Nieuwsbrief April 2022/2
Wat hebben we te melden:
•
•
•
•

TC Blerick 1e Opentoernooi 2022
ZomerChallenge
Meet en Play
Champ

In deze Nieuwsbrief gaan we het hebben over tennis..tennis... en nog eens
tennis. Deze uitgave heeft een hoog gehalte aan...Zeg het voort....Zeg het
voort!

1e Blericks Opentoernooi 2022
Van 20 t/m 26 Juni vindt dit toernooi plaats. Zoals in de vorige Nieuwsbrief
aangegeven hoopt de Toernooicommissie op een
grote deelname vanuit de club. Daarnaast verwacht de commissie
dat de leden vrienden en bekenden stimuleren om deel te nemen. Dus
gebruik de mond-op-mondreclame om van dit toernooi een succes te maken.

ZomerChallenge
Ook dit jaar neemt TC Blerick deel aan het ZomerChallenge project van de
KNLTB voor de zomerperiode. Dit houdt in dat wij geïnteresseerden de
mogelijkheid bieden om tegen een aangepast tarief (€65,-) in de zomer bij ons
te tennissen. De Zomerchallenge lidmaatschap geldt van 1 juni tot 1
september. Zij kunnen genieten van dezelfde mogelijkheden als de gewone
leden en krijgen ook een KNLTB pas. Deze zomerleden mogen als extra ook
deelnemen aan het 1e Blericks opentoernooi, zonder extra kosten. Ook hier
geldt ...zeg het voort.!

MeetandPlay
Meet and Play houdt in dat niet-leden door vooraf te reserveren gebruik
kunnen maken van onze banen. Uiteraard tegen vergoeding (€10,- per baan
per uur tot 18uur en €15,- per uur per baan vanaf 18uur, zonder verlichting).
Om het dit jaar makkelijker te maken gaan we gebruik maken van de
mogelijkheid die de KNLTB website www.Meetandplay.nl biedt om te
reserveren. Verhuur van onze banen gebeurde al vaker maar dan door
contact met de ledenadministratie, met dit middel kan men direct betalen en
een baan reserveren.

Champ

Dit jaar is de maand juni de Maand van de Sport, waarbij consumenten van 23
mei t/m 3 juli 2022 zegels kunnen sparen bij de LIDL. Een volle spaarkaart (5
zegels) kunnen zij inzetten om een sportactiviteit te boeken via Champ . Ook TC
Blerick doet hieraan mee.
Hoe werkt het:
• Tijdens de looptijd van deze aktie, van 23 mei t/m 31 juli 2022, kunnen
mensen zegels sparen bij het boodschappen doen bij de Lidl.
• Een volle spaarkaart bestaat uit 5 zegels.
• Bij TC Blerick wordt de mogelijkheid geboden om per volle kaart 1 x
gedurende 1 ½ uur gratis te mogen tennissen (1 baan met vrienden). Dit
kan maar 1x gratis.
Uiteraard willen we proberen de sporters voor een lidmaatschap te
interesseren.

