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wintercompetitie of aan de externe
wintercompetitie met de omliggende dorpen.
Daarnaast is er de mogelijkheid om een vast
baanuur te reserveren, zodat je zeker bent
van een vrije baan op een vast tijdstip in de
week. Verder organiseren we ieder jaar een
openings-, een frikadellen- en een snerttoernooi.
Niet te vergeten, je kunt zo vaak vrij
tennissen als je wilt.

Beste lezer
Tennis is een heerlijke, ontspannende sport in
de buitenlucht, die je altijd kunt beoefenen,
ongeacht je leeftijd. Tennis is een teamsport,
maar je kunt ook met z'n tweeën urenlang
recreatief plezier hebben of een wedstrijdje te
spelen.
TV De Meppers
Tennisvereniging De Meppers is opgericht in
1983 en heeft een tennispark met drie allweather banen met verlichting en een
tennismuur. Daardoor kan het hele jaar door
(ook in de winter) gespeeld worden van
zonsopgang tot 23.00 uur 's avonds.
En, tennisvereniging De Meppers kent geen
wachttijden. U kunt (bijna) altijd terecht op
een van onze 3 banen. TV De Meppers is een
kleine, maar gezellige club. De leden komen
vooral uit Wintelre, maar ook uit de
omliggende dorpen weten tennissers het
informele karakter van onze club te
waarderen.
Activiteiten
Tennissen is een sportieve bezigheid, maar
gezelligheid en ontspanning zijn minstens zo
belangrijk. Het bestuur, de jeugd- en de
activiteitencommissie doen hun best om de
club goed te laten functioneren.
Een zeer succesvolle activiteit is de interne
zomercompetitie. Men kan inschrijven voor
dames enkel en dubbel, voor heren enkel en
dubbel en niet te vergeten voor gemengd
dubbel. Er worden twee rondes gespeeld voor
de zomervakantie en een ronde na de
vakantie.
In de winter is ook nog de mogelijkheid om
deel te nemen aan de interne

Wij zijn lid van de KNLTB en daardoor kan me
ook toernooien spelen die door andere
verenigingen (in het hele land) worden
georganiseerd. Op de website van de KNLTB
staat per district een toernooikalender.
(www.knltb.nl).
Tevens kun je half maart ook deelnemen aan
de Tennis Kampioenschappen Gemeente
Eersel, een zeer gezellig en sportief gemeente
tennistoernooi.
Jeugdactiviteiten
Er wordt 6 keer per jaar een jeugddorpentoss
georganiseerd en de organiserende dorpen
naast Wintelre zijn: Knegsel, Duizel,
Steensel, Riethoven en Westerhoven.
Plus men kan deelnemen aan de KNLTB
competitie, zoals o.a. de Kids World Tour.

Vrijwilligers
Tennisvereniging De Meppers heeft geen
beroepskrachten in dienst (de trainer is niet
in dienst). De clubleden doen alles zelf. Van
kantinedienst tot onderhoud van het gebouw.
Wij kennen geen verplichte kantinedienst:
alleen als men meedoet aan de interne
zomercompetitie moet men 1 à 2 keer een
kantinedienst draaien van 2 à 3 uur.

Tennislessen
Als u nog nooit heeft getennist of u wilt uw
spel verbeteren kunt u trainingen volgen.
Deze lessen worden door de deelnemers zelf
betaald. Lessen kan men privé of in groepen
krijgen. In een groep deelt men de kosten.
Voor de jeugd hebben we een subsidiebeleid
ingevoerd, dit betekent dat de vereniging
€ 50,00 per kind bijdraagt aan de
tennislessen.
Kennis maken
In 2015 zijn wij een ledenwerfactie gestart
onder de naam: “Tennissen doe je bij de
Meppers”

We belonen leden die nieuwe tennisleden
werven. Wie als lid van de vereniging een
nieuw senior-lid aanbrengt krijgt daarvoor
€ 10,- korting op zijn eigen lidmaatschap.
Wie een nieuw junior-lid (onder de 18 jaar)
aanbrengt krijgt een korting van € 5,-. Er zijn
een paar spelregels: Het nieuwe lid mag de
laatste vijf jaar geen lid geweest zijn van De
Meppers en/of gebruik hebben gemaakt van
de actie “MKMT”. Bovendien moet men
minimaal een heel jaar lid worden van onze
vereniging. Het nieuwe lid moet op zijn
inschrijfformulier vermelden door welk lid hij
of zij is aangebracht.

Men kan op verschillende manieren kennis
maken met de tennissport bij TV De Meppers:
Onder het motto “Maak kennis met tennis”
kunnen belangstellenden gedurende
januari/mei (5 maanden) gebruik maken van
onze banen en 5 gratis tennislessen volgen
vanaf midden april tot midden mei (1 les per
week op maandag – of woensdagavond),
waarbij de basics van tennis wordt uitgelegd.
Zo maakt men geheel vrijblijvend kennis met
tennis. Pas daarna (eind mei) beslist men of
men lid wil worden van onze vereniging. Om
het nog aantrekkelijker te maken doen we
een actie aanbieding: Lid vanaf juni t/m
december voor € 45,- en € 5,- inschrijfgeld.
Dus totaal € 50,-. (Inclusief lidmaatschap
KNLTB).
Tennisles daarna tegen het normale tarief.
Er is een spelregel: Men mag de laatste vijf
jaar geen lid geweest zijn van De Meppers
en/of gebruik hebben gemaakt van de actie
“MKMT”.
Of je wilt eens tennissen met een ervaren
Meppers-lid? Dit kan via de introducéregeling. Hiervoor hebben de actie: “Neem
een kennis mee naar tennis”.
De leden mogen ook een introducé
meebrengen naar de toernooien die we
organiseren.
Men kan ook eenmalig een gratis
vijfrittenkaart krijgen.
Wil je alleen in de zomermaanden (juni t/m
september) spelen, dan hebben we daar het
zomerlidmaatschap voor. (Let op: Met dit
lidmaatschap kan men niet deelnemen aan
KNLTB activiteiten).

Lid worden
U kunt ook meteen lid worden. Even het
inschrijfformulier van onze website halen en
inleveren bij Hans Vrijsen, De Steenoven 6,
5513 BR Wintelre.
Tennissen is een sport die iedereen moet
kunnen beoefenen. TV De Meppers houdt
daarom de tarieven laag.
De contributie voor 2017 bedraagt:
senioren
€
junioren 13 t/m 16 jaar
€
junioren t/m 12 jaar
€
zomerlidmaatschap senioren
€
zomerlidmaatschap jeugd
€

80,00
35,00
27,50
35,00
15,00

Meer informatie
E-mail: demeppers@hotmail.com
Website:
http://www.wintelre.info/home-meppers

