HTC Nieuwsbrief mei 2013
Geef je op voor ons
gezellige Meubel
Discount Open via
Toernooi.nl
en geef het ook door
aan al je tennisvrienden
van andere
verenigingen

Agenda Mei/Juni:

eerstvolgende
Thema Toss:
leve de
Kampioenen!!
vrijdag 7 juni
19u kantine open, 19.30u eerste
toss koppels de baan op.

Voorjaars Competitie
weekenden van
4, 11,18 en 25 mei
laatste weekend: 1 juni

Naamsbekendheid HTC

De “Hangjongeren”
Het bestuur heeft diverse gesprekken
gevoerd met de gemeente en
vertegenwoordigers van de Stichting
Welzijnswerk. Dit heeft niet geleid tot
het door ons gewenste resultaat. De
gemeente is van mening dat de
huidige hangplek het minste overlast
voor de bevolking oplevert. Er is een
Wat
gebeurtinerde
nog
meer
prullenbak
geplaatst
hoop
dat
deze ook gebruikt zal worden en er
zijn richtlijnen verstrekt ‘Hoe om te
gaan met groepen jongeren’. Deze
lijst kunt u inzien achter de bar. Wel
zal de politie regelmatiger
controleren op onrechtmatigheden
en is het verzoek uitgegaan aan de
leden van de club om de kentekens
te noteren van de betreffende
auto’s om zodoende een trend te
kunnen ontdekken. Bert van Dop
heeft zich opgeworpen om als
contactpersoon te fungeren dus
gaarne uw informatie via hem
spelen. Slechts indien u fysiek
bedreigt wordt kan direct 112
worden gebeld. Het bestuur is niet
gelukkig met de situatie maar op dit
moment zit er helaas niet meer in.
Wordt vervolgd…………

nieuwsbrief HTC april 2013

Een van de speerpunten van het
beleidsplan HTC is het werven van
meer leden. Dit zal in eerste instantie
gebeuren door de
naamsbekendheid van onze club te
verbeteren. Het bestuur zal proberen
elke maand een stukje te schrijven
voor de lokale kranten om zodoende
iedereen in de omgeving te bereiken.
Een van de zaken welke wij willen
promoten is het beschikbaar stellen
van onze faciliteiten voor bedrijfsuitjes
en verjaardagsfeestjes/buurtfestijnen.
Hierbij moet u denken aan een leuk
potje tennis, gevolgd door een
drankje in de kantine. Het bestuur
verzoekt alle leden om dit in hun
eigen omgeving uit te dragen.

Thema Tossen verder dit
jaar:


Vrijdag 5 jul
Vakantie Toss waarbij ook
leden van Nieuwlande,
Elim en Hoogeveen
hartelijk welkom zijn.

Woensdag Toss Ochtend


9.30u koffie en dan snel
de baan op tot 12.00u!

Tijdelijk lidmaatschap
Ook dit jaar willen wij het
tijdelijk lidmaatschap
weer aanbieden. Om
beter tegemoet te
kunnen komen aan
leden van
sportverenigingen met
een zomerstop is de
periode uitgebreid naar
drie maanden. De
kosten zijn nu € 45,- en
ook hier verzoekt het
bestuur de eigen leden
weer om dit in de wijde
omgeving uit te dragen.

