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INSCHRIJVEN TENNISLESSEN ZOMERSEIZOEN GESTART
De wintertrainingen lopen alweer bijna ten einde en we maken ons weer klaar voor het
zomerseizoen, dus de inschrijving is open! Schrijf je vóór 5 maart in via House of Tennis.
Bij het inloggen gebruik je weer dezelfde gegevens als de vorige keer. Wanneer je nog geen
account hebt, moet je, je eerst registreren.
Neem contact op met Shanna de Cortie bij vragen over het inschrijven.
Klik hier voor meer informatie over de zomertrainingen van 2021.
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WORD JIJ OOK VERENIGINGSCOMPETITIELEIDER VAN TV DUNO?
Zonder vrijwilligers kan TV DUNO niet bestaan. Voor de organisatie van competitie en
toernooien zijn enthousiaste vrijwilligers nodig.
Op dit moment wordt bij TV DUNO de rol van verenigingscompetitieleider vervuld door
Yvonne Kasius. Gezien het competitieaanbod is het aan te bevelen om binnen een vereniging
meerdere personen met de VCL rol te hebben, waardoor het werk kan worden verdeeld. Om
deze vrijwilligers goed op te leiden biedt de KNLTB de VCL- en VTL cursussen aan.

Wil jij TV DUNO versterken en ben je bereid een cursus tot verenigingscompetitieleider te
volgen? Neem dan contact op met Stefan van Geffen.

VOORJAARSCOMPETITIE EN TENNISKIDSCOMPETITIE UITGESTELD
De start van de competitie in april zoals we gewend zijn, is gezien de coronamaatregelen niet
realistisch. Georganiseerde wedstrijden zoals competitie tussen teams van verschillende
verenigingen en toernooien zijn voorlopig nog niet toegestaan.
De intentie is nu om te starten in mei, zodat er nog een volledige competitie gespeeld kan
worden. De voorlopige speeldata voor de Voorjaarscompetitie en Tenniskids competitie zijn
opgesteld. Bij een eventuele overlap met toernooien wordt door de KNLTB samen met de
toernooiorganisaties naar een passende oplossing gekeken.
De voorlopige data vind hier:
Voorjaarscompetitie:
https://www.knltb.nl/media/b0rhlzb5/herziene-speeldata-voorjaarscompetitie-alle-2021.pdf
Tenniskids competitie:
https://www.knltb.nl/media/w2bjpw0x/herziene-speeldata-knltb-voorjaar-jeugd-2021.pdf
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DE CONTRIBUTIEFACTUUR KOMT ER AAN
De contributiefactuur komt er aan. De incasso wordt rond 20 maart uitgevoerd. Wil je
zorgen voor voldoende saldo op de betreffende rekening? Dat bespaart ons een hoop werk.

CLUBAPP
De ClubApp gebruiken we nu voor het reserveren van banen. Weten jullie dat je zelf ook
leuke foto’s of (tennis)weetjes kunt delen op de app bij “Deel je moment”? De app wordt ook
gebruikt om clubnieuws en andere berichten met jullie te delen, dus check de app regelmatig
om op de hoogte te blijven! Lees hier meer over het installeren van de app en het reserveren
van banen met behulp van de app.

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.

3

