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We starten het seizoen met een open middag op 6 april.  
De lessen gaan begin april onder leiding van Alex Brouwer van start.  Er zijn 2 lessen gevuld met 6 
lessers. 
Ook hebben we dit jaar weer de actie “maak kennis met tennis”. We bieden weer 5 gratis lessen 
aan. Hier komen 5 personen op af en 4 hiervan besluiten lid te worden en door te gaan met tennis. 
Daarnaast is er dit jaar ook jeugdtennis. Van de jeugd van vorig jaar en een enkele nieuweling willen 
9 kinderen wel tennisles gaan volgen. Dit is op een andere dag dan de seniorenlessen. Een 
tennisleraar van Continu tennis komt deze lessen geven. Er is dit jaar geen schooltennis. 
 
De woensdagtoss gaat in april ook weer van start. Deze wordt over het algemeen schaars bezocht.  
In deze stormachtige winter heeft het voor het eerst in ons bestaan helemaal stil gelegen.  
De gemeentetoss is dit keer vier keer in het voorjaar georganiseerd. Bij alle vier tennisverenigingen 
uit voormalig Ferwerderadiel , Ferwert, Marrum, Hallum en Burdaard hebben we een keer getossd.  
Dit is altijd wel een gezellige en waardevolle avond. Op 6 juni was het in Burdaard en deze avond 
was een succes. Het was zeer goed bezocht en de nazit buiten was prima. 
De Toss+ avond op de laatste vrijdagavond van de maand organiseren we voor het eerst. De +  staat 
voor de catering van TVB in de vorm van koffie/thee cake en een hapje voor naast de baan. 
Hier mogen ook gasten tegen betaling van €5,-- komen. Hier is een enkele keer gebruik van 
gemaakt. De toss+ avond werd wisselend bezocht.  
 
Het baanonderhoud door de Peynder liet ons weer lang in spanning. Op 16 april zijn ze geweest 
voor baanonderhoud. Het net is door onszelf gerepareerd. Ook is er vooraf veel met zout gestrooid 
om het mos tegen te gaan. Een aantal weken in februari was onze deur buiten gebruik ook dit is 
door onszelf (Willem) weer gerepareerd.  
 
Toernooien. Op 22 juni hebben we het midzomernachttoernooi georganiseerd. Dit was redelijk 
bezocht. Het ouder en kind toernooi was op 29 juni. Dit was ondanks de hitte een succes. Een grote 
opkomst. Het mix toernooi van oud Ferwerderadiel was in Ferwert, maar de organisatie was in 
handen van Burdaard. Er deden 12 koppels mee welke door Henk en Willem werden ingedeeld. Het 
was een leuke dag/avond. Op 2 februari was het de bedoeling, om net als vorig jaar, in “de 
Buurfrou” in Vrouwbuurt overdekt te tennissen. Vorig jaar was dit een groot succes, maar dit jaar 
waren er amper aanmeldingen. 
 
Eigenaarschap: we hebben overleg met gemeente en bestuur MFC gehad. De nieuwe gemeente wil 
alle sportvelden afstoten. Onze tennisbaan is als enigen tennisbaan nog in eigendom van de 
gemeente. MFC bestuur heeft geen belang om de banen over te nemen. Wij zouden de banen 
willen overnemen, het hoe en wat is nog niet duidelijk. 
Enquête. Eind januari heeft TVB een enquête gehouden onder de leden.  Wij willen graag een 
gezonde vereniging blijven en onze leden zo goed mogelijk bedienen. Aan de hand van de uitkomst 
hopen wij dit beter te kunnen doen. 



 
 
 

 
 
  


