HTC Nieuwsbrief feb/mrt 2013
Gezelligheid tijdens
de klusdagen.
De ochtenden
beginnen om 9 uur
en gaan door tot
twaalf uur.
Voor koffie en iets
lekkers wordt
gezorgd!

Belangrijke data maart:

Klusdagen
16 NL Doet
23 schoonmaak

Spelerspassen ophalen


voor jong en oud is er
wat te doen.

Op de klusdagen kunnen
de spelerspasjes
opgehaald worden.

Thema Tossen dit jaar:

Op de Algemene
ledenvergadering is over
een aantal zaken gestemd.
Erfpachtcontract



Paasmaandag 1 april
Opening Toss
let op uitnodiging die
apart gemaild wordt!!



Vrijdag 31 mei
After Competitie Toss



Vrijdag 5 juli
Vakantie Toss

Kantineprijzen

De voorgestelde verhoging voor de
kantineprijzen, zoals gesteld in de
uitnodiging voor de ALV, wordt unaniem
aangenomen.

Het erfpachtcontact loopt tot
Heeft u over één van deze onderwerpen
31-12-2013. De gemeente heeft tot
vragen dan kunt u hiervoor terecht bij het
een aanzienlijke verhoging besloten.
Bestuur.
Met het huidige ledenbestand is het
niet mogelijk dit op te brengen. De
vergadering besluit in
oktober/november 2013
een buitengewone vergadering te
beleggen om een besluit te nemen
Wat gebeurt eren
nog
over de erfpachtkwestie
het meer:
voortbestaan van HTC.
Er van uitgaande dat we een
Tijdens de vergadering hebben we
overlevingskans hebben is er sprake
afscheid genomen van Wia als
van een:
voorzitster. Zij werd bedankt voor haar
inzet gedurende twee termijnen. Zij had
Contributieverhoging!!!
al eerder de hamer overgedragen aan
Met Onmiddellijke Ingang
Michiel als interim voorzitter en hij werd
door de vergadering unaniem verkozen
Teneinde de erfpachtverhoging te
kunnen opvangen is het nodig de
deze functie te blijven vervullen.
contributie met € 20,- te verhogen.
Als nieuw bestuurslid verwelkomen we
De ALV is met grote meerderheid
Frans Verstappen als secretaris.
akkoord gegaan deze verhoging
gefaseerd in te voeren.
Officieel komt het bestuur nog steeds
Besloten wordt om de contributie in
een persoon te kort, dus bij deze:
2013 met 10 euro te verhogen en in
2014 met nog eens 10 euro.
kijk eens of het je wat lijkt, je bent

welkom!!

Toss Ochtend in de week
meedoen? Mail:
frederique754@gmail.com
En natuurlijk de vaste
woensdagavond toss.


verder:

Vrijdag 26 april
Open Middag
Schooltennis
i.s.m. de basisscholen
en de
combinatiefunctionaris

Het zal een ieder duidelijk zijn dat er het hele
jaar door wel iets te klussen valt. Dit jaar zal
het bestuur bepaalde leden persoonlijk
benaderen voor een toegespitste klus om
deze in onderling overleg in te plannen.
Uitzondering zijn de twee klusdagen in maart
welke bedoeld zijn om de kantine en het
terrein weer gebruik gereed te maken.

Het komende seizoen krijgen wij les van
een nieuwe tennisleraar van

Tennisschool Koning
Raymond Meijer is vroeger lid geweest
van HTC en zal met veel enthousiasme
de lessen gaan verzorgen.
Opgave kan met de inschrijfformulieren
die te vinden zijn op de website.

U wilt uw steentje bijdragen, maar géén
van de twee zaterdagen passen in uw
plannen!? Dan verzoeken wij u contact
op te nemen met:
Bert van Dop, als uw voorkeur uitgaat naar
een wat technischer klus of
Grietje Kroesen, om in uw eigen tijd te helpen
met schoonmaken.

http://www.hveldtennis.nl/htc
/vereniging/tennislessen

Tijdens de ALV is de bezorgdheid uitgesproken over de
jongeren die zich bij de parkeerplaats ophouden.
De wijkagent erkent het probleem, maar er zijn in
Hollandscheveld weinig andere plaatsen waar deze
jongelui met elkaar kunnen “hangen” zonder overlast
te bezorgen.
Ofschoon hier begrip voor is, vinden de leden dat het
tennispark dat toch al in een achteraf hoekje van het
dorp ligt, niet de aangewezen plaats is om ze dan
maar te gedogen. Zeker ’s avonds laat voelen de
leden zich bedreigd en willen niet alleen richting auto’s
gaan. De door de inzet van Ed Bes geplaatste lantaarn
maakt het iets makkelijker, maar het onveilige gevoel
blijft. Woensdag 27 februari wordt er door het wijkteam
een bijeenkomst georganiseerd, waar deze zaak
besproken wordt. Het bestuur van HTC zal hier haar
leden vertegenwoordigen.

HTC wenst iedereen
een vrolijk Pasen!
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