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Van de redactie
In deze editie van de nieuwsbrief lees je nieuws vanaf de bestuurstafel,
competitienieuws en een bericht van de jeugdcommissie.
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,
blijf gezond en hopelijk tot snel in 2021!

Vertrouwen in de toekomst
Het zijn spannende en voor véél mensen vervelende tijden. Ook voor onze
tennissport gelden véél aangepaste en vooral ongezellige maatregelen.
Het blijft voorlopig helaas een periode waar we met elkaar doorheen moeten.
Maar de sport kan, mits verantwoord en veilig georganiseerd, juist nu van grote
waarde zijn. Het draagt bij aan onze fysieke en mentale gezondheid en zorgt
voor een welkome afleiding. We kunnen onze sport ook beschouwen als een
lichtpuntje in deze barre tijden. Probeer je te concentreren op de nabije
(betere) toekomst en doe inspiratie op voor mooie (tennis)plannen.
Houd contact met je tennismaatjes, ook al zijn wedstrijden nog niet mogelijk en
is het clubhuis nog gesloten. Er gaan ongetwijfeld weer betere, mooiere en
gezelliger tijden komen.
“ Heb vertrouwen in de toekomst “
De voorzitter.
Van de bestuurstafel
Ondanks alle beperkingen kunnen/mogen we toch nog steeds tennissen.
De jeugd is o.l.v. Johan bijna dagelijks actief en ‘s avonds is ons park ook alle
dagen goed bezet. In deze herfstperiode hebben onze onderhoudsmannen veel
werk aan het opruimen van de bladeren en het bestrijden van mos- en
algengroei (zie foto`s). Ook het hekwerk en de winddoeken worden nagekeken
en waar nodig hersteld. Om problemen met legionella besmetting te
voorkomen worden de douche-en warmwaterkranen regelmatig open gezet.
Zoals bekend is de kantine sinds september weer gesloten en hebben we daar
geen inkomsten van. Gelukkig hebben we middels de z.g. TASO-regeling nog
een redelijke vergoeding van de overheid ontvangen. Ook zijn de oud papier
opbrengsten wat hoger dan vorig jaar. Vanwege de online verkopen zijn er
meer dozen en dus ook meer kilo`s op te halen. Dank aan allen die hier aan
meegewerkt hebben. We hopen volgend jaar weer op jullie te kunnen/mogen
rekenen. Alle ophaaldata staan intussen op onze website. Dus wees er snel bij
en schrijf je in op je favoriete en passende data.
Positief nieuws is tevens de aanwas van nieuwe leden ca 20 (senior en junior).
Helaas voorlopig nog geen competitie en/of toernooien, maar gelukkig wel veel
enthousiaste leden die onderling een partijtje spelen en zich keurig aan de
regels houden. Dat we ons goed gedragen is bevestigd door de BOA`s , die ons
park al enkele malen hebben bezocht. Houden zo!

Voor 2021 is het moeilijk om een planning te maken. We hopen daar begin
volgend jaar wat meer zicht op te hebben. Wel hebben we onder voorbehoud
alvast een datum geprikt voor onze Algemene Ledenvergadering.
NOTEER IN JE AGENDA: Maandag 8 maart 2021.

Competitienieuws

Het jaar 2020 is een jaar om maar snel te vergeten. Hopelijk is er snel meer mogelijk en kan
de voorjaarscompetitie doorgaan. Gelukkig mogen we wel gewoon onderling (nog) blijven
tennissen.
Afgelopen jaar werd de competitie geannuleerd / verzet of gedeeltelijk gespeeld. Het was
wel fijn dat iedereen begrip voor de situatie had. Dank daarvoor.
De uitnodiging voor de voorjaarscompetitie 2021 is in november per mail aan alle leden
verzonden. Ook de speeldata en de aangeboden speelvormen is hierbij meegezonden.
Helaas hebben zich nog maar 6 teams opgegeven terwijl de vorige keer er 17 teams (incl.
jeugd) waren ingeschreven. Ik kan me niet voorstellen dat het hierbij blijft, toch? Dus bij
deze nog even een reminder om de inschrijving zo spoedig mogelijk door te geven.
!! Inschrijving voor de voorjaarscompetitie vóór 4 januari 2021 !!
Twijfel je of competitie spelen iets voor jou is? Weet dat je competitie kan spelen op elk
niveau en in vele vormen. Dus ook voor jou!
Heb je vragen over de competitie? Neem dan contact op met een van de competitieleiders.
Onze gegevens staan op de website vermeld.
Met sportieve groeten,
Tamara

Nieuws vanuit de jeugdcommissie
Wauw! Wat zijn we blij!
Ondanks dit rare, niet zo leuke en ongezellige jaar, hebben we toch veel
enthousiaste jeugdleden!
Voor het nieuwe jaar proberen we voorzichtig weer leuke activiteiten te
organiseren en hopen we dat die niet in het water zullen vallen door Corona...!
Zo gaan we proberen om in het voorjaar met wel 4 teams (!) in de competitie
mee te doen.
Zoals de KNLTB, Johan en wij zeggen: Wedstrijden spelen daagt uit en
motiveert. Je verlegt je grenzen en verbetert jezelf keer op keer. Naast het
ontwikkelen van jouw spel- en tennisvaardigheden heeft competitie spelen nog
een extra dimensie: het zorgt voor veel sfeer en gezelligheid en je leert
eenvoudig nieuwe mensen kennen op en naast de baan.
Leuke informatie en filmpjes van de KNLTB zijn te vinden op knltb.nl of tennis.nl
of centrecourt.nl.
Hou dus vooral de mail of de app in de gaten voor komende activiteiten.
Rest ons nog om het volgende te zeggen:
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een sportief en vooral een gezond
2021!
Sportieve groetjes, ook namens Johan,
Manon, Sandra, Helen en Ryanne

