. Tennishal 

Op verzoek van gebruikers van de tennishal is de temperatuur in de hal met een aantal graden verhoogd. 

We hopen dat alle tennissers nu nog behaaglijker hun wedstrijden zullen spelen.  

 

Wij verzoeken iedereen die in de hal tennist met klem om uitsluitend halschoenen met een gladde zool (en 

dus zonder profiel) te gebruiken! Op een aantal banen is schade aan het tapijt ontstaan door fout schoeisel 

wat ten koste gaat van de levensduur van de banen. Heb je geen halschoenen? Geen probleem! Bij 

binnenkomst van de hal hangt een kast vol met tennisschoenen in diverse maten, die je kosteloos kunt 

gebruiken. Alvast bedankt voor je medewerking. 

 

5. Doe mee aan de cursus Burger Hulp Verlener 

De Stichting Hart van Goor streeft ernaar om bij een hartstilstand Burger Hulp Verlening te leveren. 

Inmiddels hebben ruim 200 Gorenaren een cursus Burger Hulp Verlener gevolgd. De plek waar een 

hartstilstand het meest voorkomt is, naast de huiselijke omgeving, het sportterrein. Het bestuur roept 

daarom de leden van TVM op om een cursus Burger Hulp Verlener te volgen. Bij voldoende deelname 

proberen we ervoor te zorgen dat deze cursus in ons clubgebouw plaatsvindt. In dat geval wil het bestuur 

ook de kosten a € 15,00 per persoon vergoeden voor zover deze niet door de zorgverzekeraar van de 

deelnemer vergoed wordt. Aanmelden kan tot en met 31 december: secretaris@tvdemossendam.nl 

mailto:secretaris@tvdemossendam.nl


 

6. Nieuw afhangbord 

Het huidige afhangbord zal in januari door de KNLTB worden vervangen door een nieuwe versie. Dit is in 

het kader van het uitfaseren van www.afhangbord.nl. De nieuwe software (website) en het scherm bieden 

TVM en jou als lid in de toekomst meer mogelijkheden. 

 

7. Nieuws van de sponsorcommissie 

Beetje bij beetje worden de contacten met onze adverteerders door de sponsorcommissie weer vernieuwd. 

Bijna letterlijk lopen de mannen van deze commissie van deur tot deur in het Goorse winkelhart. En met 

succes zoals je langs de baan kunt zien aan de nieuwe reclameborden van bestaande en nieuwe 

sponsoren. Onlangs hebben Auto Klumpers en Bella Donna zich voor drie jaar aan TVM verbonden als 

sponsor. We zijn erg blij dat bedrijven investeren in onze tennisvereniging. In het eerste kwartaal zal de 

sponsorcommissie een bijeenkomst organiseren voor alle sponsors van TV de  Mossendam.  

 

Bestuur TV de Mossendam 


