www.hveldtennis.nl
info@hveldtennis.nl
Adres:
Otto Zomerweg 71
Tel. clubgebouw: 0528-343300
Secretariaat:
p/a: Hetty Annen
Struikheidestraat 8
7913BX Hollandscheveld

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief HTC juli 2011
Activiteiten voor de komende periode
•
o

vrijdag 22 jul 2011
Thema Toss: Tennis met een
Tentje

nu weer kans gezien om alle inschrijvingen te
honoreren. Grote dank aan wedstrijdleiding en
kantinecommissie! Voor foto’s en meer informatie
kun je onze site bezoeken: www.hveldtennis.nl.
Competitie

Tijd: 22:00 - 10:00
Opmerking: Bikkels spelen door! Ontbijt
om 8:30 (opgave=betalingsverplichting)

Het team van Hetty is kampioen geworden. Alle
dames, en invallers, van harte gefeliciteerd!
-------------------------------------------------------------------

•
o

vrijdag 26 aug 2011
Thema Toss: US Open / Invitatie
toss
Tijd: 19:00 - 22:30
Opmerking: Neem kosteloos een
introducé mee

•
o
•
o
•
o

zaterdag 3 sep 2011
Clubkampioenschappen DD & HE
zaterdag 10 sep 2011
Clubkampioenschappen DE & HD
zaterdag 17 sep 2011
Clubkampioenschappen GD

-------------------------------------------------------------------Terugblik op …
Het Meubeldiscount Open
Het open toernooi was wederom een succes. We
kijken daar dan met zijn allen ook tevreden op
terug. Merkbaar is de ervaring die de organisatie
steeds soepeler doet verlopen. Dit jaar was er
bijvoorbeeld minder uitloop tot in de nachtelijke
uurtjes. Er waren weer meer deelnemers dan de
afgelopen jaren. De maximale capaciteit lijkt elke
keer weer bereikt. Toch heeft de organisatie ook

Komende evenementen
Het ene is nog niet achter de rug, of het volgende
evenement staat alweer voor de deur:
-

-

Tennis met een tentje: Morgenavond 22
juli 2011. Zie eerdere mail en site voor
meer informatie. Het gaat erg gezellig
worden, hopen we, of je nu alleen komt
kijken of ook daadwerkelijk mee tennist,
maakt daarbij niet uit.
Clubkampioenschappen: zie eveneens site
voor meer informatie. Opgave is vanaf
heden weer mogelijk, via onze site of
rechtstreeks via toernooi.nl.

-------------------------------------------------------------------De Smederijen
Zoals jullie weten hebben we een verzoek
ingediend bij de Smederijen om tennismaterialen
voor de jeugd aan te mogen schaffen ter waarde
van 1300 Euro. Dit is gehonoreerd! Dank aan allen
die de moeite hebben genomen om op ons idee te
stemmen.
Nu komt het aan op de volgende stap, nl. de
aanschaf van de materialen en de organisatie van

enkele woensdagmiddagen voor de
basisschooljeugd van het dorp. Doel is jeugd te
interesseren voor de mooie tennissport en ze een
paar leuke woensdagmiddagen te bezorgen. Graag
horen we wie er een uitdaging in ziet dit op zich te
nemen. Je krijgt daarbij alle vrijheid om er iets
leuks van te maken. Meld je bij één van de
bestuursleden als dit je wat lijkt.
-------------------------------------------------------------------Activiteitencommissie
Helaas heeft Frédérique, die de afgelopen paar jaar
zeer fanatiek de kar getrokken heeft, geen tijd
meer om dit voort te zetten. We zijn dan ook
naarstig op zoek naar een vervanger, die samen
met Hester en Rie hier weer, op geheel eigen wijze,
in vulling aan wil geven. Welk actief lid voelt zich
geroepen om het stokje van Frédérique over te
nemen? Bedenk dat wanneer niemand zich meldt,
er geen activiteiten meer zullen plaatsvinden. En
dat zou toch heel erg jammer zijn, niet waar?!
Van deze gelegenheid maken we tevens gebruik
om Frédérique nogmaals hartelijk te bedanken
voor haar zeer actieve bijdrage op diverse
terreinen, aan onze vereniging. Mede dankzij haar
is het ons gelukt HTC weer nieuw leven in te blazen
de afgelopen jaren.
-------------------------------------------------------------------Steun HTC zonder dat het geld kost
Sinds een paar maanden zijn wij aangesloten bij
Onzeclubwinkel. Op onze site, rechts onderin zie je
dit logo:

Als je dat aanklikt, via onze site, dan kom je terecht
op een webwinkel, die weer gelinkt is aan allerlei
bekende sites als bol.com, wehkamp.nl, 123-inkt.nl
enz.. Bestel je via onze site en deze webshop
artikelen die je anders rechtstreeks zou bestellen,
dan betaal je hetzelfde, maar verdient onze club
een beetje geld. Een eenvoudige manier om de
club financieel te ondersteunen dus. Probeer het
ook eens!

-------------------------------------------------------------------Tijdelijke lidmaatschappen
Deze zomer hebben een aantal vooral jonge
mensen, gebruik gemaakt van de gelegenheid voor
een tijdelijk lidmaatschap van twee maanden. Wij
heten hen hartelijk welkom en hopen dat ze het
naar hun zin hebben bij ons vereniging.
--------------------------------------------------------------------

