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BARVRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Hoe leuk is het om na je partij tennis een drankje te drinken op het terras of op het clubhuis?

Om dit mogelijk te maken hebben we barvrijwilligers nodig!

Heb je dit nog nooit gedaan? Geen probleem je wordt uiteraard ingewerkt door een bar

ambassadeur.
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Contactpersoon voor overdag is Gerard Thomas en voor in de avond: Frank van Haarlem

(06-33882404), Christiaan Tesink (06-42146385), Stefan van Geffen (06-29134011) en Jeep

Smits (06-18051980). Bel ons, spreek ons aan of mail naar info@tvduno.nl.

De openingstijden van de bar zijn:

Dag                 Overdag                Avond

Maandag:       10–13h                   20-23h

Dinsdag:         10–13h                   20-23h

Woensdag:     10–13h &15-18h      20-23h

Donderdag:    10–13h                    20-23h

Vrijdag:           Gesloten                 20-23h

Zaterdag        Gesloten                  Gesloten

Zondag          Gesloten                  Gesloten

Bardiensten in de avond:

Er is maar 1 bardienst per avond en de laatst aanwezige gasten helpen indien gewenst met

afsluiten van het clubhuis (je mag de bardienst natuurlijk ook altijd met z'n tweeën doen).

Dus geef je op in de KNLTB-app voor een bardienst: Open de app -> Club -> Diensten ->

selecteer een datum -> Inschrijven -> OK

PRIJZEN CONSUMPTIES VERHOOGD
Vanaf dinsdag 17 mei zijn de prijzen van consumpties in het clubhuis verhoogd (kenbaar

gemaakt op ALV 16 mei j.l.) Het is alweer 3 jaar geleden dat we dit hebben gedaan. Wij

realiseren ons dat juist nu het leven flink duurder is geworden, maar we ontkomen er niet

aan om toch de prijsverhogingen door te voeren. Ieder jaar verhogen de leveranciers

namelijk de prijzen. Dit jaar zijn de prijsverhogingen door de hoge prijs van grondstoffen

zelfs nog hoger dan voorgaande jaren. Bij het vaststellen van de nieuwe prijzen hebben we

er rekening mee gehouden dat de prijzen, afgezet tegen de inkoopprijs, redelijk blijven. We

hoeven geen commerciële horeca prijzen te rekenen, maar de inkomsten uit de horeca

hebben we wel nodig om de vereniging financieel gezond te houden.

ENKEL EN DUBBEL LADDER COMPETITIE VIA DE KNLTB MATCH APP
Ondertussen zijn de damesdubbel, damesenkel en herenenkel gestart. Heb je ook zin om

vriendschappelijke wedstrijden te spelen? Elke twee weken start er weer een nieuwe ronde
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dus dan kan je instromen. Inschrijven kan via de KNLTB match app.

Voor leden is het gratis. Je kunt ook spelen met een partner die geen lid is van de club

(deelname €40).

Heb je vragen? Stuur een mail naar tc@tvduno.nl

OPEN JEUGDTOERNOOI EN JEUGDKAMP 2022
Op zaterdag 04-06-2022 start het jeugdtoernooi en jeugdkamp op T.V. Duno. Dit jaar zonder

kamperen maar met allerlei leuke activiteiten. Wij hebben alleen nog wel wat hulp achter de

bar nodig. Het gaat om de volgende dagen en tijden:

● Zaterdag 04-06-2022 van 10:00-19:30 uur

● Zondag 05-06-2022 van 10:00-20:30 uur

● Maandag 06-06-2022 van 10:00-17:00 uur

Je kan je inschrijven voor een bardienst via de KNLTB club app via ‘Club’ en dan bij

‘Diensten’.

Wij zijn blij met alle hulp!

BENOEMING MELANIE BOS ALS HOOFD TECHNISCHE COMMISSIE
In de ALV van 16 mei ben ik benoemd tot Hoofd Technische Commissie. Even een korte

introductie voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Melanie Bos, 32 jaar en woonachtig in

Arnhem. Ik ben al vanaf 14-05-1996 lid van deze fantastische club waarvan ik sinds 2010 in

de jeugdcommissie heb gezeten. Na 12,5 jaar zal ik stoppen met de JC na het jeugdtoernooi en

kamp begin juni. Na onder andere 10 edities van het jeugdtoernooi en 6 edities van het

jeugdkamp is het tijd om te stoppen. Ik heb altijd met veel enthousiasme mijn ingezet voor de

jeugd. Het kamp was altijd een feestje om te doen. Het bracht mij terug naar de tijden dat ik

zelf aan het kamp mee deed. Maar aan alles komt een einde, maar waar geen einde aan komt

is mijn betrokkenheid bij onze club. Daarom ben ik blij dat ik mijn steentje kan blijven

bijdragen als Hoofd TC.

Heb je leuke ideeën voor activiteiten, vragen of andere opmerkingen dan kun je mij

benaderen via tc@tvduno.nl

Met sportieve groet,

Melanie Bos
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NAJAARSCOMPETITIE 2022
De zomer moet nog beginnen maar de inschrijving voor de najaarscompetitie is van 1 juni tot

en met 15 juni van dit jaar.

Deze data naderen snel dus wil je competitie spelen in het najaar, mail dan je team met

deelnemers naar kasiusym@gmail.com en dan zorgen we voor tijdige inschrijving van de

teams. Heb je nog geen team maar wil je wel spelen, dan kan je ook mailen en kunnen we

kijken of er mogelijkheden zijn.

 

We spelen zo lang als mogelijk door op gravel maar kunnen uitwijken naar het kunstgras

indien mogelijk. Er is besloten om in het najaar maar 5 keer te spelen in plaats van 7 keer en

dat geldt voor elke dag in het najaar. De senioren en junioren vanaf 11 jaar spelen in de

weken 37 t/m 41. 

De kinderen welke spelen met groen, oranje en rood, spelen vanaf week 36 t/m 40.

De juniorenteams zullen in samenspraak met Shanna worden ingeschreven, hiervoor hoef je

je dus niet aan te melden.
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NET LID BIJ TV DUNO? KOM TOSSEN!
Ben je nog niet zo lang lid van TV Duno? Dan is de Toss misschien iets voor jou!

Na een half uur spelen krijg je een nieuwe tegenstander en je kunt zoveel rondes

meedoen als dat je zelf wil. Je kan lekker tennissen en andere leden ontmoeten.

De toss-avond is op maandag van 19:30 - 22:00 uur. En de toss-ochtend is op donderdag

van 10:00 - 12:00 uur.

AFHANGEN MET DE KNLTB - CLUBAPP
Vanaf 4 april 2022 gebruiken we een nieuwe app om af te hangen. De KNLTB Club-app. Dit

werkt iets anders dan de Clubapp van Allunited die we tot nu gebruikt hebben maar even

makkelijk. Op de website is een uitgebreide beschrijving te vinden hoe je de app op je

telefoon kunt zetten.

De KNLTB Clubapp is een gratis app waarmee je een aantal zaken gemakkelijk kunt regelen.

Om maar even wat te noemen: clubnieuws van TV Duno bekijken, online afhangen, andere

leden opzoeken om te bellen of e-mailen, een tennismaatje vinden en jezelf opgeven, je eigen
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foto aanpassen, het programma van competitieteams zien, uitslagen van alle teams zien en

zien wie er bardienst heeft.

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.
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