Nieuwsbrief tennisclub de Wispel – mei 2021
Aan de leden van de tennisclub en (ouders van) jeugdleden,
Hierbij weer even een update van de nieuwsbrief.

NL-Doet

Op zaterdag 29 mei organiseren we van 9.00 – 12.00 uur een klus-ochtend in het kader van NL-doet.
Er zullen onderhoudswerkzaamheden gedaan worden aan het tennishonk en rondom de banen.
Zin/ tijd om even mee te helpen? Meld je dan aan via tcdewispel@gmail.com
Wij zorgen voor koffie/ thee en iets lekkers erbij!

Tennislessen voor zowel jeugd als senioren
De lessen worden gegeven op maandag van 16.00 tot 21.30 uur. Dit betekent dat de banen dan bezet
zijn en niet beschikbaar voor vrij spelen.
Op 24 mei is er geen les vanwege Pinkstermaandag. Lessen die vanwege (weers-)omstandigheden
vervallen worden ingehaald.
Voor de betaling van het lesgeld zullen de deelnemers binnenkort een nota ontvangen.

Toss-avond

Op de woensdagavond is er wekelijks toss-avond voor de senioren. Aanvang 19.30 uur.
Er is een app-groep zodat je weet of er meer liefhebbers zijn om een balletje te slaan. Als je in deze
app-groep wil worden opgenomen laat het dan even weten! (Houkje tel: 06-25457131)
Het kan ook een gelegenheid zijn om eens een keer een introducé mee te nemen.

Toernooien
In verband met de maatregelen rondom het corona-virus kunnen er op dit moment nog geen
wedstrijden met andere verenigingen worden georganiseerd.
Als alles volgens plan verloopt kan er vanaf 19 mei wel weer een onderling toernooi binnen de eigen
vereniging worden gehouden. Zodra we iets gepland hebben zullen we dat laten weten.

Code toegangshek naar de banen en het hek naar het sportcomplex
De sleutel van het hek naar de banen hangt in de masterlock aan het tennishonk. De code kun je
aanvragen via een mailtje naar tcdewispel@gmail.com. We willen jullie verzoeken zeer zorgvuldig met
de code om te gaan en na afloop van gebruik deze in de masterlock te wissen. Als het nodig blijkt te zijn
zal de code tussentijds gewijzigd worden en worden jullie daarvan op de hoogte gebracht.
De banen zijn vrij beschikbaar als er geen lessen of activiteiten zijn.
Bij deze het verzoek om de banen met (schone) geschikte tennisschoenen te betreden; schoenen met
noppen en grof profiel zijn niet toegestaan.

Het (kleine) toegangshek naar het sportcomplex is in principe niet op slot, mocht dat toch het geval zijn
en je wilt tennissen neem dan even contact op met een van de volgende bestuursleden:
Wikje (06-50880124) of Houkje (06-25457131)

Verlichting rond de tennisbanen en sleutel tennishonk
De knop voor de verlichting zit in de middelste garagebox, de sleutel hiervan hangt in het tennishonk
(aan geel lint aan de kapstok).
Op het bedieningspaneel in de garagebox de middelste knop (hoofdschakelaar) in verticale stand zetten
(naar rechts draaien). De overige knoppen niet gebruiken! Na afloop van het tennissen de verlichting
uitdoen door de middelste knop van het paneel weer in horizontale stand te zetten. De garagebox weer
afsluiten en ervoor zorgen dat de sleutel weer in het tennishonk hangt.
Er is een sleutel van het tennishonk verkrijgbaar bij Wikje, de kosten voor de borg zijn € 4,-

Reglement
Het reglement is te vinden op de website van de www.svwispolia.nl onder het kopje sporten en tennis
en hangt ook in het tennishonk.

Zomerabonnement
Nieuwe seniorleden kunnen eenmalig gebruik maken van het aanbod voor een zomerabonnement, de
kosten zijn € 50,- p/p en het abonnement is een half jaar geldig. Men kan dan vrij tennissen en ook aan
de activiteiten meedoen die georganiseerd worden.

Blessures
We willen de leden die vanwege een blessure momenteel niet kunnen tennissen een voorspoedig
herstel toewensen en we hopen ze binnenkort weer te zien op de baan.

Vegen/ borstelen van de tennisbanen

Er is een werkgroep onderhoud die regelmatig de banen veegt en daarnaast wordt er 1x per jaar groot
onderhoud gedaan. Voor het behoud van de banen is het nodig dat er regelmatig geborsteld wordt.
We willen de leden vragen, die in het bezit zijn van een sleutel van het tennishonk, om na afloop van
hun partijtje tennis de door hen bespeelde baan te borstelen. De gele borstel staat in het tennishonk.
Het beste resultaat wordt verkregen door de baan zowel in de lengterichting als over de breedte te
borstelen. Alvast bedankt!

Website
Onze website is onderdeel van de website van de sportvereniging van s.v. Wispolia en daar is zo veel
mogelijk actuele informatie van de vereniging te vinden: www.svwispolia.nl

