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UITSTEL COMPETITIE / DUBBEL LADDER
De competitie was al uitgesteld tot mei maar de KNLTB heeft helaas moeten

besluiten de competitie verder uit te stellen. Voorlopig zijn zowel de jeugdcompetitie

als de seniorencompetities uitgesteld tot week 22 (deze week begint op 31 mei

2021). Dit uitstel komt voort uit het feit dat de huidige maatregelen zijn verlengd tot

tenminste 20 april. Zelfs indien de maatregelen op 20 april worden opgeheven, is

begin mei te snel om de competitie te organiseren. De KNLTB heeft in elk geval toegezegd begin mei te

communiceren over de start van de competitie (indien het mag) en de speeldagen. Indien er veranderingen

zijn welke voor tennis gelden, zetten wij deze sowieso zo snel als mogelijk op club app.

Nog even geduld dus. In verband met het uitstel van de competitie zijn we wel aan het kijken of het ook

mogelijk is om een dubbel ladder te organiseren. De KNLTB heeft hiervoor een speciale app in het leven

geroepen en we zijn in contact om te kijken of dit op korte termijn kan worden ingezet. We houden jullie

hiervan op de hoogte.

MAANDAGAVOND TOSS
De Maandagavond Toss avond gaat per 3 mei weer beginnen! Nog even onder voorbehoud i.v.m. de dan

geldende maatregelen, maar we gaan ervan uit dat we weer mogen beginnen. Houd de club app in de gaten

voor de actuele stand van zaken. Tijdens de Tossavond kun je zonder afspraak meedoen en verschillende

partijen spelen.

• De eerste ronde begint om 19:30 uur en de laatste om 22:00 uur.

• Na een half uur spelen wordt er 'gewisseld'

• Je kunt 'in-' en 'uitstappen' wanneer je wilt en bent dus niet gebonden om alle rondes mee te spelen

• Contactpersoon: Jorn Haarsma

CONTRIBUTIE
Op tijd uw contributie betaald?

Zoals op de ALV besloten zullen vanaf dit jaar aanmaningskosten in rekening gebracht

worden indien uw contributie niet op tijd betaald is of als de incasso niet mogelijk is in

verband met een tekort op uw rekening.

Op de factuur staat of je een incasso hebt afgegeven of dat je de factuur nog moet

betalen. Factuur gemist? Mogelijk is deze in de spambox terecht gekomen of is je e-

mail adres niet meer up to date. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Als je

jouw factuur gemist hebt kun je natuurlijk even met Daniëlle Nielander van de ledenadministratie

ledenadministratie@tvduno.nl contact opnemen. Zij kijkt het graag voor je na.

mailto:ledenadministratie@tvduno.nl


NIEUWE TRAINER
Naast Shanna hebben we nu een nieuwe trainer

voor de donderdag, hij stelt zich graag even

voor: “Ik heet Julian Lardinois en ik ben 20 jaar.

Ik ben begonnen met tennissen toen ik 6 jaar

was.  Ik heb 2 jaar lang fulltime getraind en

daarbij nationaal en internationale toernooien

gespeeld op het profcircuit. Nu probeer ik mijn

passie en kennis over te brengen op iedereen die

ook zo enthousiast is over tennis. Ik ben blij dat

ik samen met Shanna op deze club mag staan en hopelijk gaan we er een mooi seizoen van maken! Ik zie

jullie snel op de baan!”

GRAVELBANEN
De gravelbanen zijn weer in gebruik! Om de banen in topconditie te houden zetten Jan en Willem,

geholpen door trouwe vrijwilligers, zich in maar dit kan niet zonder jullie hulp! Dat betekent voorlopig: na

iedere set de banen slepen (het liefst tussendoor ook), ook de zij- en achtervakken, niet glijden op de baan

en eventuele gaten meteen dicht stoppen.

NIEUWE SPONSOR
OpJeLip is onze nieuwste sponsor!

Op Je Lip is de mondhygiënistenpraktijk van Birgitta Ruijs. Ze is erkend mondhygiënist, aangesloten bij

de Nederlandse Vereniging van mondhygiënisten (NVM) en geregistreerd bij het Kwaliteitsregister

mondhygiënistn (KRM). Brigitta heeft een eigen praktijkruimte in Doorwerth aan de Dalweg 172 in

Doorwerth. Heb je vragen, bel gerust of kijk op de website www.opjelip.nl

http://www.opjelip.nl


GESLAAGD!
Onlangs is Melanie Bos geslaagd voor zowel de nascholingscursus Verenigings

ToernooiLeider (VTL) als VerenigingsCompetitieLeider (VCL). Als je als vereniging

toernooien wil organiseren of meedoen aan de competitie dan is het verplicht dat er

vrijwilligers van de vereniging deze cursus gevolgd hebben bij de KNLTB. Melanie had

al eerder deze beide cursussen met goed gevolg afgerond, maar het certificaat is slechts

5 jaar geldig. Dit jaar heeft zij dus opnieuw de studieboeken gepakt en het examen

gedaan en geslaagd! Wij hopen dat er binnen TV DUNO meer vrijwilligers zijn die

deze cursus gaan volgen en vervolgens hun kennis inzetten bij TV DUNO. De kosten

van de cursus worden vergoed. Lijkt je dat wel iets, meld je dan aan bij ledenadministratie@tvduno.nl

NIEUWE LEDEN
Geweldig dat tennis één van de sportieve activiteiten is die we ook tijdens Coronatijd konden beoefenen.

Jammer genoeg zonder kantine waardoor het ook lastig is om nieuwe leden tijdens een

kennismakingsbijeenkomst te verwelkomen. Daarom maar even op deze manier: De nieuwe leden sinds 1

januari 2021: Aylin Apak, Hugo Beke, Andre Besselink, Inge Both, Iris Chardon , Anaïs Cramers, Ellen

Dircks, Tein de Frel , Lisette van Heerd, Roald de Lange, Zeger de Lange, Thijs Levert, Hartger van

Ommen, Yvette Seegers-de Lange, Bertine Spijkerman, Anneke Terwee, Maarten van de Veen, Monique

van de Vooren, Fenna de Vries, Marc Weening. We heten jullie allemaal van harte welkom en wensen jullie

heel veel tennisplezier.

INTRODUCEE
Nieuwe leden werven gaat het best door ze een keer op de tennisbaan enthousiast te

maken. Weet je dat iemand 3x gratis kunt introduceren voordat hij/zij lid wordt? Wel

belangrijk dat je de baan afhangt via het afhangsysteem in de app.

Reserveer eerst voor jezelf en kies dan ” introducee nieuw lid” als medespeler.

Natuurlijk vinden wij het wel fijn als je ons op de hoogte houdt van het resultaat van

jouw inspanningen en die persoon werkelijk ook nieuw lid wordt. Voor ieder nieuw lid

wat jij op die manier aanbrengt heeft het bestuur een leuke verrassing voor je klaar.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
De volgende online ALV staat gepland op dinsdag 11 mei om 20.30 uur. Binnenkort ontvang je een mail

met de link om deel te nemen, de agenda en de notulen van de vorige vergadering.



INPUT NIEUWSBRIEF
Heb je informatie voor die voor alle clubleden interessant kan zijn? Wij horen het graag. Deel je nieuwtjes voor de 10e
van de maand met communicatie@tvduno.nl en wij zetten het graag in de volgende nieuwsbrief.

AFMELDEN NIEUWSBRIEF
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van TV DUNO.
Wil je je afmelden voor deze brief stuur dan een email naar: secretaris@tvduno.nl.

mailto:communicatie@tvduno.nl
mailto:secretaris@tvduno.nl

