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Redactie 

 
Ester Verweij 

everweij@chello.nl 

 
Geert Hegen 

ghegen@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden  
Nieuwjaarstoernooi 

 
E 
vanderveurjeroen@gmail.com 
 

T 06 518 52 342 

W Aanmelden toernooien 
 
 
 
 
 

Competitie 
 

ghegen@gmail.com 

 
 

Uw e-mailadres is bekend bij 
de tennisvereniging. Wilt u dit 

wijzigen geef dit door aan de 
secretaris of door een mailtje 

te sturen naar 

tvmildameo@gmail.com. 
 

 
Secretariaat 

 

Charlotte Hilbers 
charlottehilbers@ziggo.nl 

 
 
 
Het lidmaatschap van de 
vereniging loopt van 1 januari tot 

Van de redactie 
Het Nieuwjaarstoernooi dient zich aan en wordt gespeeld op 

zondag 3 januari 2016. 
De competitieteams zijn ingeschreven voor de 

voorjaarscompetitie 2016. 

En onze secretaris heeft een nieuw emailadres Het is nu 
charlottehilbers@ziggo.nl! 

Redactie 

 
Nieuwjaarstoernooi 2016 
Op zondag 3 januari 2016 wordt het traditionele 
Nieuwjaarstoernooi georganiseerd in het Racketcentrum 

Heerenveen. 

Dit toernooi (met een heuse wisselbeker voor de winnaar!) 
bestaat al decennia lang en vormt een vast moment in het 

jaarprogramma. 
Het is vooral leuk om elkaar weer te treffen op de 

tennisbanen, tussen het sluiten van de banen in november en 
het weer openen van het park in maart. 

Dus begin met een goed voornemen, en doe mee aan dit 

gezellige en ontspannen toernooi! 
 

Inschrijven kan via de website: 
www.tvmildameo.nl/inschrijven-toernooien 

of het sturen van een mailtje aan: 

vanderveurjeroen@gmail.com. 
 

Ontvangst is vanaf 12.30 uur, start wedstrijden om 13.00 uur. 
We eindigen om 16.00 uur en sluiten af met een borrel en 

hapjes. 

Kosten voor deelname zijn €10,- 
 

Geef je NU op!  
Jeroen van der Veur 
 

Tenniscompetitie seizoen 2016 
De aanmelding zijn gedaan voor de voorjaarscompetitie 2016. 

Dit is netjes geregeld door onze oud-VCL-er René Visser. 
 

De vier teams van vorig jaar doen weer mee. Maar er is goed 
nieuws te melden. We hebben dit jaar twee nieuwe teams! Op 

de dinsdagavond een damesteam onder leiding van Petra de 

Jong en op de woensdagavond een herenteam met Erwin Bos 
als captain. 

 
Degenen die volgend jaar deelnemen aan de 

voorjaarscompetitie moeten een foto hebben op hun 

ledenpasje. Als deze ontbreekt op het ledenpasje van dit jaar, 
stuur dan dit jaar nog een digitale foto van 300 bij 400 pixels 

naar Charlotte Hilbers. 
 

Uiteraard mogen degenen die niet deelnemen aan de 
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en met 31 december. Het 
lidmaatschap wordt telkens met 1 
jaar verlengd, tenzij schriftelijk 
voor 1 december bij de secretaris 
is afgemeld. 

competitie en geen foto op hun pasje hebben ook een digitale 
foto naar Charlotte sturen. 

Geert Hegen 

 
 

Voor actuele informatie raadpleeg de website!               www.tvmildameo.nl 
 ook op facebook 

 

http://www.box-center.nl/
http://www.tvmildameo.nl/
http://facebook.com/tennis.mildam

