
Van: TPC Hardenberg communicatie@tchardenberg.nl
Onderwerp: TPC Hardenberg Nieuwsbrief December

Datum: 24 december 2021 om 19:30
Aan: communicatie@tchardenberg.nl

Fijne kerstdagen een gelukkig nieuwjaar!

Vanuit het bestuur van TPC Hardenberg wensen we alle leden een fijne kerst
én een gelukkig nieuwjaar. Het afgelopen jaar hebben we mede door de
veerkrachtigheid van alle leden laten zien dat TPC Hardenberg een top-club is
waar we allemaal trots op kunnen zijn. 

Helaas werd het ons mede dankzij Corona niet altijd makkelijk gemaakt. Toch
hebben we er goede hoop dat we zo snel mogelijk weer kunnen doen wat we
het liefste doen: samen tennissen én padellen. In 2022 zullen we ons weer
hard maken voor verschillende competities, toernooien en recreatief tennisen
én padellen.  
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én padellen.  
 

 

Vacature in het bestuur / vrijwilligers gezocht 

Omdat Mirian Veurink het bestuur heeft verlaten, zijn wij als bestuur bezig om
invulling te geven aan deze opengevallen bestuursposten (jeugdzaken /
tenniszaken). Conform de statuten van onze vereniging kan vanuit de leden
ook een kandidaat worden voorgedragen door tenminste 5 leden. Mocht
wenselijk zijn hiervan gebruik te maken, dan graag een berichtje naar
voorzitter@tchardenberg.nl

Daarnaast horen wij graag als je het leuk zou vinden om iets voor de vereniging
te doen: er zijn diverse leuke, gezellige commissies. 
Mocht je hierover meer willen weten, vragen hebben of hierover eens in
gesprek willen, neem gerust met de voorzitter of met een van de andere
bestuursleden contact op!
 

Inschrijven voor de Padel-competitie 



De KNLTB Padel-competitie wordt naar alle verwachting volgend jaar 

Wil jij graag meespelen in de KNLTB Padel competitie in het voorjaar- of zomer
2022? Je kunt je vanaf nu inschrijven. De inschrijving voor de
Voorjaarscompetitie sluit op Zondag 9 januari en de deadline voor inschrijving
van de Zomercompetitie sluit op zondag 20 maart 2022. 

De bijdrage zal per team per competitie €32,-- zijn en dan de kosten voor de
Padel ballen. Die kosten zullen afhankelijk zijn naar hoeveel thuiswedstrijden je
hebt. 

Houd de pagina van Padel Competie op www.tchardenberg.nl in de gaten om
je in te schrijven. 

 

Een steuntje in de rug van Plus Alfring

Baalderveld 

Onlangs heeft de voorzitter van TPC Hardenberg een mooie check in ontvangst
mogen nemen van Plus Alfring Baalderveld. Wij willen Plus Alfring én natuurlijk



mogen nemen van Plus Alfring Baalderveld. Wij willen Plus Alfring én natuurlijk
alle mensen die de club heeft aangedragen hiervoor hartelijk bedanken! Het
bestuur denkt na over besteden van het bedrag aan een specifiek goed doel.
Input hiervoor is welkom. 

Verduidelijking corona-maatregelen. 

Tennis en Padel blijft vrij om te beoefenen tussen tot 17:00 in de middag. Dat is
erg fijn. Wel maakt de anderhalve meter regel het niet mogelijk om dubbelspel
te spelen. Dit betekent dat voor volwassen alleen enkelspel toegestaan is.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten (vrij spelen en
trainen) en onderlinge wedstrijden spelen op de club. Hiervoor geldt geen
maximale groepsgrootte.

Voor alle regels omtrent corona én buitensporten verwijzen we jullie naar de
website van het KNLTB. Klik hier om naar de website te gaan. 

 

Hoofdsponsor TPC Hardenberg

https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=ae0a3dc458&e=beadde08ce


Copyright © 2021 - TC Hardenberg 

Ons e-mailadres is:
communicatie@tchardenberg.nl

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Geef het aan ons door!

 

https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=974733a245&e=beadde08ce
https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=e03652b4ab&e=beadde08ce
https://tchardenberg.us7.list-manage.com/track/click?u=a5c5e56716076c544c7e4a3e0&id=8b2e197e1a&e=beadde08ce
mailto:communicatie@tchardenberg.nl?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief&body=Hierbij%20wil%20ik%20mij%20graag%20uitschrijven%20voor%20de%20nieuwsbrief.%20

