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marthaheida@gmail.com 
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ghegen@gmail.com 
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Inschrijven thematoernooi 

Oktoberfest 

 
Jeugd 

 
Agnes Beerda 

a.beerda3@gmail.com 
M: 06 417 09 408 

 

 
 

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 
de secretaris is afgemeld. 

Van de redactie 
Het bestuur doet een aankondiging van een 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering. 
Kortom maandagavond 16 oktober naar de 

tenniskantine en geef uw mening over de renovatie 

van het clubhuis! 
Verder extra info over het thematoernooi van 13 

oktober. 
Geert Hegen 
 

Aankondiging Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering T.V. Mildam e.o. 
Datum:       Maandag 16 oktober 2017 

Tijd:           20:00 uur 
Plaats:        Clubhuis T.V. Mildam e.o. 

Onderwerp: Renovatie clubhuis 
 

Het bestuur heeft de afgelopen maanden uitgezocht 
wat de beste oplossing is om de lekkage van het dak  

op te lossen en de overkapping te vernieuwen. Het 

benodigde bedrag komt boven de € 5.000,00 euro uit. 
Daarvoor willen we graag goedkeuring van de leden, 

zoals vereist volgens de statuten en het huishoudelijk 
reglement. 

Bestuur 
 

Thematoernooi Oktoberfest 
Op vrijdag 13 oktober houden we weer een thema-
toernooi. Dit keer in de sfeer van het Oktoberfest. Kom 

bij voorkeur verkleed!  

Start: 19.00 uur. Inschrijfgeld € 10,-. 
 

Naar aanleiding van een aantal reacties van leden over 
de kledij bij thematoernooien, willen we hier graag 

even op reageren. 

Het moet duidelijk zijn dat de toernooien die 
georganiseerd worden voor alle leden van 20 tot 70+ 

zijn. Iedereen is even welkom. Een toernooi is er voor 
om de leden bij elkaar te brengen en er een gezellige 

tennisavond van te maken onder het genot van een 
hapje en een drankje. Voor het Oktoberfest toernooi 

stond op de flyer dat het leuk zou zijn als je verkleed 

zou komen, maar hier is een ieder natuurlijk helemaal 
vrij in. Wij stellen niks verplicht. 

Toernooiorganisatie 

 
Slottoernooi Jeugd 
Op vrijdag 13 oktober om 15.30 uur wordt het 
slottoernooi voor de jeugd gehouden. 

Inschrijven bij Agnes Beerda. 
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Voor actuele informatie raadpleeg de website!               www.tvmildameo.nl 
 ook op facebook 

 

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

