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Nieuwsbrief januari 2011
ALV
Afgelopen 26 januari vond de jaarlijkse ALV plaats. Zeventien
leden woonden deze ALV bij.
De notulen zijn terug te lezen in de Gravelbode van 2011.
Deze wordt in principe in maart uitgebracht en verspreid onder
alle leden.
Tijdens de ALV heeft het bestuur verantwoording afgelegd
over het afgelopen jaar en heeft met de leden overlegd over
de plannen voor het komende jaar. De belangrijkste plannen
en aandachtspunten worden in deze nieuwsbrief kort
toegelicht. De nieuwsbrief zal dan ook wat langer zijn dan
gebruikelijk.

Belangrijke data
Dinsdag 1 maart: Online gaan nieuwe
HTC website
Zaterdag 12 maart: 1e klusdag (het park
klaar maken voor komend seizoen)
Zaterdag 19 maart: NL Doet 2e klusdag
(het park klaar maken voor komend
seizoen)
Zaterdag 26 maart (onder voorbehoud):
openingstoernooi

Bestuurswisseling
We hebben afscheid genomen van drie bestuursleden, een flinke aderlating. Bert Hop, Frédérique van Dop-Waakop
Reijers en Tineke Woltinge-Dekker namen afscheid en zijn met een bloemetje en een gegraveerde pen bedankt voor
hun inspanningen in het bestuur. Een bijzonder afscheid hadden wij gepland voor Bert Hop, vanwege het feit dat hij van
de 31 jaar die de club bestaat, 21 jaar lid van het bestuur is geweest. Dat wilden wij niet zomaar voorbij laten gaan. Het
bestuur had dan ook een bijzonder afscheidscadeau gepland voor hem. Helaas was Bert vanwege werk verhinderd de
vergadering bij te wonen. Het afscheidscadeau zal dan ook op een ander moment aan Bert aangeboden worden.
Waarschijnlijk tijdens het open toernooi. Nadere berichtgeving hieromtrent volgt nog.
Van de drie vrijgekomen bestuursfuncties hebben wij er twee weer kunnen invullen. Antje Prakken, moeder van ons lid
Lisanne Prakken, wordt onze penningmeester. Hetty Annen gaat Tineke haar rol als secretaris overnemen. Wij heten
beide van harte welkom. Voor het derde bestuurslid, ter vervanging van Frédérique, hebben wij nog niemand kunnen
vinden. Frédérique was niet alleen bestuurslid, maar organiseerde ook grotendeels in haar eentje alle activiteiten.
Hierover hieronder meer.

NL Doet een overkapping

De Vrienden van HTC

In de algemene ledenvergadering hebben de leden
positief gereageerd op het voorstel om het terras te
renoveren en aan te passen. Eén van de aanpassingen
is een overkapping te bouwen boven een gedeelte van
het terras. Daarbij zal een heg verwijderd worden en het
terras naar voren uitgebreid worden. De kosten zijn
geraamd op ongeveer 1000 Euro. Deze werkzaamheden
zullen gedaan worden door een aantal handige leden,
waardoor alleen de materiaalkosten van toepassing zijn.
Enkele leden hebben inmiddels hun hulp aangeboden bij
het realiseren van deze renovatie.
De financiering heeft het bestuur als volgt voorgesteld:
De eerste € 500,- wordt bijgedragen door het project NL
Doet. Met dank aan het Oranjefonds, die dit bedrag
inmiddels heeft toegezegd! Dit betekent dat wij op de
tweede klusdag van 19 maart een groot deel van deze
renovatie zullen realiseren. De resterende € 500,proberen we bij elkaar te krijgen door oprichting van
“Vrienden van HTC”.

De vrienden van HTC is een nieuw initiatief van het
bestuur waarbij wij alle (oud)leden en andere
geïnteresseerden vragen lid te worden van “Vrienden
van HTC”. Met een eenmalige bijdrage van €10,- per
persoon word je voor dit seizoen ‘vriend’ van HTC. Met
het geld dat deze actie opbrengt hopen we het
resterende deel van de overkapping te kunnen betalen.
Door een persoonlijke vermelding wordt jouw naam
verbonden aan de realisatie van deze overkapping.

