HTC Nieuwsbrief november 2011
Belangrijke data
- Klaverjassen
Woensdag 28 december v.a. 19.30 uur.
- Nieuwjaarsreceptie inclusief (fris)drankveiling
vrijdag 6 januari 20.00 – 22.00 uur
- ALV (Algemene LedenVergadering)
woensdag 25 januari v.a. 19.30 liggen de stukken
ter inzage. Aanvang vergadering 20.00 uur.

Slottoss van je hieperdepiep hoera
Slingers, taarten met kaarsjes, toeters, ranja
en een lekker kampvuurtje. De hele avond
lekker buiten gezeten onder de overkapping
met snoep en drinken. Veel getennist, niet
thuisgebracht, maar wel hartstikke gezellig.
Voor herhaling vatbaar. Hester en Rie,
bedankt voor de aankleding en voor de
mooie toss kaarten.

http://www.hveldtennis.nl/
! Van de Baancommissie
De banen zijn winterklaar. Reinier heeft het gras nog ff snel gemaaid en de sproeiers leeg gespoten.
Wanneer er sneeuw komt worden alle netten van de banen gehaald.
Kennismaking met de burgemeester
Gezocht: Bestuurslid
Woensdag 9 november was er in ’t Anker een
Aan het einde van dit seizoen zit de termijn van
kennismakingsavond met de burgemeester. Wij
twee van onze bestuursleden erop, namelijk die
zijn op audiëntie geweest samen met de
van Ewout als leden administrateur en die van
voetbalverenigingen van Hollandscheveld, de
Joop voor het baanonderhoud. Helaas hadden we
Korfbal vereniging en de IJs vereniging.
voor de activiteitencommissie geen bestuurslid.
In het gesprek werd duidelijk dat hij oprecht
interesse toonde en duidelijk wist waar hij over
praatte. Een sportman met aandacht voor het
belang van sport voor een samenleving. Toen wij
het erover hadden dat het wellicht nodig is om
over een x-aantal jaren de huidige gravelbanen te
vervangen voor all-season ondergronden wist hij
gelijk wat wij bedoelden en dat schept
vertrouwen. Omdat de tijd maar kort was hebben
wij hem een uitnodiging gegeven om een middag
met zijn gezin te komen tennissen.

Wij zijn hartstikke blij te kunnen melden dat PietJo
het leuk vindt om de taak van Ewout over te
nemen en dat Bert van Dop voor het terrein en
baanonderhoud in het bestuur wil zitten.
Helaas, helaas zijn wij nog steeds op zoek naar
iemand die de activiteiten wil gaan coördineren, of
iemand die mogelijk op een andere post in het
bestuur zitting zou willen nemen, want onderling
schuiven kan natuurlijk ook. Denk er eens over na
en laat het ons gauw weten.

Kindermiddag
Presentje Frederique
In de herfstvakantie hebben wij, mede dankzij de nieuwe Na de huldiging van het damesteam tijdens
materialen van de Smederijen, een hartstikke leuke,
de slottoss is ook Frederique nog even
open, kindermiddag gehouden onder leiding van Rie
apart in het zonnetje gezet als dank voor
geassisteerd door Stefan, Juno en Daniek. De kinderen die haar inzet in alle activiteiten en het
er waren vonden het hartstikke leuk, evenals hun
coördineren van de tennislessen.
begeleiders.
Frederique bedankt.
Klaverjassen
Op woensdag 28 december zal door Alie en Hester een klaverjasavond georganiseerd worden. Bij deze is
iedereen dus uitgenodigd.

