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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 en met 31 december. Het 
lidmaatschap wordt telkens 
met 1 jaar verlengd, tenzij 
schriftelijk voor 1 december bij 

Van de redactie 
De tennislessen zijn weer gestart en het bestuur heeft 

vergaderd. Er staan veel acties de komende tijd op het 
programma! Zoals het dak vervangen van de kantine! 

Ook de najaarscompetitie is vanavond gestart. Standen 

en uitslagen zijn te volgen via onze website. 
 

Thematoernooi 
Op vrijdag 13 oktober staat een toernooi gepland. 
Nadere informatie volgt nog. Hou in ieder geval de 

avond vrij om mee te kunnen doen. 
 

Toegangshek 
De sleutels om het toegangshek te openen, werken 
niet altijd even goed. De tip om het slot goed te 

openen, is om de sleutel niet helemaal in het slot te 
doen voordat deze naar rechts wordt gedraaid. 

Degenen die sleutels willen hebben van het 
toegangshek en of kantine kunnen bij Age de Boer 

terecht (M: 06 250 13 169). 

 

Vervanging dak kantine 
We laten een nieuw dak op het clubhuis plaatsen 

omdat het oude dak lekkages bevat en aan vervanging 
toe is. Verder laten we de overkapping over het terras 

vervangen omdat deze kapot is en aan vervanging toe 
is. 

We doen een oproep aan de leden om zich aan te 
melden als vrijwilliger om te helpen bij het weghalen 

van de overkapping van het terras. Meld je dan aan bij 

Jeroen van der Veur (jeroen@dutch-crossing.nl) en 
geef je mobiele nummer door. Deze leden worden dan 

toegevoegd aan de groepsapp “Klusapp TV Mildam”. 
Inmiddels zijn er al 20 personen in de groepsapp 

aanwezig. 

 

Schoonmaakrooster 
Het schoonmaakrooster wordt niet goed nageleefd. 
Dat blijkt onder meer uit het feit dat op het rooster dat 

in de kantine hangt de laatste weken niet is 

afgetekend. Het bestuur roept allen op de 
schoonmaakbeurt te vervullen. 

In de week van 4 tot en met 10 september zijn Ellen 
Tulner en Esther Verweij aan de beurt. 

In de week van 11 tot en met 17 september zijn Linda 

Vink en Saskia Visser aan de beurt. 
In de week van 18 tot en met 24 september zijn 

Renske de Vries en Rommie Waslander aan de beurt. 
In de week van 25 september tot en met 1 oktober 

zijn Annemarie Aardema en Annie Balkema aan de 
beurt. 
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de secretaris is afgemeld. Aan het einde van het seizoen organiseren we een 
grote schoonmaakactie. Dat doen we tegelijkertijd met 

het winterklaar maken van de banen door de mannen. 
We roepen vooral diegenen die (per ongeluk?) hun 

beurt hebben overgeslagen op om daarbij aanwezig te 

zijn. 
Charlotte Hilbers 

 

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

 

http://www.beaulinda.nl/
http://www.tvmildameo.nl/
http://facebook.com/tennis.mildam

