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Algemene ledenvergadering 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 22 februari zijn als bijlage toegevoegd 
aan deze Nieuwsbrief. 
 
Sponsoring 
De nieuwe tv in de kantine biedt ook goede mogelijkheden voor sponsoring. Binnenkort 
ontvangen jullie hierover een speciale uitgave van de Nieuwsbrief. 
 
Koffietennis  
Er wordt weer gestart met koffietennis op zondagochtend. De data zijn: 24 april, 22 mei en 
10 juli van 10.00 tot 12.30 uur. Later instromen of eerder weggaan kan ook.  
Voor koffie met iets lekkers wordt gezorgd. Vooraf opgeven is fijn maar niet verplicht. 
Inschrijven kan via de mail: secretariaat.tvknegsel@gmail.com of op het formulier op het 
infobord. 
Nieuw dit jaar is dat je ook een introducée mee mag brengen. Het koffietennis staat ook 
open voor iedereen die eens vrijblijvend wil proberen of tennis (weer)  iets voor hem/haar is. 
Leenrackets zijn aanwezig. 
 
Tennis op maandag- en vrijdagmiddag 
Elke maandag- en vrijdagmiddag wordt er getennist. Alle senior leden, zowel dames als 
heren, zijn van harte welkom om mee te doen.  
Er wordt alleen dubbelspel gespeeld. De partijen worden zodanig  ingedeeld dat de 
koppels wat sterkte betreft ongeveer gelijk zijn. Het maakt dus niet uit of je een ervaren 
speler of beginner bent. 
Er wordt gestart om circa 13.30 uur en gestopt om circa 15.30uur. 
Deelname is geheel vrijblijvend. Als je op maandag of vrijdag voor 12.30 uur een mailtje 
stuurt naar p.akker9@upcmail.nl met de melding: “Ik kom tennissen”, krijg je voor 13.00uur 
een mailtje terug of er wel of niet getennist wordt. Ben je verhinderd of heb je geen zin om 
te komen  tennissen dan hoef je niets te doen, dus alleen als je komt even melden.  
Heb je nog vragen? Neem dan even contact op met  
Luuk Helsloot 040-2052627 of Peter van den Akker 040-2535580 
 
Dorpentoss 
De volgende dorpentoss is op dinsdag 5 april in Vessem, vanaf 19.30 uur. 
 
Competitie 
De voorjaarscompetitie van ons damesteam start op donderdag 7 april. Het hele 
speelschema staat op onze website www.tvknegsel.nl/competitie. 
 
Intersport Van den Broek 
Bij Intersport krijg je op vertoon van je tennispas 10 % korting op de tenniscollectie. Zie de 
bijlage voor nog meer aanbiedingen van Intersport Van den Broek uit Veldhoven. 
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