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Belangrijke data

Een kwestie van fatsoen
Helaas moeten wij deze nieuwsbrief gebruiken om een wat
zuur berichtje te plaatsen welk vanzelfsprekend niet bedoeld is
voor de meeste van onze leden. Het gebeurt te vaak dat er
’s ochtends rommel wordt aangetroffen. Het is de bedoeling
dat wij niet alleen buiten alles opruimen (dus ook peuken en
dergelijke), maar ook de kantine. Mocht er geen kantinedienst
meer aanwezig zijn is het dus de bedoeling dat een ieder hier
zelf zorg voor draagt. Etensresten, vieze borden en dergelijke
horen er niet meer te liggen. Vaatwasser vullen, afval weg en
even een lapje over het aanrecht en werkblad. Als iedereen
hier zich aan houdt scheelt dat veel tijd en irritatie voor onze
kantinemensen op wie wij uitermate zuinig moeten zijn.

Zie de site voor belangrijke data.

Slepen
Voor het behoud van onze banen is het van belang dat er
goed gesleept wordt. Hiertoe hebben wij een sleepinstructie
hangen bij iedere baan.
Deze geldt van de middenlijn tot aan het hek.
Dit voorkomt groei van onkruid en zorgt er
voor dat de kuilen en andere slechte
plekken over het hele veld geëffend worden.
Als iedereen hier zich aan houdt scheelt dat
veel tijd en irritatie voor onze
onderhoudsmensen op wie
wij uitermate zuinig moeten zijn.
Van Koninginnedag en oude ballen
30 april is het weer zover. Koninginnedag. Het bestuur heeft
besloten om deze dag een kraam te huren in samenwerking
met EP-Kuik. Deze actie dient meerdere doelen.
Naamsbekendheid en mogelijk mensen interesseren om lid te
worden bij ons. Daarnaast zal middels meerdere acties
getracht worden geld in te zamelen. Zo krijgen mensen de
mogelijkheid om virtueel te tennissen op een WII en kunnen
mensen een poging doen te raden hoeveel tennisballen er in
een winkelwagen zitten. Hiervoor zijn wij dan ook naarstig op
zoek naar oude tennisballen. Laat ze achter in de kantine en
wij geven ze een tweede leven middels deze leuke actie.

website: www.hveldtennis.nl
E-mail: info@hveldtennis.nl
RABO Hollandscheveld rek.nr.: 31.66.69.083

Overkapping
Zoals velen van jullie hebben kunnen zien
beschikken wij dit seizoen over een
serieus afdak. Dit hebben wij mede
kunnen realiseren dankzij een financiële
bijdrage van NL.Doet en van de Vrienden
van HTC. Daarnaast had deze
overkapping er niet geweest, in ieder
geval niet zo mooi en zo strak, zonder de
inzet en technische kennis van Reinier
Veldman, Bert Smand en Joop Bruins.
Super. Dit was voor mij voor het eerst dat
ik meemaakte hoe de stelling van
Pythagoras ook daadwerkelijk nut heeft.

Bestuurslid gezocht
Helaas is het tot op heden nog niet gelukt om
iemand te vinden die zitting wil nemen in het
bestuur. De inhoud van de functie staat niet vast.
Het gaat erom dat iemand iets kan doen waar
hij/zij goed in is of waar zijn/haar interesse naar
uit gaat. Neem gerust contact op met Wia of één
van de andere bestuursleden mocht je nog
twijfelen.

