Beste …………………….
Allereerst welkom bij TennisVereniging Someren-Eind (TVSE) .
Om je lidmaatschap te activeren bij de KNLTB (tennisbond) dienen er wat zaken geregeld te worden.
Daarom wil ik het volgende vragen:


A.u.b. het groene gedeelte van een machtigingskaart invullen zodat ik binnenkort de contributie
(€ 85,00), éénmalig inschrijfgeld (€ 5,00), borg voor de sleutel (€ 5,00) en borg voor de
kantinedienst (€ 25) kan incasseren (totaal € 120,00). De machtigingskaart kun je (gratis) krijgen
bij de bank of in onze tenniskantine. Jaarlijks zal eind februari de contributie automatisch worden
geïncasseerd. Indien je geen lid wenst te blijven, dien je dit schriftelijk kenbaar te maken vóór 1
januari.



Een pasfoto in te leveren zodat ik een fotopas voor je kan aanvragen. Deze pas heb je nodig om
af te hangen bij ons op de club en voor eventuele deelname aan diverse activiteiten zoals
toernooi, competitie etc.. De fotopas is verplicht ook voor de recreatiespeler!
Mijn adres is Geerkesweg 21 5712 HX in Someren.
Zodra ik de fotopas van de KNLTB heb ontvangen krijg je hierover bericht zodat je de pas kunt
afhalen. Tot die tijd kun je wel gewoon gebruik maken van de tennisbaan.

Zodra ik de fotopas van de KNLTB heb ontvangen zorg ik dat deze bij jou komt. Tot die tijd kun je zonder
fotopas gebruik maken van de tennisbaan.
Tennisles:
Op onze website www.tvse.nl kun je lezen hoe het een en ander geregeld is met de tennisles.
Voor alle leden is Frank de Leeuw onze tennisleraar. Indien je gebruik wilt maken van tennisles kun je
Frank zelf benaderen, hij is te bereiken via de mail frankdeleeuw1@gmail.com. Hier kan je alle informatie
krijgen over de lessen.
Toegang tot het tennispark:
Om toegang te krijgen tot het tennispark dien je te beschikken over een sleutel. Per gezin/adres is 1
sleutel beschikbaar. De sleutel is te verkrijgen bij Leon Kanters, Korenakker 15 in Someren-Eind, tel.
0493-496837 (aub vooraf bellen).
De kantine:
De kantine is geopend op dinsdag en woensdagavond vanaf ca. 19.00 uur tot ca. 23.30 uur en als er
toernooien, competitie en andere activiteiten zijn. Op deze dagen wordt er door de leden zelf
kantinedienst verzorgd. Elk senior lid wordt ca. 2x per jaar gevraagd om een kantinedienst te verzorgen.
Voor elke kantinedienst krijg je €12,50 borg terug.
Nog wat algemene informatie:
Veel van onze correspondentie gaat via de website. Hou deze site dan ook goed in de gaten.
Daarnaast worden diverse activiteiten aangeplakt in de kantine van het tennispark of krijg je persoonlijk
bericht via de e-mail in de vorm van een nieuwsbrief. Zorg daarom dat je e-mailadres up to date blijft bij
de ledenadministratie.
Instuifavond:
Dan wil ik je nog attenderen op onze instuifavond op woensdag vanaf 19.30 uur.
Alle senior leden (beginners en gevorderde) tennissen dan met elkaar. Deze avond is een mooie
opstapper voor beginners, om o.a. kennis te maken met andere leden. Dus je bent van harte welkom!
Rest mij nog om jou veel tennisplezier te wensen.
Groeten,
Jan van Lierop, ledenadministratie TVSE

