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AFGELOPEN JAAR 

 
  

Beste leden, 
 

Het afgelopen jaar is mede door COVID-19 voor onze tennisvereniging geen 
bijzonder goed en sportief jaar geworden. Ons Jubileumweekend (dat gepland stond 
op 4 & 5 april) hebben we helaas niet door kunnen laten gaan en moest 
aangepast/verschoven worden. Ook onze andere mooie evenementen, waaronder 
het ‘Geuldaltoernooi’, heeft helaas niet kunnen plaatsvinden.  
 
Een hoop vrijwilligers hebben nochtans hard gewerkt om onze mooie kantine uit de 
winterslaap te halen (waarvoor dank!), waaronder de moeite die erin is gestopt om de 
kantine ‘Coronaproof’ te laten functioneren en het vele meubilair dat vanuit ‘de 
Gewannen’ over is gebracht naar Meerssen. Hier hebben wij het afgelopen jaar nog 
niet veel tijd kunnen doorbrengen, omdat de kantine grotendeels gesloten 
moest/moet blijven door de extra Coronamaatregelen van het kabinet.   
 
De voorjaarscompetitie kon (ook) niet doorgaan, al hebben onze competitiespelers in 
het najaar wel deels hun wedstrijden kunnen spelen. En ondanks de Corona-
maatregelen en (mede!) door het enthousiasme en inzet van al onze vrijwilligers, 
konden we in de tijden dat dit wel mogelijk werd gemaakt door de maatregelen, 
gelukkig dubbel/enkel spelen. 
 
Het bestuur wil jullie allen heel graag bedanken voor al het gedane werk in 2020 en 
laten we hopen dat 2021 wel een bijzonder goed en sportief jaar zal gaan worden. 
Wij wensen jullie bovenal veel gezondheid toe. 

 
Namens het bestuur, 
TC Volharding 

 
 
 

http://www.tcvolharding.nl/


                       De Grote Clubactie 

Beste leden,                                                       
 
De trekking van de GCA is inmiddels bekend. Wij, het bestuur van TC Volharding, 
willen iedereen bedanken die een lot van de GCA (fysiek of digitaal) hebben gekocht. 
Mede dankzij jullie steun hebben wij een mooi bedrag opgehaald waarmee wij weer 
extra kunnen investeren in de verfraaiing van ons mooie park. Via de lotchecker op 
https://lotchecker.clubactie.nl/ kan gecheckt worden of een van jullie in de prijzen is 
gevallen. Veel succes allen!  
 
 

       
        Kerstgroet 
 

     Het bestuur van… 

                                        

                        ` Fijne feestdagen & een sportief 2021 

https://lotchecker.clubactie.nl/

