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De gestolen grasmaaier
Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn
wij helaas ook niet verschoond gebleven van
mensen die het verschil tussen mijn en dein
niet hebben begrepen. Dit kostte ons onze
grasmaaier, een kostbaar bezit.

- Algemene Ledenvergadering (ALV)
woensdag 25 januari v.a. 19.30 liggen de stukken
ter inzage. Aanvang vergadering 20.00 uur.
- Opendag (gericht op jeugdleden van 6 – 12 jaar)
Zaterdag 31 van 15.00 – 17.00 uur (onder
voorbehoud in verband met bespeelbaarheid
Dankzij de inzet van Bert van Dop die dit
van de banen. )
probleem op een uitstekende manier heeft
- Openingstoss
opgelost met onze verzekering en dankzij
Zaterdag 31 maart v.a. 19.00 uur (onder
goede contacten kunnen wij het komend
voorbehoud in verband met bespeelbaarheid
seizoen gelukkig weer beschikken over een
van de banen. )
goede zitmaaier die tevens gebruikt kan
- Start voorjaarscompetitie 2012
worden voor het baanonderhoud. Super
Zaterdag 7 april
gedaan mannen.
http://www.hveldtennis.nl/
Belangrijke beslissingen op Algemene Ledenvergadering
Een definitie van vereniging is: “een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven”

Ons gemeenschappelijk doel is lekker tennissen, ieder seizoen weer. De leden kiezen een afvaardiging in
de vorm van een bestuur, welk vervolgens vorm geeft aan het tot uitvoering brengen van de doelstelling.
Het gemeenschappelijk doel is vanzelfsprekend; lekker tennissen op een mooi park in een gemoedelijke
sfeer; nu en in de toekomst. Maar hoe ziet die toekomst er uit? Of beter gezegd wat gaan wij als
vereniging doen met onze toekomst?
Op dit moment gaat het goed. We zijn een kleine vereniging die ieder jaar een kleine groei doormaakt
zowel financieel als qua ledenaantal. Dit kunnen wij vermoedelijk nog jaren zo volhouden. Echter om ons
heen groeit het aantal verenigingen die beschikken over zogenaamde all-season banen in plaats van
gravel. Groot voordeel van deze banen is dat er langer gespeeld kan worden in een seizoen, dat ze
sneller droog zijn na regen en dat ze minder onderhoud vragen. Keerzijde is de grote investering voor
aanleg ervan. Willen wij als vereniging mee in deze trend vraagt dat om een gedegen meerjaren plan.
Het bestuur wil zich inzetten voor zo’n meerjaren plan, alleen zullen het ook de leden moeten zijn die
beslissen of deze koers gevaren gaat worden.

Aankomende ledenvergadering zal er onder andere gestemd gaan worden of wij deze stap gaan zetten.
Nieuwe bestuursleden
Tevens zal er officieel gestemd worden over twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur draagt Pietjo
Schepers voor als vervanger voor Ewout Jonkers op de post ledenadministratie. Voor vertrekkend
bestuurslid Joop Bruins, op de post baan- en park onderhoud, wordt Bert van Dop voorgedragen.
Prijsverhogingen kantine
Om de kantineprijzen te indexeren zal het bestuur een voorstel doen voor een geringe prijsverhoging van
consumpties in de kantine. Hier wordt eveneens over gestemd.

Oproep activiteiten
Aanvangs ledenaantal seizoen 2012
De vereniging is op zoek naar leuke initiatieven en ideeën Het gaat goed met de vereniging. We
voor leuke activiteiten om te organiseren. Ondanks dat er groeien niet hard, maar wel ieder jaar een
een echte activiteiten commissie ontbreekt en dat er
beetje. Ook dit seizoen starten wij met zo’n
geen bestuurslid is voor deze post, zijn er toch een aantal 10% meer leden dan vorig jaar. 101 leden is
mensen in de persoon van Hester Boumeester, Joop
het start aantal voor komend seizoen. Dit is
Bruins en Jeannette Douma die met elkaar willen kijken
een gezonde ontwikkeling in een tijd dat
om wat dingen georganiseerd te krijgen. Dus laat je
meerdere verenigingen juist te kampen
hersenen kraken en kom met wat leuks.
hebben met een terugloop van leden.
Taken gekoppeld aan lidmaatschap
Op nader te bepalen data zal weer de mogelijkheid zijn je lidmaatschapspas op te halen. Als bestuur
verwachten wij van jou als lid dat jij je een aantal uur gaat inzetten voor de vereniging. Het gaat dan
niet alleen om kantine diensten, maar ook bijvoorbeeld om foto’s maken bij evenementen, schrijven van
persberichten, deelnemen bij klusdagen, helpen bij kinderactiviteiten enzovoorts. Er zullen uitgebreide
lijsten liggen waarop je kunt aangeven wat je graag zou willen doen.
Zaterdag 17 maart klusdag met financiële ondersteuning van NL.Doet
Ook dit jaar doen wij weer mee met de nationale vrijwilligers dagen van het Oranjefonds. Hiervoor
hebben wij een aanvraag ingediend welke je kunt bekijken middels de bijgaande link:
http://www.nldoet.nl/nldoet/nldoet/?bwlr=D5A0A39161A139D1C23932D9A61652668D22E3D94AC6A6C6
4D0D6D34BEBB301D213B746CC3CDF66415C8C13DFC98DD6A392273EB32300C52E68E9442E845F7A189
B01B020B7173B24E53976FF6E470FE8EC14BC45365C290

