
 

 

 

 

 

In verband met Corona startten we het jaar 2022 weer in een lock-
down waardoor de Interne Winter Competitie 2021/2022 helaas niet 
afgemaakt kon worden, maar vanaf half januari mochten we 
gelukkig weer gaan tennissen. Het 6-parkentoernooi 2021/2022 kon 
gelukkig doorgang hebben. 

Iedere week vonden de gebruikelijk racketochtenden en -avonden 
plaatst. Leuke activiteiten waardoor leden steeds met en tegen 
anderen tennissen. Ook voor nieuwe leden zijn deze 
ochtenden/avonden erg leuk om leden te leren kennen en zo 
tennismaatjes te ontmoeten. 

In februari hebben er weer 2 instuifmiddagen plaatsgevonden voor 
het werven van nieuwe jeugdleden. Deze instuifmiddagen waren 
een groot succes en we mochten dan ook een aantal nieuwe 
jeugdleden welkom heten. 

Ook voor de senioren hebben er weer diverse evenementen 
plaatsgevonden. Zo werden de Clubkampioenschappen, de 
Mannendag, de Ladiesnight en het Kroon Kersttoernooi 
georganiseerd. Dit jaar waren er vooral padellers die meededen met 
het Kroon Kersttoernooi. Voor volgend jaar zal gekeken worden of 
er wellicht 2 weekenden georganiseerd gaan worden. Eén weekend 
tennis en één weekend padel.  

Eind mei zijn de padelbanen geopend. Tegelijkertijd werd de 
Zomerchallenge weer aangeboden. 
Dit is een abonnement van 3 
maanden in de maanden juni, juli 
en augustus. De Zomerchallenge is 
een daverend succes geweest dit 
jaar. MTV heeft veel nieuwe leden 
welkom mogen heten. Door de 
Zomerchallenge, maar ook door de 
nieuwe padelbanen is het 
ledenaantal dit jaar gestegen van 414 naar 530 leden. Hier zijn we 
heel erg blij mee. 
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De padelcommissie heeft een aantal leuke padelevents op poten 
gezet. Hier was veel animo voor waardoor er zelfs een aanmeldstop 
voor deze evenementen was. 

In het najaar van 2022 zijn ook de Madese Dames Competitie, het 
6-parkentoernooi en de Interne Wintercompetitie 2022/2023 weer 
van start gegaan. 

Nieuw in 2022 zijn de besloten evenementen. Ieder jaar vond er al 
een invitatietoernooi plaats, maar vanaf 2022 werden er ook door 
bedrijven en leden besloten tennis/padel evenementen bij MTV 
georganiseerd. Er is hiervoor een beleid/reglement opgesteld door 
het bestuur. 

Ook werden alle vrijwilligers bedankt tijdens de Vrijwilligersavond 
in november. 

Via deze weg grote dank voor de organisatie, 
vrijwilligers en overige hulptroepen voor de 
realisatie van de geslaagde evenementen. 

Zoals het er nu naar uitziet, hebben de 
beperkingen door Corona hun langste tijd gehad 
en we gaan er dan ook vanuit dat we in 2023 
ook geen beperkingen meer zullen hebben.  

 


