HTC Nieuwsbrief augustus 2011
Jouw groene vingers helpen de club
Wat is het voorjaar nog ver weg en oh
- v.a. heden tot zaterdag 24 september clubkampioenschappen
zo dichtbij. Nu al planten voor een
- Zaterdag 24 september finales
schitterend perk komende lente. Zoals
clubkampioenschappen
al eerder bericht, is er een
- Donderdag 6 oktober start najaarscompetitie
bloembollenactie op hande. Bestel via
- Iedere woensdag Toss avond vanaf 19.30 uur voor iedereen
het inschrijfformulier in het
http://www.hveldtennis.nl/
clubgebouw je bloembollen. De
vereniging krijgt een gedeelte van het
Clubkampioenschappen
besteedde bedrag terug. Het is wel
Dat is nog eens een goed begin: de vakantie zit erop en direct
belangrijk dat je direct en contant
aan de bak. Ja, ja voor hen die het nog niet wisten; de HTC
betaalt. Bestellen via e-mail kan ook.
clubkampioenschappen 2011 zijn begonnen. Regen en wind
Bij bestelling via e-mail verwachten wij
worden getrotseerd teneinde de titel clubkampioen 2011 te
betaling via de bank zodat wij
bemachtigen. De eerste week worden de dames dubbels en de makkelijke kunnen controleren wat
heren enkels gespeeld. In de tweede week spelen wij de
betaald is.
dames enkels en de heren dubbels. De laatste week worden
alle mix-dubbels gespeeld. In het laatste weekend vinden alle
eventuele finale partijen plaats.
Het beste idee van HTC
US Open Thema Toss, vrijdag 26 augustus
De vrienden van HTC heeft dit jaar het fantastisch
Wat was het nat de afgelopen weken!! Door de
aantal van 70 mensen bereikt. Van dit geld hebben harde regen waren de lijnen van twee banen
wij onze prachtige overkapping gemaakt en helaas, uitgespoeld en moest er extra gravel opgebracht
helaas wat hebben we die nodig deze dagen. Er zal worden, waardoor we vrijdagavond maar twee
nog een plaquette aan de overkapping bevestigd
banen hadden om op te tossen. Geen probleem,
worden waarop staat dat deze overkapping wordt want door het slechte weer, de feestweek en de
aangeboden door de vrienden van HTC. ER ZIJN
vakantie was het niet druk. Zoals besteld was het
NOG 21 PLEKJES TE VERGEVEN
tijdens de toss helemaal droog dus kon er heerlijk
gespeeld worden!!
Van de mogelijkheid om eens een gast mee te
Er vanuit gaande dat alle vrienden van HTC ook
nemen werd vrolijk gebruik gemaakt en er werd
vriend willen blijven zijn wij dus hard aan het
een leuke pot gebald. Ook vanaf de kant was het
nadenken wat wij volgend jaar voor mooie
amusant, want de gevatte opmerkingen vlogen net
aanvulling op ons park kunnen maken. Hierbij
dagen wij je uit om goeie ideeën aan te dragen. Dit zo snel als de ballen heen en weer. Vooraf en
tussendoor lieten we ons de “Choclate Chip
kan gewoon via het contactformulier op de site
Cookies” en popcorn goed smaken. Een gezellige
onder vermelding van het beste idee van HTC.
avond dus. De activiteitencommissie
Van huishoudelijke aard
Helaas hebben wij moeten constateren dat er in de afgelopen periode regelmatig dingen werden
geconsumeerd in de kantine waarvoor niet is betaald. Doordat wij met een groeiend aantal leden zitten
is het niet meer voor iedereen duidelijk wie er lid is en wie niet. Om in ieder geval te voorkomen dat
mensen van buitenaf gebruik maken van de kantine bij deze het verzoek deze alleen open te doen als je
hem gebruikt. Mocht je de baan op gaan, draai de deur dan gewoon even op slot, zo voorkomen we dat
ongenode gasten toegang krijgen zonder dat wij er erg in hebben.

Belangrijke data

Goedkope
tennisballen
Het is nu
mogelijk om
tegen een
gereduceerde
prijs
tennisballen te
kopen via de
club. Deze kan
je bestellen in
de kantine. Je
betaalt slechts
€ 6,- per blik
Dunlop Match
ballen in plaats
van € 7,50 in de
winkel. Tip:
merk je ballen
gelijk even. Er
is een zwarte
stift aanwezig.

Vrijwilligerswerk win-win
Onze tennisclub is een vereniging . Dit betekent dat wij met zijn allen, dus jij ook,
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van banen, gebouw en omliggend terrein.
Naast dat het lekker is om te komen tennissen wanneer je wilt, is het ook van belang
dat er überhaupt getennist kan worden.
Als bestuur bezoeken wij met enige regelmaat bijeenkomsten van de KNLTB, Provincie
en gemeente. Meer dan eens gaat het over de trend dat een verenigingslid zich steeds
meer gaat gedragen als consument. Helaas moeten wij dat ook constateren bij onze
vereniging. Steeds meer klussen worden gedaan door steeds minder mensen.
Hierdoor dreigt een aantal mensen overvraagd te worden en moeten wij iets doen.
Toen mijn jongste zoon afgelopen maandag na zijn eerste dag op de kleuterschool
thuis kwam met de spreuk: “Samen Spelen, Samen Delen” dacht ik, ja daar gaat het
om. En nu het blijkbaar niet lukt om het vanzelf te laten gebeuren hebben wij als
bestuur besloten een handje te helpen. Door komend seizoen een relatief kleine
tijdsinvestering te koppelen aan het lidmaatschap ontstaat er een zogenaamde winwin situatie. Alle klussen kunnen worden gedaan, we helpen de mensen die nu
eigenlijk teveel doen en we vergroten de betrokkenheid van alle leden bij de
vereniging. Jij als lid krijgt natuurlijk inspraak in wat je leuk vindt om te doen en
wanneer het jou het beste schikt. In de volgende nieuwsbrief zullen wij uitgebreider
ingaan op dit onderwerp.

