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Bestuurlijke activiteiten.
De KNLTB en de gemeente doet erg veel voor verenigingen.
Zo krijgen wij als bestuur regelmatig het aanbod om deel te
nemen aan bijeenkomsten of workshops. Als vereniging loop
je tegen allerhande zaken aan. Het is dus handig om af en toe
eens feedback te krijgen van professionals en om te sparren
met andere verenigingen. In de afgelopen periode zijn
Frederique en Tineke bezig geweest met de inzet van de
combinatie functionaris. Michiel en Wia hebben een
bijeenkomst bezocht waarin de gemeente Hoogeveen en Sport
Drenthe hebben aangegeven op welke gebieden zij
ondersteuning kunnen bieden. Joop en Bert van Dop hebben
een workshop gevolgd baanonderhoud gravelbanen. Dit alles
om het reilen en zeilen binnen de vereniging nog soepeler te
laten verlopen.

Slottoss thema Halloween
Het was een lang maar gezellig seizoen en om dat te
bevestigen hebben we dit besloten met een spetterende
slotavond: de Halloween Slot Toss!!
Dat het spetteren zou die avond daar leek het de hele dag al
op want het bleef regenen, maar tegen de avond werd het
droog en toen om zeven uur de deuren van de
“begraafplaats”de kantine open gingen was het niet griezelen
van het slechte weer, maar van de enge gestalte die in het
duister buiten stond!
In de middag was de kantine in Halloween sfeer aangekleed
en binnen werden de griezelige gasten verwelkomd door heks
Wia met een lekker kopje koffie of thee en een oogbol,
pompoentje of skelet (gelukkig wel van chocolade!!) Naast
heksen liep de duivel de baan op en ook een mummie speelde
een partijtje mee. De foto’s zijn op de website te bewonderen.
Aan het eind van deze in gepaste mistslierten gehulde avond
werd de Toss Topper van 2010 bekend gemaakt: Rob
Leijssenaar mag deze titel het hele jaar dragen tot volgend
jaar de volgende slotavond. Naast Rob leverden Heidi en Bert
van Dop de prestatie op ALLE Thema Toss avonden
gespeeld te hebben, waarbij Heidi ook nog een prima
gemiddelde wist te behalen. (totale resultaat op de website te
vinden)
We hopen dat iedereen weer genoten heeft van de activiteiten
van dit afgelopen seizoen! Graag verwelkom ik nieuwe
mensen bij de activiteiten commissie om ook het komend jaar
weer een vrolijke invulling te geven aan het tennisleven buiten
de competitie.
Ik hoor graag van jullie!!

Belangrijke data
29 december 2010 Klaverjastoernooi
Vrijdag 7 januari 2011 nieuwjaarsborrel
van 20.00 – 22.00 uur.
26 januari 2011 Algemene
Ledenvergadering. (19.30 inzage
stukken. 20.00 start vergadering)
Iedere woensdag vanaf 19.00 uur toss avond

Algemene ledenvergadering
Waarom is het leuk/goed om de algemene
ledenvergadering bij te wonen? De algemene
ledenvergadering is een jaarlijkse vergadering
om alle leden inspraak en inzage te geven in
bepaalde bestuurlijke beslissingen, om terug te
kijken op het afgelopen seizoen en om de
plannen voor het volgend seizoen en voor
toekomst te ontvouwen. Over grote
beslissingen wordt in deze vergadering
gestemd, evenals voor eventuele toetreding van
nieuwe bestuursleden. Een belangrijke
bijeenkomst dus voor jouw vereniging.

NL.Doet
Het afgelopen jaar hebben wij vanuit de
organisatie van NL.Doet een bijdrage ontvangen
voor het opknappen van de oefenkooi. Hiermee
hebben wij de vloer voorzien van een nieuwe
betonlaag. De oefenkooi is nog niet klaar, maar
het verzorgen van een nieuwe vloer was een
stap in de goede richting. Ook volgend jaar
kunnen wij weer een project aangeven waar wij
op de NL.Doet dag aan gaan werken en
waarvoor wij een bijdrage kunnen ontvangen
van vijfhonderd euro.
Op dit moment gaat de gedachte uit naar een
overkapping over het terras. Bij deze dus de
vraag of je het hiermee eens bent. Zo niet heb je
een ander goed idee waar we deze dag mee
bezig kunnen? Indien wij voor 15 december
geen reactie hebben per e-mail zullen wij als
bestuur een beslissing nemen over de in te
zenden klus.

Klusdag 6 november
De beplanting heeft het geweten dat wij er waren. Met groot materieel was er uitgerukt om niet alleen een deel van de heg te rooien,
maar ook om alle grote overhangende takken naast en achter de banen te verwijderen. Eén, twee, drie: “Van onderen” en daar lag
er weer één. Grote hoeveelheden blad zijn verwijderd. Het was vooral ook heel gezellig om zo met zijn allen bezig te zijn en achteraf
te zien dat het park klaar is om de winter in te gaan. Dank aan alle leden die er waren.
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