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Geplande
evenementen
9-1-2022

Beste lezer,

Nieuwjaarstoernooi

Najaarscompetitie
De najaarscompetitie is alweer afgelopen. Er hebben 12 teams
meegedaan dit jaar. We hebben drie kampioenen!
Veldmaat 1 vrijdag bij de heren
Robert, Arjan, Bertram, Marc, Rob en Paul

Veldmaat 1 vrijdag bij de dames, helaas geen foto.
Corine, Claudia. Inge, Stephanie, Jorieke, Maicke en Tanja
Veldmaat 3 vrijdag bij de dames
Daniëlle, Martine, Anita, Mascha, Susan, Bianca, Tanja, Marleen en
Mareen
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Spaaractie PLUS
Als club hebben we deel genomen aan de spaaractie van de PLUS: Spaar
je club gezond. Deze actie zal ons circa € 580,-- opleveren. Actie is nog niet
helemaal afgerond als jullie de nieuwbrief lezen. Punten kunnen nl. nog tot
20-11 verzilverd worden. Dus mocht je nog ergens punten hebben liggen…
steun TP Veldmaat! In elk geval bedankt voor het sparen!
Rabobank ClubSupport
Dit jaar hebben wij onze vereniging weer opgegeven voor RABO ClubSupport. Een mooie actie vanuit de
Rabobank. Dit heeft ons als vereniging € 676,78 opgeleverd. Hier ook bedankt voor het stemmen.
Aanleg nieuwe padelbanen
Zoals jullie allemaal gezien hebben, wordt er hard gewerkt aan het realiseren van padelbaan 2 en 3. Het
beton is inmiddels gestort. Streven is om in de week van 15 november de fundering aan te brengen. Dit
heeft droogtijd nodig. Daarna kunnen de kooien en het kunstgras geplaatst worden. Exacte data zijn nog
niet bekend maar we zullen jullie op de hoogte houden. Zie op de volgende pagina een sfeerimpressie
van het verloop.
Nieuwjaarstoernooi
De toernooicommissie zal op 9 januari een nieuwjaarstoernooi organiseren. Zet dit dus alvast in je agenda!
Nadere informatie volgt nog.
Voorjaarscompetitie padel
De wintercompetitie is net begonnen en je kunt je alweer opgeven voor de voorjaarscompetitie. Wil je
meedoen dan moet je je voor 31 dec. aanmelden bij de technische commissie. Dit kan via
tvveldmaattc@gmail.com. Je krijgt hier nog een aanvullende mail voor.
Zie hieronder de data voor de voorjaarscompetitie padel.
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Voorjaarscompetitie tennis
De najaarscompetitie zit er net op en je kunt je alweer opgeven voor de voorjaarscompetitie. Wil je
meedoen dan moet je je voor 31 dec. aanmelden bij de technische commissie. Dit kan via
tvveldmaattc@gmail.com. Je hebt hier ook een aanvullende mail over gehad.
Zie hieronder de data voor de voorjaarscompetitie tennis.
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SFEERIMPRESSIE
Aanleg padelbanen
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