
 

     Nieuwsbrief  MTC     februari 2017 
 
 
Van de redactie 
Deze keer een niet zo gevulde nieuwsbrief. In de winterperiode is het meestal 
rustig op het park en zijn er niet veel activiteiten. Het wordt tijd voor mooi 
weer, zodat we ons weer kunnen voorbereiden op allerlei competities, 
toernooien en andere activiteiten.  
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief of op de website? 
Mail dit dan naar rravenschot@live.nl  
 
 
Nieuws van de bestuurstafel 
Algemene  Ledenvergadering 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op 14 maart a.s. in 
de kantine van de tennisclub, aanvang 20.00 uur.                                                                                                                                            
De uitnodigingen + de agenda met bijbehorende stukken worden per mail naar 
u toegestuurd. Noteer deze datum in uw agenda en probeer er bij te zijn. Het 
bestuur rekent op uw komst. 
 
 
Tennisbaneninformatie 
Tijdens de winterse weersomstandigheden kan er helaas niet altijd gespeeld 
worden op de kunstgrasbanen op ons park. Sneeuw en opdooi veroorzaken de 
grootste problemen. Informatie over de bespeelbaarheid proberen we zoveel 
mogelijk tijdig kenbaar te maken op de website en via Facebook. Ook op het 
park wordt informatie opgehangen bij de poort. 
 
 
Tennis  Experience in Medemblik 
In afwijking van het jaarlijkse wijkentennistoernooi hebben we deze keer 
gekozen voor een tennisweek op ons park. Gezien het thema van de 
activiteiten noemen we het TENNIS  EXPERIENCE. Oftewel we proberen op 
diverse manieren bestuurders en tennisliefhebbers (van jong tot oud) te 
informeren en te laten genieten van de mooie tennissport. 
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Het programma van deze week is als volgt:                                                                                                                                                 
Zondag 26 maart:    bestuurdersdag met alle 8 tennisclubs van Medemblik                                                            
Maandag 27 maart:  seniorendag (50+)                                                                                                                          
Woensdag 29 maart:  ’s middags jeugd, ‘s avonds damesprogramma                                                 
Vrijdag 31 maart:  ‘s avonds herenprogramma                                                                                                               
Zaterdag 1 april:  ’s middags jeugdprogramma 
Zondag 2 april:   Open Tennisdag met clinics, demonstraties, etc.                                                                                
Volg de berichten in de media voor het exacte programma en hoe je kunt 
inschrijven om mee te doen. 
 
 
Informatiegids 2017 
Evenals voorgaande jaren komt er dit jaar een informatiegids van onze club. In 
deze gids staat onder andere alle informatie over bestuur/commissies, 
jaarplanning senioren en jeugd, tennislessen en club- en parkregels.                                       
Gelijktijdig met de tennispasjes ontvangt iedereen een exemplaar. 
 
 
Bar- en papierdiensten 
Vergeet niet uw bar- en papierdiensten in te vullen op onze website. Voorkom 
hiermee dat je wordt ingedeeld op data die je slecht of niet passen en dat er 
invallers gezocht en geregeld moeten worden. 
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