
Kom gezellig tennissen op zondag 8 maart, wijktoernooi Meerhoven…. 
 
Beste Leden, 
 
Op zondag 8 maart 2015 organiseert TV Meerhoven haar jaarlijkse open dag. Deze open dag staat dit 
jaar in het teken van de wijk Meerhoven. Daarom zal er, in samenwerking met alle wijkraden uit 
Meerhoven, een wijktoernooi georganiseerd worden.  
Aarzel niet, stel een team samen, en schrijf je snel in door een mail te sturen naar 
ac.tvmeerhoven@gmail.com (zie spelregels). 
 
De verdere invulling van de open dag zal binnenkort gepubliceerd worden op internet, facebook en 

twitter waarbij er in de ochtend clinics voor de jeugd georganiseerd zullen worden. 

Met sportieve groet, 
TV Meerhoven 
Paul Kanters  
 
www.tvmeerhoven.nl 
www.facebook.com/tvmeerhoven 
https://twitter.com/@tvmeerhoven 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spelregels wijktoernooi TV Meerhoven 

- Het toernooi vindt plaats tijdens de Open Dag van Tennisvereniging Meerhoven op zondag 8 maart 2015 (van 13:00 tot 

18:00 uur). 

- Alle bewoners in de wijk Meerhoven mogen deelnemen (16 jaar en ouder, wel of geen lid van TV Meerhoven).  

- Tenniservaring is absoluut niet nodig. Er wordt gespeeld onder het genot van een drankje en een hapje waarbij elkaar 

ontmoeten en het hebben van plezier belangrijker is dan winnen. 

- Er dient ingeschreven te worden per team (individuele inschrijving niet mogelijk) 

- Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. 

- Binnen een team mogen maximaal de helft van het aantal deelnemers bestaan uit bestaande TV Meerhoven leden. 

- Ieder team heeft een captain (deze is verantwoordelijk voor voldoende deelnemers tijdens het toernooi en kan zelf ook mee 

spelen) 

- De teamcaptain kan zijn/haar team inschrijven door een mail te zenden aan: 

Ac.tvmeerhoven@gmail.com met daarin vermeld de namen van de deelnemers, captain en teamnaam. 

- De inschrijvingskosten per team bedragen 20 euro en zijn te voldoen op de dag van het toernooi (door captain) 

- Er zullen alleen dubbelpartijen gespeeld worden. 

- Er worden prijzen beschikbaar gesteld voor de drie best presterende/meest sportieve teams. De toernooiorganisatie beslist! 

- Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Zowel tijdens als na het toernooi. 

- De toernooiorganisatie heeft goed weer besteld maar kan niets beloven  

- Voor vragen, mail ac.tvmeerhoven@gmail.com 
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