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Jubileumfeest  
Wij hebben genoten van het jubileumfeest in juni en van de vele positieve 
reacties die we gekregen hebben. We bedanken dan ook iedereen voor hun 
aanwezigheid, kaartjes, reacties en cadeaus. Dankzij het leuke initiatief van 
een aantal leden is er een mooi bedrag opgehaald voor de grote buitenklok. 
De accommodatiecommissie is al volop op zoek naar de mogelijkheden. 
Bedankt allemaal!!!! 
 
AVG 
Zoals alle verenigingen moeten ook wij ons houden aan de nieuwe privacy 
regels van de AVG. Vanwege het jubileumfeest hebben we dit nog niet 
helemaal afgerond, maar we zijn er wel volop mee bezig. Binnenkort volgt er 
meer informatie hierover.   
 
Pink Ribbon Ladies tennis 
Op zaterdag 6 oktober organiseren we weer de jaarlijkse ladies-middag voor 
Pink Ribbon. Deze gezellige middag duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Ook 
introducées die geen lid zijn, zijn van harte welkom. Het inschrijfgeld van € 5,- 
p.p. komt geheel ten goede aan Pink Ribbon!  Opgeven kan via het 
inschrijfformulier in het clubgebouw of via de mail. 
 
Tennis / Whisky avonden 
Inmiddels ook een jaarlijks terugkerend succes, dit jaar op  25 oktober en 1 
november. Van 20.00 tot 21.00 wordt er getennist. Vanaf 21.00 uur is er de 
mogelijkheid om alles te weten te komen over whisky onder leiding van 
enthousiaste whisky liefhebber Theo Verhoeven. Ook dames zijn van harte 
welkom! Er wordt een kleine bijdrage gevraagd, afhankelijk van het aantal 
deelnemers, van ± € 5,- per avond. Aanmelden kan per avond (via het 
infobord of secretariaat.tvknegsel@gmail.com ). Ook bij slecht weer gaan de 
avonden door! 
 
Winterstrijd 
Omdat er dit jaar geen deelnemers zijn aan de najaarscompetitie willen we  
al in oktober beginnen met de winterstrijd. Meer informatie volgt nog via een 
aparte mail. We hopen dat we dit jaar behalve de dames-dubbel ook weer 
een heren-dubbel en een mix-dubbel strijd zullen hebben. Ga dus al vast op 
zoek naar een tennismaatje om mee in te schrijven! 
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