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Alle leden worden gebeld
Een groot probleem met eenvoudige oplossing, dat klinkt als
muziek in onze oren.
Het proleem: Net zoals vele verenigingen kampen ook wij
HTC met het verschijnsel dat er te weinig vrijwilligers zijn om
alle klussen te klaren. Het gevolg is dat een klein aantal
mensen die zich verantwoordelijk voelen steeds ingezet
worden en hun inzet uiteindelijk gaan ervaren als dat zij de
KLOS zijn.
De oplossing: Iedereen doet mee en levert een kleinere of
grotere fysieke bijdrage. Deze schitterende oplossing heeft
een prachtig neveneffect: inzet van meer vrijwilligers vergroot
de betrokkenheid en brengt daarmee meer gezelligheid en
activiteit op de club.
De aanpak: Het bestuur zal een voortrekkersrol nemen in
deze actie: Alle leden gaan volgend jaar persoonlijk benaderd
worden met de vraag of zij de visie van het bestuur
onderschrijven dat van elk lid verwacht mag worden dat hij of
zij zijn/haar steentje bijdraagt om onze club levend, actief en
bloeiend te houden. Vervolgens gaat aan de leden gevraagd
worden op welke manier ze willen helpen.
Natuurlijk zijn er in zo’n kleine vereniging als de onze al heel
veel mensen die al heel veel doen voor de club. Ook die
mensen gaan benaderd worden, niet omdat we willen dat ze
nog meer gaan doen, maar omdat we ze juist niet over willen
slaan. De actieve mensen hebben vaak goede ideeën en die
horen we dan graag.
Als iedereen zich conformeert aan deze inzet betekent dat, dat
een vrijwillige inzet slechts een paar uurtjes op een heel
tennisseizoen vraagt. Een paar uurtjes maar en wat krijg je
daar voor terug? Een heel seizoen tennisplezier op ons
prachtige park. Zou ik eruit halen, omdat veel mensen veel
meer dan een paar uur per seizoen actief zijn en dan het
gevoel zouden kunnen krijgen dat ze teveel doen of dat wij
onderschatten wat er gedaan moet worden.

Tennislessen komend seizoen
Trainingen via Tennisschool Koning door Xandra Kamst.
Ook het komende jaar zal Xandra voor ons de trainingen gaan
verzorgen. Hierbij is wel een wijziging in de avond aan de
orde: in plaats van de dinsdag zal Xandra op de woensdagen
komen om de deelnemers van technisch en tactisch advies te
voorzien. Op de woensdagavond is de toss nog steeds een
vast onderdeel van onze activiteiten en je kan dan
voorafgaand of aansluitend van je training lekker doorspelen
om het geleerde in praktijk te brengen (of wat aan de missers
te doen ;-) Gedurende de training zijn er 2 banen beschikbaar
voor toss en aansluitend alle vier.
Voor informatie en/of opgave kunnen jullie terecht bij
Frédérique: frederique754@gmail.com
0528 353440
Graag uiterlijk 15 februari 2010 opgeven.
website: www.hveldtennis.nl
E-mail: info@hveldtennis.nl
RABO Hollandscheveld rek.nr.: 31.66.69.083

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

Klaverjasavond
Vorig jaar hebben we voor het eerst sinds jaren
weer geklaverjast aan het eind van het jaar. Dit
was zo’n groot succes dat we deze avond graag
herhalen; en wel op woensdag 29 december.
De kantine gaat om half acht open. We willen
uiterlijk om acht uur starten. De kosten zijn 2,50
Euro. Er worden drie prijzen uitgereikt. Voor
hapjes wordt gezorgd.
Als je wilt meedoen, geef je dan uiterlijk 28
december op bij Wia via de mail:
wia.keizer@xs4all.nl, of bel even: 340956.

Afronden en voorbereiden
De banen: Naar buiten kijkend is het moeilijk
voor te stellen dat we nog maar anderhalve
maand geleden op de banen aan het spelen
waren. Door vorst overvallen staan er nog
netten en liggen de lijnen er nog in. Zodra de
dooi intreedt, zullen deze weggehaald worden
door de altijd actieve Joop. Het komende jaar
zal Joop geassisteerd gaan worden door Bert
van Dop die daartoe heeft deelgenomen aan
een cursus “gravelbaan onderhoud”. Helaas is
de inzet van twee man amper voldoende
gebleken om de bergen werk aan het begin van
het seizoen te verzetten.

Overkapping: In dat opzicht gaan we ook aan
de gang met een metamorfose van het terras.
Daarvoor is bij NL Doet een klus aangemeld
waar we op 19 januari aan gaan werken. Zet die
datum dus alvast in je agenda!! Hebben jullie
nog andere ideeën voor een klus, geef dit dan
door aan het bestuur en dan melden we de klus
aan op NL Doet of we brengen het in bij de
Smederijen.