Tennislessen
Beste mensen ook komend seizoen zal er weer de
mogelijkheid zijn tot het volgen van
tennislessen/training. Xandra Kamst zal deze lessen
weer voor haar rekening nemen. De lessen zullen
komend jaar op de woensdag plaatsvinden. Het leuke
hieraan is dat je het geleerde direct in de praktijk kunt
brengen omdat je nadien zo kunt instromen in de toss
avond. Geef je op bij Frederique via haar e-mail adres
waakdop@kpnplanet.nl. Hier kan je ook reageren als je
vragen hebt of bijzondere wensen.

Belactie
We zijn een kleine en gezellige club. Dat willen we graag zo houden. Gelukkig zijn er altijd weer heel veel mensen bereid
om hun steentje bij te dragen. Toch lopen we soms vast en dat gebeurt helaas steeds vaker. Daarom heeft het
bestuur een belactie op touw gezet. Doel is om te vragen of je iets wilt doen en wat dat dan zou kunnen zijn. Om
een idee te geven waar de mogelijkheden liggen, volgt hieronder een lijstje. Heb je andere ideeën, dan horen we
dat ook graag.
Wat kun je doen? We horen graag waar je belangstelling naar uitgaat.
Zonder bestuur is een vereniging stuurloos. In het bestuur van HTC zitten in principe zeven leden. We zijn dan ook
nog hard op zoek naar iemand om de laatste bestuursfunctie in te vullen. Als bestuurslid geef je mede invulling
aan en help je met de uitvoering van beleid en besluiten, om de vereniging draaiende houden. Nadere invulling
van de functie gebeurt in overleg.
Er zijn veel werkzaamheden die regelmatig terugkeren. Deze hebben betrekking op baanonderhoud, onderhoud
groen en onderhoud gebouw. Vooral in het voorjaar vormt het onkruid op en om de baan en op het pad en terras
een probleem. Vele handen maken licht werk. Wie helpt?
En ook bardiensten moeten ingevuld worden, waarbij met name de competitie- en toernooidagen een probleem
opleveren. Bekijk de activiteitenkalender en bedenk alvast wanneer jij een bardienst zou kunnen of willen draaien.
Dan willen we natuurlijk erg graag activiteiten organiseren. De afgelopen paar jaar hebben we gezien en ervaren
in welke mate dit bijdraagt aan de gezelligheid op en rondom de baan. Maar hebben wel mensen nodig om deze
kar te trekken. Het oprichten van een activiteitencommissie is dan ook een van onze prioriteiten. Zeker nu
Frédérique, die feitelijk in haar eentje gestalte gaf aan deze commissie, geen tijd meer heeft om de activiteiten te
organiseren, zitten we met onze handen in het haar. En ook bardiensten moeten ingevuld worden, waarbij met
name de competitie- en toernooidagen een probleem opleveren. Bekijk de activiteitenkalender en bedenk alvast
wanneer jij een bardienst zou kunnen of willen draaien.

Nieuwe web site per 1 maart online
De afgelopen jaren hebben wij kunnen genieten van de leuke
site die Geertrui Hogenes voor ons heeft gemaakt en
onderhouden. Met het oog op de toekomst en de groeiende
technische mogelijkheden van internet is er voor gekozen om
een nieuwe site te maken. Arno van der Ende heeft
aangeboden deze site kosteloos voor ons te maken en te
onderhouden. Het adres zal hetzelfde blijven:
www.hveldtennis.nl. Omdat wij in de komende tijd druk bezig
zijn de nieuwe site te maken zal de huidige site tijdelijk niet up
to date zijn. Bij deze nemen wij dan ook afscheid van Geertrui
inzake te website. Wij zijn heel blij dat Geertrui heeft
toegezegd dat zij de opmaak van de nieuwsbrief voor ons wil
blijven doen. Geertrui; hartstikke bedankt voor je inzet van de
afgelopen jaren.
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