TVM Nieuws!
Het bestuur van TVM wenst jou en je naasten alle geluk, gezondheid en sportiviteit toe voor 2018!
2018 is voor TVM een bijzonder jaar, omdat we 40 jaar geleden zijn opgericht. En dat gaan we met zijn
allen vieren met diverse activiteiten waarvoor de voorbereidingen al in volle gang zijn!
Deze keer in TVM Nieuws!:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

40-jarig jubileum TVM!
Algemene Ledenvergadering – 19 februari
Winterdubbeltoernooi
Cursus Burger Hulp Verlener
Nieuw afhangbord
Hofpas

1. 40-jarig jubileum TVM!
Het startschot van het jubileumjaar wordt gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 19
februari. Een spetterend jubileumfeest waar alle seniorenleden van TVM voor uitgenodigd worden gaat op
zaterdag 10 maart plaatsvinden. Op 14 juli zal er door de jeugd gefeest worden o.a. met een tennisclinic op
ons tennispark.
Oproep!
Heb je nog mooie, ludieke of speciale foto’s uit een ver of minder ver verleden van onze vereniging meld dit
dan bij secretaris@tvdemossendam.nl. Deze willen we graag gebruiken of kopiëren om tijdens de
jubileumfestiviteiten een beeld te schetsen van 40 jaar TVM!
2. Algemene Ledenvergadering – 19 februari
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op maandag 19 februari 2018. We zullen o.a. het
jubileumjaar aftrappen, onze jubilarissen huldigen, de nieuwe website presenteren en een terugkoppeling
geven op wat de energiebesparende maatregelen hebben opgeleverd. Daarnaast worden een aantal
mensen speciaal in het zonnetje zetten! Een uitnodiging met de agenda ontvang je binnenkort. Zet 19
februari alvast in je agenda!
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 schrijf je dan in!
4. Cursus Burger Hulp Verlener
De oproep in de vorige TVM Nieuws! om deel te nemen aan de cursus Burger Hulp Verlener bij Stichting
Hart voor Goor heeft een aantal enthousiaste aanmeldingen opgeleverd. Helaas net niet genoeg om deze
cursus te laten plaatsvinden in onze kantine. Wil je alsnog deelnemen aan deze cursus dan kun je je
aanmelden via de website van Hart voor Goor: www.hartvoorgoor.eu
5. Nieuw afhangbord
Het huidige afhangbord zal op 27 januari worden vervangen door een nieuwe versie. De huidige is
momenteel buiten werking gesteld. Via de volgende link tref je een korte uitleg aan van het nieuwe
afhangbord: Filmpje afhangen.
Afhangen werkt gewoon, zoals je nu gewend bent, met de KNLTB ledenpas. Het bord biedt nu alleen nog
alle vrije banen aan. Het scherm is tussen 07:00 en 01:00 aan. Mochten er storingen optreden dan kun je
tussen 08:45 en 17:00 op weekdagen contact opnemen met de KNLTB Ledenservice: 088-1302600
of afhangbordservice@knltb.nl
6. Hofpas
Vanaf heden liggen er blanco Hofpassen op de bar in onze kantine. Neem er gerust een mee en registreer
deze op de website www.hofpas.nl en last-but-not-least: vermeld TV de Mossendam als de club die je wilt
sponsoren. Van elke euro die jij besteedt gaat een cent naar onze vereniging. Dat lijkt niet veel, maar als

we met z’n allen massaal de pas gaan gebruiken en bij de middenstand in de hof van Twente onze inkopen
doen tikt dat toch lekker aan!
Bestuur TV de Mossendam

