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Nieuwsbrief juni 2011

Inschrijving HTC Meubeldiscount Open
Tot op heden valt de inschrijving van ons eigen toernooi
nog tegen. Dus twijfel niet en geef je op, ook al tennis je
dit jaar voor het eerst. Op je pasje staat je speelsterkte
voor enkel en dubbel. Alle mensen bij wie 9 op het
pasje staat schrijven zich in bij niveau 8. Het is leuk als
je met bijvoorbeeld de mensen met wie je les hebt
afspreekt dat zij ook meedoen. Dan kan het zijn dat je
tegen elkaar speelt, of met elkaar natuurlijk in een
dubbel. Doen, dat is hartstikke leuk.

LET OP INSCHRIJVING KAN NOG MAAR TOT
DINSDAG: ZIE OOK DE COUNTDOWN OP DE SITE

Belangrijke data
Zaterdag 11 juni : start van ons eigentoernooi
Vrijdag 24 juni
:
ThemaToss Wimbledon v.a. 19.00
Iedere woensdag Toss avond vanaf 19.30 uur
voor iedereen
http://www.hveldtennis.nl/

Besteding geld vrienden van HTC
Er zijn al heel veel mensen vriend geworden van HTC
en dat is super. Dankzij de gelden van deze vrienden,
samen met de bijdrage van NL.Doet hebben we het
afdak en het vergroten van het terras volledig kunnen
betalen. Met het beetje geld dat nog over is zal het
terras stukje bij beetje gezelliger gemaakt worden.

Tennis voor de basisscholen
Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het aanbieden van tennislessen aan de schooljeugd (groepen 4 en 5)
van de beide scholen in Hollandscheveld. De eerste 2 keer speelden we met prachtig weer en de drie groepen van
respectievelijk 16, 20 en 25 kinderen vermaakten zich kostelijk. Bij dit alles werden we ondersteund door de
combinatiefunctionaris van de gemeente Hoogeveen.
Samen met Frédérique kregen de kinderen zo een idee van de techniek.
Helaas viel de laatste keer letterlijk in het water en de kinderen
waren zo teleurgesteld dat we besloten het een week later
nog eens te proberen. Op de laatste dag zouden we namelijk
een heus toernooitje gaan spelen en dat wilden de kinderen
maar al te graag.
Dinsdag 24 mei was het zover en met extra ondersteuning
van Herma, Bert vD Tineke en Hester, hebben de leerlingen
zich heerlijk uit kunnen leven. Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!!
Het vervolg van het programma bestaat uit vier gratis lessen bij de club
en hiervoor hebben zich 6(!!!) kinderen aangemeld.

ThemaTossen

Kopen via internet levert HTC geld op

Vrijdag 20 mei stond op de activiteiten kalender als de eerste
avond van de Thema Tossen. Maandag start het hoofd
toernooi van Roland Garros en dit was de avond om in Franse
sferen een balletje te slaan. Helaas had niet iedereen de data
van de kalender in de agenda overgenomen, maar de zeven
leden die er waren om te spelen hebben dat met overgave
gedaan. De inzet werd beloond met heerlijk stokbrood en
Franse kaasjes. De uitslagen van de eerste poging om Toss
Topper van 2011 te worden zijn terug te vinden op de site. De
volgende Thema Toss is op vrijdag 24 juni: Wimbledon = witte
kleding (niet verplicht maar wel leuk), aardbeien met slagroom
(gratis) en bubbels (consumptieprijzen, maar niet te gek). We
hopen op een verdubbeling van het deelnemersaantal.
Tot dan!!

Als je wel eens iets via internet koopt,
bijvoorbeeld bij Bol.com, zou je de tennisclub
kunnen helpen aan geld, zonder dat je er zelf
extra voor hoeft te betalen. Hoe gaat het in zijn
werk. Wil je iets kopen, ga dan naar onze site.
Klik vervolgens op het knopje van de clubwinkel.
Vanaf hier kom je in een volgend scherm waar
allerlei webwinkels staan. Klik de winkel die je
zoekt. Vervolgens wordt je doorgelinkt naar de
officiële website van dat bedrijf en gaat het
kopen net zoals je dat gewend bent. Doordat je
via de clubwinkel hier terecht komt ontvangt HTC
een klein percentage van je aankoopbedrag
gestort. Nogmaals, dit kost jou niets extra.
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Aanvraag Smederijen

Nieuws op de site

Dit jaar heeft het bestuur bij de Smederijen een aanvraag
ingediend voor financiering van een project. Verschillende
verenigingen hebben dit gedaan. De Smederijen kiest een
aantal projecten uit en zal op 6 juli de inwoners van
Hollandscheveld laten kiezen aan welk project De Smederijen
hun geld mogen toekennen. Schrijf die datum dus op in je
agenda want hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat ons
project wordt uitgekozen. Op 6 juli zal de Smederijen op een
bepaald tijdstip hun deuren openen. Iedereen die wil stemmen
mag daar naar binnen. Bij binnenkomst krijg je vijf muntjes.
Deze mag je naar eigen inzicht doen in een collectebus van het
project van jouw keuze. Ieder project presenteert zich daar
nogmaals aan het publiek. Wij willen een aantal dingen
aanschaffen om zo de mogelijkheid te creëren dat tijdens de
zomermaanden kinderen uit Hollandscheveld de mogelijkheid
krijgen om op een aantal woensdag middagen te komen
tennissen. Dit materiaal zal daarna ook weer ingezet worden
voor het schooltennis.

Zoals wij kunnen zien wordt onze website
veelvuldig bekeken. Toch krijgen wij berichten
dat niet iedereen op de hoogte is van nieuwtjes.
Vandaar even deze uitleg. Als er een nieuwtje is
geplaatst verschijnt deze op de homepage tot
een volgend nieuwtje is geplaatst. Daarna kan je
dit nieuwtje en alle anderen vinden onder de
knop nieuws. Ze staan hier allemaal onder
elkaar. Mocht je alleen het nieuws van het
toernooi willen zien, dan kan je in het menu ook
Toernooicommissie aanklikken. Dan krijg je alle
berichten welke geplaatst zijn door de
toernooicommissie.

Van huishoudelijke aard
Graag nog even jullie aandacht voor het netjes
achter laten van de keuken. Ook de mensen die
de kantine beheren doen dit vrijwillig. Zorg dus
even dat je vuile vaat in de machine zet of even
afwast

HTC Jeugdteam
Ondertussen doet ons jeugd team, bestaande uit Tony,
Lisanne en Steffie lekker mee met de Oranje competitie die dit jaar is
opgezet door de KNLTB. Ze spelen op 4 zondagen van 9 tot 12 uur in
de hal van Oosterhesselen twee wedstrijden, 2 maal 2 singles en een
dubbel. Alle drie komen ze met blozende wangen van het veld en het
maakt ze niet uit of ze winnen of verliezen. We kunnen trots op ze zijn,
want ze zijn super sportief!! Succes verder ;-)

website: www.hveldtennis.nl
E-mail: info@hveldtennis.nl
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