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                            Nieuwsbrief april 2022 
                

Tennis & Padel Veldmaat 

Kolenbranderweg 17, 7482 SE  Haaksbergen 

Web: www.tpveldmaat.nl   Mail: info@tpveldmaat.nl 

 

Beste lezer, 

Geslaagde open dag 

27 maart hebben we een geslaagde open dag gehad. We 

hebben weer een aantal nieuwe leden welkom geheten bij de 

club! Het was weer fantastisch dus ook het interne toernooi was 

een groot succes. Nieuwe leden hebben kennis kunnen maken met 

bestaande leden en iedereen die nog nooit op de padelbaan had 

gestaan heeft hier ook kennis mee kunnen maken. Al met al een 

geslaagde dag! 

 

 

 
 

 

Jeugd op ons park 

Tijdens de voorjaarscompetitie speelt er op zondagmiddag jeugd van 

Grintebos op ons park. Ze gebruiken vier tennisbanen van 13.30 uur tot 

circa 17.30 uur.  

 

 

Padeltoernooi (HEN) met Eibergen, Neede en TP Veldmaat 

Zondag 20 maart is het HEN toernooi gespeeld. Als TPV 

hebben we de derde plek behaald. Eibergen ging er 

met de winst vandoor waardoor Smash Neede als 

tweede is geëindigd.  

 

 

500ste lid! 

We gaan richting de 500 leden. Dus … wie wordt ons 500ste lid? Dit lid 

zal flink in het zonnetje gezet worden. Door een aantal sponsoren is 

een leuke attentie aangeboden zodat we deze persoon flink kunnen 

verwennen. Met dank aan: IJs en Chocolade Paul Wilderink, Cafe 

Zeezicht, The Phone House, Bakker Bart en Padeldistict.  

Geplande 

evenementen 

28-5-2022 

Afsluiting voorjaarscompetitie 

 

 

http://www.tpveldmaat.nl/
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Clubwassen Hulshof  
Wij hebben onze vereniging aangemeld voor 

Clubwassen bij (Hulshof) Perfect Carwash. Dit is een 

actie van Perfect Carwash, waarmee onze leden, 

maar ook de familie en vrienden van onze leden geld 

kunnen sparen voor onze vereniging met elke 

wasbeurt. Hieronder volgt de complete uitleg van 

Clubwassen Perfect Carwash: 

 

Het Clubwassen  

Alle personen die een washcard hebben van Perfect Carwash en die gelinkt hebben aan onze 

vereniging, sparen automatisch/gratis, mee voor onze vereniging!  

Van alle aanmeldingen voor de betreffende club/stichting worden de totale wassingen bijgehouden. 

Van dit totaa bedrag wordt éénmaal per jaar een percentage geschonken aan onze vereniging. 

Daarnaast is er eenmaal per jaar een clubwasdag voor de aangesloten clubs waar alle personen met 

een gelinkte Perfect Carwash washcard het beste programma t.w.v. €20,50 voor €10,- aangeboden 

krijgen, daarvan gaat €5,- per wasbeurt terug naar onze vereniging! Ook niet-leden mogen meedoen, dus 

familie en vrienden van clubleden maar ook betrokkene personen van de vereniging mogen deelnemen. 

 

In het kort dus: 

- x% (zie staffels) van alle wassingen door personen met een gelinkte Perfect Carwash washcard gaat 

naar ons! 

- Eenmaal jaarlijks een clubwasavond waar alle personen met een gelinkte washcard het beste 

programma t.w.v. €20,50 voor €10,- geboden krijgen en waarvan €5,- naar ons gaat 

- De washcard heeft daarnaast ook vele voordelen: 

o Gratis gebruik van de stofzuigerinstallatie 

o Gratis koffie 

o Altijd korting op de wasprogramma’s 

o Als eerste op de hoogte van acties 

Staffels 

Het percentage van alle wassingen dat terugvloeit naar ons, is gebaseerd op het aantal leden dat 

meedoet. Hiervoor wordt gewerkt met verschillende staffels. 

- BRONS: <20% van het aantal leden is clubwasser – 2,5% 

- ZILVER: tussen 20% en 50% van aantal leden is clubwasser – 5% 

- GOUD: >50% van aantal leden is clubwasser – 7,5% 

Des te meer clubwassers, des te groter de stijging van de opbrengst voor onze vereniging! 

Nieuwe Perfect Carwash washcard linken aan de club 

Om van het bovenstaande gebruik te kunnen maken moeten personen (dat hoeven niet per se leden te 

zijn!) dus een Perfect Carwash washcard hebben en deze gelinkt hebben aan onze vereniging. Dit kan 

heel eenvoudig via de website: perfectcarwash.nl/clubwassen. Kies dan TV Veldmaat (helaas nog 

foutieve naam) uit de lijst en registreer je. De washcard kan natuurlijk ook op de locatie van Perfect 

Carwash aangevraagd worden, vermeld daarbij wel dat je mee wilt doen aan het clubwassen en noem 

dan onze vereniging. 

 

Bestaande Perfect Carwash washcard linken aan de club 

Ben al in bezit van onze washcard? Geweldig! Deze kunt je heel eenvoudig linken aan TV Veldmaat via: 

perfectcarwash.nl/clubwassen. Of je gaat langs de vestigingen en geeft het door aan een van de 

medewerkers daar.  

PER DIRECT kunnen clubleden en betrokkenen, familie en vrienden zich aanmelden. 

Dus … DOE MEE EN SPAAR VOOR TP VELDMAAT! 
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Afsluiting voorjaarscompetitie 28 mei 

Zoals eerder aangekondigd is 28 mei ter afsluiting van de voorjaarscompetitie de jaarlijkse barbecue. 

Hebben jullie je al opgegeven? Dit kan tot uiterlijk vandaag (29-4).  

Dit kun je doen door een e-mail, met de namen van de leden die meedoen inclusief mogelijke 

dieetwensen/allergieën te sturen aan tvveldmaattc@gmail.com. 

 

Upgrade clubgebouw 

Zoals jullie wellicht al gezien hebben, het clubgebouw heeft een flinke upgrade gehad. Alles is 

geschilderd en  er zit een nieuw plafond in zodat het geluid in het clubgebouw beter is. Zie hieronder de 

plaatjes van voor en na 

 

VOOR         NA 

 


