
 

                 
 

 
Beste leden van het 50 jarige TVM, 
 
Wij hebben er lang naar uitgekeken, maar zaterdag 29 maart jl. was het dan eindelijk 
zover, de jubileumreceptie van het 50 jarige TVM stond gepland en.....wat hebben we 
geboft met het fantastische weer dat zeker heeft bijgedragen tot een succes. 
 
Het clubhuis, de entree, de extra voorzieningen ect zagen er zeer verzorgd uit, vele 
complimenten heb ik mogen ontvangen o.a. van de gedelegeerde van de KNLTB die zijn 
bewondering uitsprak over de opzet van een relatief kleine vereniging. 
Ook op de banen werd de jeugd bezig gehouden door David en Yoni, die een voortreffelijke 
clinic gaven bij de opening van het tennisseizoen en na afloop was er friet en een drankje 
voor de jeugd. 
 
De uitnodigingen hebben zijn werk gedaan, tussen de 160-180 genodigden hebben ons 
gelukgewenst en zijn afgekomen op de gratis versnaperingen. Toch misten wij zelf een 
behoorlijk aantal eigen leden, jammer maar misschien wachten die op het slotfeest op 27 
september a.s. 
Zo zijn er 50 flessen wijn, 4 vaatjes bier en de nodige frisdranken doorheen gegaan 
en.....niet te vergeten een kleine 900 zeer verzorgde hapjes! Allemaal uitgeserveerd door 
het jubileum team en het team van de barcommissie, een prestatie van jewelste! 
 
Na enkele toespraken en het "lijflied" van onze oprichter Piet van den Broek, was het de 
beurt aan de jeugd die een 50 tal ballonnen het vrije luchtruim lieten kiezen en het 
onthullen van de KNLTB jubileumvlag met ons eigen jubileumlogo. 
 
Vele geschenken en bloemen mochten wij in ontvangst nemen, waaronder een bloemstuk 
met een nieuw racket van sponsor Biesheuvel Sport welke beschikbaar werd gesteld voor 
de ballon die de verste afstand heeft afgelegd, nu maar hopen op een snelle reactie 
waarvandaan dan ook. 
 
Kortom, TVM kan terugzien op een geslaagde dag, leuk detail dat de oprichter Piet van den 
Broek een dag later nog speciaal telefonisch bedankte voor de uitstekend verzorgde dag 
waarop een ieder genoten heeft. 
 
Op naar de volgende jubileum activiteiten, de jeugddag 6 september a.s. en het slotfeest 
op 27 september a.s. en natuurlijk de diverse toernooien. 
 
Een ieder bedankt voor zijn of haar bijdrage namens het jubileumteam. 
 
Harry H C Kapteijn 
(voorzitter jubileumcommissie)  
 
 
 
 


