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Uitnodiging ALV

Graag nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2023
welke gehouden gaat worden op donderdagavond 30 maart om 20.00 uur in
de kantine: sportcafé De Match. 
De agenda zal minimaal 2 weken voor tijd online gepubliceerd worden, houd
hiervoor onze website in de gaten.
Het financieel verslag is vanaf die datum opvraagbaar via
penningmeester@tpchardenberg.nl en het jaarverslag via
communicatie@tpchardenberg.nl. 
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Dankjewel voor jullie gift! 

Met de vernieuwing van ons toegangssysteem, kwamen de oudere
toegangspassen te vervallen. In de vorige nieuwsbrief hebben we iedereen de
kans gegeven om de borg van de verouderde passen terug te ontvangen. 

We zijn erg blij dat er veel mensen de borg van deze oude passen gedoneerd
hebben aan onze mooie club. 

Namens ons allen: DANKJULLIEWEL !  

Openingstoernooi

Zaterdag 25 maart organiseren we graag een openingstoernooi voor alle
bestaande leden van TPC Hardenberg. 

Van 15.00 uur willen we graag samen de aftrap doen voor een mooi, nieuw en
sportief seizoen. 



sportief seizoen. 
Heb je ook zin om samen kortere partijen met een (willekeurig) lid tegen
willekeurige ander lid te tennissen? Geef je dan op voor 10 maart via mail:
communicatie@tpchardenberg.nl. Het event duurt tot 17.00 uur. 

Nieuwe leden toernooi en racket test middag 25/3

Ben jij sinds 2021 lid bij onze vereniging en lijkt het je leuk om tegen
gelijkwaardige spelers te tennissen of ander (nieuwe) leden te ontmoeten? 
Wij organiseren voor alle nieuwe leden een toernooi op zaterdagmiddag 25
maart van 13.00 tot 15.00 uur die volledig in het teken van gezelligheid en
sportiviteit staat, dus voel geen drempel en geef je op via:
communicatie@tpchardenberg.nl. 

Tevens zal Prins Sport deze middag van 13.00 tot 14.30 uur voor iedereen een
Racket Test Middag houden. Wil je hiervan gebruik maken? Geef je dan op bij:
hardenberg@prinssport.nl.

Klusdag 18/03



Op zaterdagmorgen 18 maart zien we graag vanaf 09.30 uur veel leden en
helpende handen om samen ons mooie park weer klaar te maken voor een
nieuw tennisseizoen. 
Ondanks de vele klussen zullen we wel om 12.30 uur stoppen, maar niet
zonder een welverdiend broodje! 

Ben jij er ook bij? Zaterdag 18/03 van 09.30-12.30 uur! 
Geef je op bij sponsor@tpchardenberg.nl - alvast bedankt! 

Terugblik Senioren & kids 

Kampeerdorp de Zandstuve Open Wintertoernooi

De senioren hebben van 16 t/m 30 december gestreden tijdens het goed
georganiseerde de Zandstuve Open Wintertoernooi. 
Maar ook bij de kids ging het er fanatiek aan toe: ze zorgden van 02 t/m 06
januari jl. voor prachtige en spannende tenniswedstrijden. Wat een spanning! 

Wij willen alle deelnemers, maar ook zeker de organisatie, Jan & Marly (en
team) en de sponsoren héél erg bedanken voor -wederom- een geslaagd



team) en de sponsoren héél erg bedanken voor -wederom- een geslaagd
event! 

Vechtstede Notarissen Indoor ClubKampioenschappen Sr.

Na vier jaar afwezigheid is er afgelopen maand, van 27 januari t/m 4 februari,
fanatiek gestreden om onsterfelijkheid door de titel Clubkampioen indoor 2023
te winnen. 
Uiteraard ging dit gepaard met onwijs spannende potten, fanatieke supporters
en veel gezelligheid op en naast de baan! 

We kijken terug op een geslaagde periode en kijken alweer uit naar onze
outdoor editie! 

Filmavond kids

Op zaterdagavond 18 februari om 18.30 uur was het alles behalve saai in



Op zaterdagavond 18 februari om 18.30 uur was het alles behalve saai in
sportcafé de Match! 
Voor alle jongste jeugdleden (basisschool) werd er een filmavond gehouden dat
gevierd werd met veel sloffen, relaxkleren, dekens en kussens. 
Wat een opkomst en gezelligheid.

Grote dank voor de organisatie en wat leuk dat jij er bij was! 

Herinnering: start nieuwe banen voor TPCH

In de vorige nieuwsbrief zijn jullie geïnformeerd over de vervanging van al onze
banen. 
Zodra mogelijk wordt er gestart met deze vervanging van 2 banen per week.
We houden jullie op de hoogte.  

Afscheid Arend Zomer

Na jaren lidmaatschap en o.a. trouwe dienst bij de onderhoudsploeg heeft
Arend Zomer op woensdag 18 januari afscheid genomen van TPCH. 
En dat verdiende een mooi afscheid en een aangeklede bakkie koffie! 



En dat verdiende een mooi afscheid en een aangeklede bakkie koffie! 

Daarom heeft dit gezelschap een leuke moment gepakt om Arend te danken:
Arend bedankt! 

Lief en Leed

Ken jij een ander lid die een kaartje als opsteker kan gebruiken?
Of iemand die heel blij is? Geef het ons door => secretaris@tpchardenberg.nl. 

TOT OP ONS PARK ! 

Hoofdsponsor TPC Hardenberg
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