Betreft: informatie zomerpas.
Koudum, april 2017.
Beste leden van Sportvereniging Oeverzwaluwen,
Deze zomer is het net als vorig jaar mogelijk om een Zomerpas aan te schaffen. Deze pas biedt de
mogelijkheid om in de zomer vrij te tennissen op de drie gravelbanen van Tennisvereniging Oeverzwaluwen.
De kosten van de Zomerpas zijn € 15,-. Bij de aankoop van de pas ontvang je tegen betaling van € 10,- borg
een sleutel van het tenniscomplex. Deze sleutel geeft je toegang tot de tennisbanen en het clubgebouw.
De Zomerpas met sleutel van het tenniscomplex kunnen afgehaald worden bij:
Agatha Miedema*
Zwarteweg 20 in Koudum
Tel. 0514-521909 of mail: agatha-miedema@ziggo.nl
*Het is verstandig dat je Agatha van te voren even belt dat je langs wilt komen.
Vrij tennissen kan op de volgende tijdstippen:
In het weekend, maandagmiddag en avond, dinsdagmorgen, woensdag overdag, donderdagmiddag, vrijdag.
N.B. In de zomervakantie zijn de banen ook vrij op dinsdagmiddag en avond, woensdagavond.
Check voor de exacte baanbezetting onze website: www.tennisoeverzwaluwen.nl
Het Baanreglement:
 Het tenniscomplex is een rookvrij gebied.
 Na het tennissen is het verplicht om de banen netjes achter te laten, d.w.z. banen vegen met het
sleepnet en de witte lijnen met de bezem schoonvegen.
 Rondom de tennisbanen zijn woonhuizen. Dat houdt in dat we rekening moeten houden met de
omwonenden. Na 22.00 uur is het niet toegestaan om op het terras te zitten.
 Tennisleden hebben voorrang op Zomerpas houders.
 Bij veel drukte op de baan: overleg even wanneer je kunt spelen of anders samen tennissen.
Tot slot wenst het bestuur jullie heel veel tennisplezier. Hopelijk zien we jullie vaak op de tennisbanen.
Met vriendelijke groet,
Angeline Hanenberg, Wiep de Boer en Bert van der Veer
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