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Nieuwsbrief TV DUNO  

APRIL 2022 

● t/m 30 april | INSCHRIJVING LADDERCOMPETITIE  

● 27 april | ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD OP KONINGSDAG  

● 16 mei  | ALV 

● 4 t/m 6 juni | JEUGDKAMP OP TV DUNO 

● NIEUWE SPONSOR OP BAAN 1 : INTERIEUR & SFEER 

● WELKOM Stephanie Rozema ONZE NIEUWE LEDENADMINISTRATEUR  

● WEL COMPETITIE SPELEN MAAR (NOG) GEEN TEAM? 

● NET LID BIJ TV DUNO? KOM TOSSEN!  

● HELP JIJ EEN HANDJE MEE ACHTER DE BAR? 

● AFHANGEN MET DE KNLTB CLUBAPP 
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t/m 30 april | INSCHRIJVING LADDERCOMPETITIE 
Heb je zin om vriendschappelijke wedstrijden te spelen op een moment dat het jou uitkomt ? Geef je 

dan nu op voor de laddercompetitie. Je kan je inschrijven tot 30 april en je speelt dan het hele seizoen 

met een pauze in de zomervakantie.  

Leden spelen gratis mee ! 

Je kunt ook spelen met een partner die geen lid is van de club (deelname € 40). 

 

Hoe meld je jezelf aan : 

● Download de KNLTB Match App 

● Ga naar Flexcompetities 

● Zoek op TV Duno – DD Ladder / HD Ladder / DE Ladder en/of HE Ladder 

● Wil je in de dubbel meespelen, dan moeten beide spelers zich inschrijven. 

 

 

27 april | ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD OP KONINGSDAG (10.00 - 13.30 uur) 
Op Koningsdag worden er door onze trainers, Marleen en Shanna, leuke en gezellige tennis activiteiten 

georganiseerd voor blauw, rood, oranje, groen en geel. Om 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch.  

 

Aanvang: 10.00 uur  

Kosten: €7,50 incl. lunch 

 

Tenniskids blauw woensdagmiddaggroep:  Aanvang 12.00 - 13.30, €3,- p.p. 

Opgeven bij Shanna de Cortie: 06 26368685 
 

16 mei | ALV  
De ALV van maandag 25 april as wordt verplaatst naar maandag 16 mei 20:30 in het clubhuis van TV Duno. 

Dit ivm de “meivakantie” en we willen alle (nieuwe)leden van TV Duno de gelegenheid bieden om de ALV te 

bezoeken. 

Dus zet in je agenda: ALV TV Duno maandag 16 mei 20:30 in het clubhuis. 

 

4 t/m 6 juni | JEUGDKAMP OP TV DUNO 
In een andere periode en zonder kamperen maar het jeugdkamp zal van zaterdag 4 juni t/m 6 juni 

georganiseerd worden bij TV DUNO.  
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Kosten: €50,- p.p. 

incl. 3x lunch, 2x avondeten, 2x een activiteit in de avond en 3 trainingen 

 

Tijden: 

4 juni; 10.00 - 21.00 uur 

5 juni: 10.00 - 21.00 uur 

6 juni: 10.00 -17.00 uur 

 

Aanmelden:  

Shanna Decortie s.decortie@houseoftennis.nl / 06 26368685  

Melanie Bos melaniejbos@gmail.com / 06 39776199 

 

 

NIEUWE SPONSOR OP BAAN 1 : INTERIEUR & SFEER 
Interieur & Sfeer in Doorwerth heeft een oplossing op maat voor al uw woonwensen. 

Interieur & Sfeer levert kasten, deuren, horren, raamdecoratie en verlichting op maat. Bel voor een afspraak 

026 3336571 of bezoek de showroom op de cardanuslaan 28. www.interieurensfeer.nl  

 

WELKOM Stephanie Rozema ONZE NIEUWE LEDENADMINISTRATEUR  
Zoals op de najaars ALV besproken heeft Danielle Nielander de ledenadministratie overgedragen aan 

Stephanie Rozema. Hieronder stelt Stephanie zichzelf voor: 

 

Mijn naam is Stephanie Rozema en ik ben 21 jaar oud. Ik ben zelf al sinds 

mijn 8e lid van deze mooie, gezellige club. Inmiddels ben ik tweedejaars 

student van de opleiding Facility Management aan de HAN te Nijmegen. 

Naast dat ik erg enthousiast ben over het tennissen op TV Duno, zet ik mij 

graag in om de ledenadministratie te bevorderen en te waarborgen. Vanaf 

heden heb ik de ledenadministratie overgenomen van Daniëlle Nielander. 

Ik hou ervan om dingen te organiseren en daarnaast vind ik het belangrijk 

dat ik naast tennissen op de tennisbaan iets extra’s kan betekenen voor de 

club.  

 

Via deze weg wil ik Daniëlle Nielander heel hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren als 

ledenadministrateur.  

 

Graag tot ziens op TV Duno!  

mailto:s.decortie@houseoftennis.nl
mailto:melaniejbos@gmail.com
http://www.interieurensfeer.nl/
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WEL COMPETITIE SPELEN MAAR (NOG) GEEN TEAM? 

Wil je graag meedoen met de competitie maar heb je geen team? Stuur dan een email naar 

TC@tvduno.nl  

 

 

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. 

 

 
HELP JIJ EEN HANDJE MEE ACHTER DE BAR? 

Misschien sta je er niet altijd bij stil maar een tennisvereniging drijft op vrijwilligers, zo ook bij TV DUNO! Nu 

het clubhuis en terras weer open gaan kunnen we nog wel wat hulp achter de bar gebruiken. Heb je wel  

interesse maar nog nooit  een bardienst gedaan, geen probleem: Stuur een mailtje naar de barcommissie en 

wij zorgen dat je wordt ingewerkt. 

Heb je al vaker bardienst gedaan: reserveer je bardienst heel eenvoudig via de KNLTB CLUBAPP (open de 

KNLTB CLUBAPP->klik onderin op Club -> Diensten-> selecteer de gewenste datum en klik op inschrijven) 

 

 

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 foto aanpassen, het programma van 

competitieteams zien, uitslagen van alle teams zien en zien wie er bardienst heeft. 

mailto:TC@tvduno.nl
mailto:barcommissie@tvduno.nl
https://www.tvduno.nl/lidmaatschap/clubapp.html
https://www.tvduno.nl/lidmaatschap/clubapp.html
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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

