
 
 

 

                                                                     Nieuwsbrief December 2019 

 

 

Beste tennisvrienden,  

  

Met deze laatste nieuwsbrief willen we het jaar 2019 afsluiten met 

een kerstgroet en een Nieuwjaarswens voor al onze leden, hun 

familie, dierbaren en vrienden. 

 

• Er deden 8 teams mee aan de najaarscompetitie: 

Resultaten van de najaarscompetitie:  

Heren: 

Heren dubbel 35+ vrijdagavond – 3e klasse – afdeling 23: 5e plaats 

Heren 17+ zaterdag – 4e klasse – afdeling 14: 4e plaats 

Heren 17+ zaterdag – 4e klasse – afdeling 14: 5e plaats 

 

Gemengd: 

Gemengd dubbel 17+ vrijdagavond – hoofdklasse – afdeling 4:             

1e Plaats GEFELICITEERD! 

Gemengd dubbel 17+ vrijdagavond – 3e klasse – afdeling 82: 5e plaats 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.sjefvanooyen.nl
http://www.janssenkerres.nl
http://www.etp-academy.com
http://www.installatiebedrijfembrechts.nl
http://www.ivossportshop.nl
http://www.emontskeukens.nl
http://www.acetennisservice.nl
http://www.autoaz.nl
http://www.bloemenparket.nl
http://www.bootsoptiek.nl
http://brandwapen.nl
http://www.brinkman-beveiligingen.nl
http://www.ekas.nl
http://www.fysiotherapieheerlennoord.nl
http://www.fysio-hereweg.nl
http://www.hongkong-landgraaf.nl
http://www.zekerheuts.nl
http://www.jeurissenelektrotechniek.nl
http://www.kookland.nl
http://www.electroworldkreutz.nl
https://mediatastisch.nl/
http://www.mijndersmerken.nl
http://www.notarismickartz.nl
http://www.narinxritzen.nl
http://www.rqfd.nl
http://www.resolve.nu
http://www.signmontage.com
https://www.smeets-autogroep.nl/service/schadeherstel/smeets-schadeherstel
http://www.stoelingalandgraaf.nl
https://www.taprojecten.nl
http://www.thetravelclublandgraaf.nl
https://www.waterval.com
http://www.bouwservicewijnen.nl
http://www.drankenhandelwillems.nl
http://www.wolterorthopedie.nl
http://www.yvil.nl
http://www.bachaus.info
http://www.canisiusstroop.nl
http://www.cpfxl.nl
http://www.eussen-rutten.nl
https://www.hamerslandgraaf.nl
https://www.jumbo.com/content/jumbo-landgraaf-op-de-kamp/
http://www.merakal.nl
http://www.norad.nl
http://www.vanooyen.com
http://www.gerken-hoogwerkers.nl


 

Jeugd gemengd: 

Groen zondag – groen 1 – afdeling 49: 4e plaats 

Groen zondag – groen 2 – afdeling 68: 4e plaats 

 

Jongens: 

Jongens 10 t/m 14 jaar zondag – 1e klasse – afdeling 5: 3e plaats 

 

• Stempelkaartenactie Plus Arts 

We doen mee met de “Best Local Deal” spaaractie via Plus  (Arts) in Op de Kamp & Plus (Wetzels) 

in Waubach. Je ontvangt een stempel bij iedere  € 10,00 aan boodschappen. Een volle spaarkaart  

levert onze club € 3,00 op, Wil je hieraan meedoen en enkele spaarkaarten ontvangen? Stuur 

een berichtje naar info@tcnieuwenhagen.nl en we gooien enkele spaarkaarten in je brievenbus. 

 

• Algemene ledenvergadering TCN 

De Algemene LedenVergadering (ALV) van TCN zal plaatsvinden op zondag 16 februari 2020 om 

10.30 uur in de kantine van Euregio Tennis & Padel Academy aan de Rukkenerweg te Landgraaf. 

✓ Leden die het lidmaatschap van TCN wensen te beëindigen, moeten dit conform statuten 
voor 31 december 2019 doen. 

✓ Bij Beëindiging lidmaatschap na deze datum worden €25 aan kosten in rekening gebracht, 
zijnde de kosten die TCN aan de KNLTB moet betalen als bondscontributie. 

✓ Opzegging het liefst per mail aan onze ledenadministratie. 
 

• Investeren in ons park: 
 
In de mail die wij verstuurd hebben naar al onze leden op donderdag 28 november jl. hebben wij 
aangegeven te willen investeren in ons park. Omdat de uitgaven boven de €5000 bedraagt en 
meerdere leden hebben aangegeven meer hierover geïnformeerd te willen worden, hebben wij 
besloten hier géén aparte ledenvergadering voor in te lasten maar dit te bespreken op zondag 16 
februari tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering.  
 

Nogmaals alvast fijne feestdagen en heel graag tot volgend jaar. 

 

Met sportieve groet, 

Het bestuur van TC Nieuwenhagen 

 

mailto:info@tcnieuwenhagen.nl

