
 
Beste leden, 
 
Het nieuwe tennisseizoen start op 1 april aanstaande. Traditiegetrouw trappen wij af met ons 
populaire openingstoernooi. Het toernooi is op zondag 29 maart aanstaande van 10.30 tot 
14:00 uur. Voor een lekkere koshere lunch zal gezorgd worden. 
 
Na het succes van vorig jaar zal er wederom een tennisclinic voor de 4 t/m 7-jarigen 
georganiseerd worden. Naast alle activiteiten gedurende de dag (springkussen, schmink en 
leuke spelletjes) kunnen de kinderen dan ook kennis maken met tennis.  
Geef u, samen met een partner zo snel mogelijk op via info@maccabi-tennis.nl.  
 
Grote acties voor de jongste leden 
Wij zijn verheugd te melden dat Maccabi Nederland een subsidie uit de erfpachtgelden heeft 
gekregen. Onderdeel van de subsidieaanvraag was een plan van Maccabi Tennis om meer 
jeugd bij de club te betrekken. We zijn dan ook blij dat een deel van het ontvangen bedrag 
toeziet op dit plan. Wij hebben daarom besloten dit seizoen 50% korting te verlenen op het 
jeugdlidmaatschap (t/m 12 jaar). Dit betekent dat je slechts 32,50 EUR betaalt voor het hele 
seizoen. Daarnaast zullen wij ook gratis activiteiten aanbieden in de vorm van 
ballonnenmiddagen voor de 5 t/m 7-jarigen en tennisclinics voor de 8 t/m 12-jarigen. Deze 
evenementen zullen 2 tot 3 keer dit seizoen plaatsvinden. Deze korting van 50% geldt 
vanzelfsprekend ook voor de huidige jeugdleden in de categorie van 6 t/m 12 jaar.  
 
Wij hopen oprecht dat Maccabi Tennis het komend seizoen weer zal groeien. De jeugd heeft 
immers de toekomst. Wellicht is dit ook een mooi moment om uw kinderen en/of 
kleinkinderen lid te maken van Maccabi Tennis. Voor meer informatie over deze actie 
verwijzen wij naar bijgevoegde flyer. 
 
50 + ochtenden / overige activiteiten 
Uiteraard verzorgen wij naast het openingstoernooi ook weer de bekende 50+ tennis- 
activiteiten. Deze zullen plaatsvinden op:  
 
Dinsdag 28 april van 10:00 tot 12:00 uur 
Dinsdag 26 mei van 10:00 tot 12:00 uur 
Dinsdag 30 juni van 10:00 tot 12:00 uur 
Dinsdag 25 augustus van 10:00 tot 12:00 uur 
Dinsdag 29 september van 10:00 tot 12:00 uur 
 
Voor de 50+ ochtenden geldt dat u eenmalig een introducé mee kunt nemen, om kennis te 
maken met Maccabi Tennis. Mocht u toegevoegd willen worden aan deze app groep laat het 
ons dan weten via info@maccabi-tennis.nl 
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Daarnaast zijn er ook diverse andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de ballonenmiddag 
op de woensdag voor de kleintjes, de tosscompetitie voor de tieners op woensdag, de 
reguliere competitie op de vrijdagmiddag en de zondagochtend en zoals gezegd elke laatste 
dinsdag van de maand een 50 + tennisochtend om 10:00 uur (behoudens juli). 
 
Nieuw bestuur 
Het bestuur heeft een aantal wisselingen ondergaan. Maxim Lassally zal ons helaas gaan 
verlaten, omdat hij voor zijn werk naar New York vertrekt. Wij danken hem zeer voor al zijn 
inspanningen bij Maccabi Tennis op financieel gebied. Wij hebben Joel Wessels bereid 
gevonden om hem op te volgen in het bestuur als penningmeester. Joel Wessels heeft 
jarenlange ervaring als fiscalist en werkt sinds kort bij de belastingdienst als inspecteur. Ook 
zijn wij zeer verheugd met de komst van Meirah Kadouch Milhado. Zij komt uit een echte 
Maccabi Tennis familie. Zij heeft 4 kinderen en kan ons fantastisch helpen met onze plannen 
voor de jongste jeugd. 
 
Tot slot is het de laatste jaren duidelijk geworden dat door verminderde banencapaciteit het 
soms een beetje knelt. Wij hebben de klachten netjes kunnen oplossen in goede 
samenwerking met Jaap Pluim. Mochten er nog problemen zijn met de banen, laat het ons 
dan weten zodat wij dit op kunnen lossen.  
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten in het komend zomerseizoen op de baan. Uiteraard 
zullen wij nog meer van ons laten horen over alle activiteiten die wij zullen ondernemen. 
 
Met een sportieve groet, 
 
Maccabi Tennis 
 


