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Nieuw contract met Tennis Store NL 
4 februari 2017 - Wim Rohaan 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst begin januari is in 

ons clubhuis een driejarige sponsor overeenkomst 

getekend voor het: “TennisStoreNL Harten Open 

2017”. 

Deze overeenkomst werd getekend door onze 

voorzitter Wim Burger en de eigenaren van Tennis 

Store NL Monique en Martin Welding van den Berg. 

Tennisstore NL is nu onze hoofdsponsor voor het 

open toernooi dat gehouden wordt in de laatste week 

van april. 

Vandaag is er nog een overeenkomst met Tennis 

Store NL getekend voor reclame op ons tennispark. 

Dit driejarige contract houdt in dat er binnenkort een 

winddoek op het hekwerk met de naam Tennis Store 

NL wordt aangebracht en dat op de nieuwe scoreborden tweezijdig  naamstickers worden 

aangebracht. 

Als Hartenleden zijn we erg blij en tevreden, dat de eigenaren van Tennis Store NL Monique 

en Martin onze club zo'n warm hart toedragen en ons op deze wijze steunen. Hun winkel in 

Oosterbeek heeft een prachtige collectie tennisspullen. Ga eens kijken. 

 

Inschrijven Harten Krokustoernooi 
6 februari 2017 - AC/TC 

Binnenkort starten we weer met het interne Harten 

krokustoernooi op de zondagmiddagen. Er wordt 

alleen gemengd dubbel gespeeld met een door jezelf 

gekozen mixed partner. 

Nieuw in deze is dat er maximaal 5 introducees mee 

mogen doen, heb je geen partner vraag dan iemand 

uit je familie of kennissenkring die uiteraard wel een 

balletje kan slaan. Als je geen partner kunt vinden, 

dan kan je je ook alleen opgeven en dan zoekt de TC 

een partner voor jou. We gaan spelen in een poule 

voor gevorderden en een poule voor beginners. De TC deelt in naar sterkte. 

De wedstrijdmiddagen vinden plaats op 26 februari- 5 en 12 maart met een mogelijke 

inhaalmiddag op 19 maart. 
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Er worden per middag zes wedstrijden gespeeld van 14.00 uur tot 17.00 uur. Je speelt 1 of 2 

wedstrijden per middag. Alle wedstrijduitslagen worden genoteerd en er zijn per poule 2 

prijzen te winnen. Meedoen kost € 4,- voor de nootjes, hapjes en prijzen. 

Als je mee wilt doen, geef je dan op voor 22 februari per mail bij Ineke van den Abeele 

(activiteiten@ltcharten.nl) of telefonisch: 0317-318487. Je mag 1 middag als verhindering 

opgeven en deze a.u.b. aangeven bij de opgave. 

Doe mee, het wordt een leuk en gezellig toernooi voor iedereen! 

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 
8 februari 2017 - Bestuur 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de Algemene 

ledenvergadering op maandag 13 februari om 19.30 uur in 

ons clubhuis. 

Mocht u ideeën en of opmerkingen inzake het reilen en 

zeilen van onze vereniging hebben, dan is dit de gelegenheid 

om het te berde te brengen. 

 
 

 

Clublid van het jaar 2016 
18 februari 2017 - Bestuur 

Marion van Holland is tijdens de algemene 

ledenvergadering op 13 februari benoemd tot Clublid voor 

het jaar 2016! 

Zij staat nu eervol vermeld in het Gouden Boek. 

Marion, van harte gefeliciteerd met deze, terecht 

verdiende, titel voor het vele werk dat je voor onze 

tennisclub hebt verricht! 

 
 
 
 

 
 

Algemene ledenvergadering 
28 februari 2017 - Bestuur 

Op  13 februari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

gehouden. Bent u benieuwd wat hier is besproken klik dan 

op deze link naar de (concept)notulen. 
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