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Van de redactie
In deze editie van de nieuwsbrief lees je een terugblik en vooruitblik door onze
voorzitter, informatie over de bespeelbaarheid van de banen in de winter en
een verslag van een activiteit voor onze jeugdleden.
Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat je op de hoogte bent van wat
er speelt binnen de vereniging.
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar
rravenschot@live.nl

Het bestuur van MTC wenst iedereen fijne feestdagen
en een gezond en sportief 2020!

En noteer vast in je agenda:
Vrijdag 28 februari 2020 ledenvergadering

Van de bestuurstafel
Terugblik en vooruit kijken
2019: Met een tevreden gevoel kunnen we terugkijken op een sportief, gezellig
en goed verlopen jaar met héél veel activiteiten op ons park. Veel teams in de
voorjaars- en najaarscompetitie. Prachtig mooie en geslaagde evenementen
zoals; Piramidetennis om de Beers Bokaal, Open Dag met tennismarathon en
véél deelnemers in de club kampioenschappen.
De installatie van de LED-verlichting zorgt niet alleen voor een financieel
voordeel, maar draagt ook zeker bij aan een groter tennisplezier.
Het aantal leden is vrijwel gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar (235).
De nieuwe opzet bij de jeugd ”Tennis Alles-in-1” is een succes gebleken.
Contributie, tennisles, competitie, clubkampioenschappen en evenementen, als
je lid wordt zit alles er bij inbegrepen. O.l.v. onze actieve jeugdcommissie en de
enthousiaste tennisleraar loopt het prima.
Ook de inzet van de leden (o.a. bar- en papierdiensten) ging dit jaar bijzonder
goed. Volhouden zo! Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie
“tennisjaar” wordt daarvoor héél erg bedankt.
Jammer dat we er ondanks vele oproepen en persoonlijke gesprekken nog niet
in geslaagd zijn om een nieuwe penningmeester te vinden.
2020: Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar hopen we de positieve punten van
2019 voort te zetten. In de laatste bestuursvergadering op 10 december zijn er
al enkele voorstellen voor nieuwe activiteiten besproken. In de komende
maanden zal dit verder worden uitgewerkt.
Tijdens de ledenvergadering zal hier meer informatie over worden gegeven.
Evenals voorgaande jaren krijgen alle (senior)leden binnenkort weer een
berichtje over de contributiebetaling.

Van tennispark naar Bonifaciuskerk
Het snoeien van de coniferenhaag aan de westkant van ons tennispark is steeds
weer een intensief karwei. Het snoei-en knipwerk wordt uitbesteed aan een
professioneel bedrijf, maar het opruimen van de takken doen we zelf. Oftewel
de onderhoudsmannen hebben hier vele uren werk aan.
Dit jaar hadden we echter hulp van een grote groep vrijwilligers van de
Bonifaciuskerk. In de Medemblikker stond namelijk een oproep voor snoeiafval
van coniferen, om te gebruiken voor de kerstversiering in en bij de kerk. De link
en het contact waren snel gelegd en met behulp van de “kerkmannen” was de
klus snel geklaard. Het resultaat is te bewonderen tijdens een bezoek aan de
kerstmarkt.

Baangebruik bij winterse omstandigheden
Met het winterse weer in aantocht zijn er voor onze kunstgrasbanen weer de
nodige aanpassingen en beperkingen:
Vorst: Bespelen geen bezwaar, let op gladheid.
Sneeuw: Betreden en bespelen niet toegestaan. Bij betreding kan ijsvorming
ontstaan, zodat het ontdooien langer duurt. De sneeuw niet verwijderen.
IJzel: Betreden en bespelen niet toegestaan.
Dooi: Bespelen tijdens dooi is ten strengste verboden. De kunststof mat zweeft
op het dooiwater en er kunnen hobbels en beschadigingen ontstaan. Na
volledige dooi (en walsen) kan er weer gespeeld worden.
Informatie over bespeelbaarheid vind je op de website en op Facebook.

Jeugdactiviteit
De jeugdactiviteit van woensdag 11 december was zeer geslaagd! Na een
warming-up volgde een clinic van Johan met forehand en backhand oefeningen
en andere tennis gerelateerde spelletjes. Daarna uiteraard zoals bij elke
activiteit 'de jongens tegen de meisjes', waarbij dit keer de meisjes duidelijk de
winnaars waren! Daarna nog met z'n allen vanaf baan 5 de bal zo ver mogelijk
slaan naar baan 3 en 4. Na afloop met z'n allen even lekker genieten
van warme chocolademelk met slagroom en marshmallows!
Kortom het was volgens ons een geslaagde middag, met dank aan onze
enthousiaste trainer voor zijn inzet en de kids voor hun komst en
enthousiasme.
De jeugdcommissie

