HTC Nieuwsbrief Mei 2012
Belangrijke data
- Pimp de clubdag
Vrijdag 8 juni 9.00 tot zolang je kunt
- Open toernooi
9 tot en met 17 juni
Weekend 9 juni is het voorweekend.
Zondag 17 juni finaledag.
- Iedere woensdag TOSSDAG
`s ochtends
9.30 koffie, v.a. 10.00 uur spelen
`s avonds
19.30 tot je geen zin meer hebt
http://www.hveldtennis.nl/

Pimp de clubdag
Zaterdag 9 juni start het toernooi. De baancommissie
is verschrikkelijk hard aan het werk om alles op orde
te krijgen. Toch zijn extra handen nodig om alles
weer blinkend en top off the bill te krijgen voor de
grote aantallen bezoekers die zullen komen.
Kom dus even een uurtje, of langer helpen.
Inschrijven toernooit uiterlijk maandag
Let op, de inschrijving voor ons eigen HTC
Meubeldiscount open eindigt maandag, dus ben je
nog niet ingeschreven doe dat nog even.

Een pluim voor jou
U zult allen bemerkt hebben dat de banen er dit jaar fantastisch bijliggen. Dat is niet op de minste plaats
omdat iedereen dit jaar zo goed zijn best doet om de banen na afloop van het spelen op de juiste manier
te slepen, dus ook de zijkanten van de baan en de staalborstels naar beneden. Alleen bij de sleepnetten
met touw wordt soms vergeten dat de kant met de schroefgaten altijd boven moet om strepen in het
gravel te voorkomen. Het scheelt gewoon heel veel tijd en moeite voor de baancommissie als iedereen dit
consequent blijft doen. Een pluim voor uzelf van het bestuur!
BREEK DE WEEK

WOENSDAGOCHTENDTOSS

De week is halverwege.
Tijd om even de benen te strekken en het hoofd te legen. Hierbij nodigen we jullie uit dit te komen doen
met een:
toss op de woensdagochtend
De kantine is open vanaf half tien voor een kopje koffie en een babbeltje. Om tien uur de baan op voor een
lekkere pot tennis (dubbel en enkel afhankelijk van animo) waarna we om half twaalf afsluiten met een
laatste bakkie, einde twaalf uur. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden behalve je consumptie ;-)
Voor informatie mail info@hveldtennis.nl t.a.v. Bert en Frédérique
Nummering banen
Om praktische redenen hebben
we besloten de nummering van de
banen weer te hanteren zoals die
van oorsprong was.
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Kantine

EK wedstrijden bij
toernooi
Net als twee jaar
geleden toen ons
tennistoernooi
samen viel met het
wk voetbal zal ook
dit jaar in de kantine
de mogelijkheid zijn
om de
voetbalwedstrijden
te volgen.

Beleidsplan
Omdat de bestuurstermijnen 3 jaar bedragen
en het bestuur dus regelmatig van mensen
wisselt heeft het bestuur het initiatief
genomen om met een aantal betrokken
leden een beleidsplan te schrijven. Dit wordt
kosteloos ondersteunt door Paul van Dijk
vanuit Sport Drenthe. In grote lijnen heeft
het plan vorm en zal voor het einde van het
seizoen af zijn. Hiermee wordt vorm gegeven
aan zowel de nabije als aan de verre
toekomst.

