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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 

Voorzitterswoord 
 
Tennisvrienden, 
 

2018 een nieuw jaar, een goede gewoonte om een 

nieuwjaarswens uit te spreken. 
Vanaf deze plaats wil ik dan ook jullie een gelukkig en 

gezond 2018 toe te wensen met veel tennisplezier. 
 

Daarnaast wil ik alle vrijwilligers en sponsoren 

bedanken voor hun bijdrage in het afgelopen jaar; 
zonder jullie is er geen tennis mogelijk in Mildam! 

 
Momenteel ligt het park er verlaten bij maar wie goed 

kijkt ziet dat er wel degelijk iets is gebeurd de 
afgelopen tijd. Ons clubhuis wordt gerenoveerd en het 

nieuwe dak zit er inmiddels op. Er moeten nog een 

aantal zaken afgewerkt worden en dit zal de komende 
maanden gebeuren zodat bij de start van het 

tennisseizoen ons clubhuis en terras als nieuw uitzien. 
 

Wie zijn tennisspieren wil laten zien; kom dan naar het 

Nieuwjaars toernooi op zondag 14 januari aanstaande 
en sla een balletje mee! Een toernooi wat ik bij een 

ieder van jullie van harte wil aanbevelen. Ik reken dit 
jaar weer op een grote opkomst, want ja wie wil nu 

niet de grote wisselbeker mee naar huis nemen? 
Opgave kunnen jullie doen via de website. 

Lammert Salverda 
 

Voorzitter Lammert geeft de wisselbeker aan de 
winnaar van het Nieuwjaarstoernooi 2017  
Henk van der Kam 
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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. 
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Nieuwjaarstoernooi 2018 

 

 
Wie gaat de beker van Henk overnemen? Henk heeft  

aangegeven dat hij de beker wederom wil winnen. 

En nog een tip: de website is aangepast door Casper. 
Geert Hegen 
 

Nieuwjaarstoernooi 2018 
Op zondag 14 januari 2018 van 13:00 tot 16:00 uur 

spelen we op 3 banen van het Racketcentrum 
Heerenveen. Inloop is vanaf 12:30 uur. Na afloop nazit 

met een drankje en een hapje. 
Kosten voor deelname zijn €10,-. 

Inschrijven kan middels het linkje links. Uiteraard kan 

het ook op de website van onze vereniging 
Jeroen van der Veur 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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