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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 
de secretaris is afgemeld. 

Van de redactie 
De buitengewone Algemene Ledenvergadering heeft 

op maandagavond 16 oktober plaatsgevonden. 
De laatste lessen en toernooitjes zijn geweest. De 

dames competitieteams spelen aanstaande 

dinsdagavond hun laatste wedstrijd. 
De tennisbanen zullen in november in de 

“winterslaapstand” worden gezet. In deze nieuwsbrief 
informatie hoe u kunt blijven lessen in de komende 

maanden. 

Geert Hegen 
 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
T.V. Mildam e.o. 
Op 16 oktober vond een buitengewone 

ledenvergadering van TV Mildam plaats. 
Er was slechts één agendapunt : Renovatie clubhuis. 

De renovatie bestaat uit een nieuwe overkapping van 
het terras en de renovatie van het dak.  

Het bestuursvoorstel om dit geheel te renoveren werd 

met algemene stemmen aangenomen door de leden. 
Binnenkort zal met de renovatie worden begonnen  

zodat we volgend voorjaar weer kunnen genieten van 
een " nieuw" clubhuis met mooi overdekt terras. 

Bestuur 
 

Uitnodiging winterles 
Hopelijk hebben jullie een leuke tenniszomer achter de 
rug. Eerst met Lucian, en nadat zijn nieuwe 

schoolrooster het helaas niet toeliet om het seizoen af 

te maken met Age.  
Voor iedereen die ook in de najaars- en winterperiode 

les wil blijven volgen willen we jullie het aanbod doen 
om zonder lidmaatschapsverplichting in Wolvega 

tennisles te volgen. Vanwege de kunstgras banen daar 

kunnen we het hele jaar doorspelen.  
De lessen starten in de week van 30 oktober en gaan 

dan door t/m 1e week van december. Dan volgt een 
kleine winterstop t/m eind januari en vervolgens gaan 

de lessen weer door tot de start van het nieuwe 
zomerseizoen. 

Op de website is informatie aanwezig van de 

mogelijkheden die er zijn. 
Mochten er  nog vragen bestaan of wanneer je graag 

wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor je jezelf 
voordat je opgeeft: neem dan gerust contact met ons 

op via jeroen@in-to-tennis.nl of op 06-53974181. 

In To Tennis 
Jeroen Veldhuizen 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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