
 
Uit de bestuursvergadering van 4 maart 
  
Onze trainer Clemens Tenniglo heeft een mooie klus gevonden in Rijssen, waardoor hij op dinsdagen 
bij ons tot 19 uur kan lesgeven. De avondtraining op dinsdag en de gratis lessen voor nieuwe leden 
neemt zijn collega Harry Kok van SportKaderServices over. In overleg met Kok op hopen we de 
eerste gratis lessen eind maart, begin april te beginnen. 
  
Zodra de voorjaarscompetitie begin juni is afgelopen, testen we de verf (en verwijderaar) voor 
de afbakening van de dynamic tennisvelden op baan vijf. 
  
We deden al mee aan de jaarlijkse schoolsportdag met flinke belangstelling voor het 
onderdeel tennis. Nu gaan we proeven nemen met reguliere gymlessen op ons park. Begin 
april bijten vijftig kinderen van groep 3-8 van De Klimboom het spits af. Trainer Clemens 
begeleidt dat. 
Afhankelijk van de ervaringen nodigen we na de zomer nog een school van het cluster 
Mijnplein uit. De Klimboom valt onder De Mare. 
We beschouwen de tennisgym als investering in toekomstige (jeugd)leden, maar houden de 
kosten wel goed in de gaten. 
  
Op 22 maart hebben we invitatietoernooi voor onze jeugd. 
  
Voor de dubbels zijn dertig aanmeldingen (vooral heren) binnen. 
  
Op 13 maart reinigen we met hoge druk, op 14 maart is de schoonmaakdag, inclusief twee 
externe deelnemers in het kader van NL Doet. 
  
We hebben de gemeente nog eens benaderd over de afwikkeling van het beschadigde hek bij 
baan 2. 
  
Woensdagochtend 4 maart is de laatste hand gelegd aan het tegelpad bij baan 3-5. 
  
Soms draait iemand de nachtschoot van de nooduitgang uit om die open te houden. Deze deur 
heeft door plaats en uiterlijk veel weg van de hoofdingang, maar in werkelijkheid is dat de 
deur ‘om de hoek’. De uitgedraaide nachtschoot kan het sluitingsmechanisme beschadigen. 
Reparatie kostte ons recent 160 euro. 
Daarom is het niet toegestaan deze deur ‘open’ te houden door de nachtschoot uit te draaien. 
Bij goede buitentemperaturen kan de deur met een stoel worden opengehouden. Spreek elkaar 
erop aan als iemand toch de nachtschoot uitdraait. 
Er komt een tekening, die duidelijk maakt dat de hoofdingang op de korte kant van het gebouw zit. 

  
  

    

  



  
Klaas Veld heeft onlangs een nieuwe knie gekregen. Op termijn wordt ook zijn andere knie 
vervangen. 
  
We houden 28 maart van 13 tot 16 uur onze open dag. Wie wil komen (voor)spelen is van harte 
welkom. 
  
Op de volgende vergadering nodigen we de sponsorcommissie uit. Die is op dinsdag 21 april, 19.30 
uur. 
  
  
Ingezonden mededeling 
  
Deelnemers aan Libema Open Clubpartner-programma kunnen via deze code en link met 
korting kaarten bestellen voor het toernooi van 6 tot 14 juni in Rosmalen. 
Code: terspille-lo20 
Link: www.libema-open.nl/clubactie 
Via de link kom je op het overzicht van de speeldagen. Na het kiezen van de dag vul je bij 
‘Libema Open 2020 - Club actie’ de code in. Daarna wordt de prijs meteen aangepast. De 
VIP-kaarten komen vanaf vijf weken voor het toernooi beschikbaar in de webshop.  
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