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Agenda Juni

Thema toss:

Leve de
Kampioenen!!
Vrijdag 7 juni a.s.
kantine open 19.00u.
eerste koppels de baan op
19.30
tot……..we klaar zijn met
feesten…pardon: spelen!!

Het toernooi der
toernooien bij HTC!!
kijk bij toernooi.nl of in de kantine
naar de wedstrijdschema’s en
kom gezellig kijken!!

Volgende Thema Toss

Vrijdag 5 juli

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

KoffieToss op afspraak:


Om het park er weer spic en span uit
te laten zien voor ons Meubel
Discount Open hebben we een
gepland op

Het is de Wat
bedoeling
dat
het
terras
gebeurt
erwe
nog
meer
van onkruid ontdoen en de
grasrandjes afsteken om alles er
weer strak uit te laten zien. Hoe meer
mensen hierbij helpen, hoe sneller
we klaar zijn.

Kampioenen gefeliciteerd!
Vooruitlopend op de officiële
inhuldiging tijdens de
wil het
bestuur hier alvast de kampioen
teams hartelijk feliciteren met het
behaalde resultaat!

nieuwsbrief HTC juni 2013

Naamsbekendheid HTC deel 3
Naast het werven van nieuwe leden
via het sportprogramma met de
basisscholen, is er ook weer een start
gemaakt met het werven van
zomerleden. Iedereen wordt
gevraagd actief te zijn met het
bekend stellen van de mogelijkheid
van een dergelijk lidmaatschap.
Ook zal er aan campinggasten de
mogelijkheid geboden worden een
of meerdere banen voor anderhalf
uur te huren. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Frans Verstappen.
Sportstimulering: ‘Kom eens langs als
je durft!’ :
van
half één tot drie. De voorbereiding is
rond, maar op de dag zelf hebben
we nog “handen” nodig om 16
groepen van 8 kinderen kennis te
laten maken met tennis. Een hele
klus, maar zeker de moeite waard.
Help mee om kinderen enthousiast
te maken en geef je op bij Hetty
Annen via info@hveldtennis.nl we
hebben de leden nodig!!






wegens gebrek aan
belangstelling niet op
vaste dag. Toch spelen
op een doordeweekse
dag? Vraag wanneer er
gespeeld wordt aan:
Bert van Dop of
Frédérique
0620971220 / 0625545488
en als er gespeeld wordt:
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.
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De vrienden van HTC zitten er sinds kort warmpjes bij!!






Met een klein deel van het ingezamelde geld voor de vrienden van HTC zijn er
12 heerlijk warme fleecedekens aangeschaft. Het plan om terrasverwarming
aan te leggen paste niet binnen het budget, dus is er voor deze kleurige
oplossing gekozen.
Het bijkomende voordeel is dat je als toeschouwer niet gebonden bent aan de
overkapping maar dat de je met fleece en al ook tussen de banen kan gaan
zitten. Een optie die met een vaste terrasverwarming niet mogelijk was
geweest.
graag na gebruik de fleece opgevouwen terugleggen in de kantine.
Warme Groet van de coördinator Vrienden van HTC
Alie Wildeboer

na jarenlang de drijvende
kracht van de
baancommissie te zijn
geweest, heeft Joop
besloten nu een stapje
terug te doen.
Door het toenemende
aantal vrijwilligers voor het
baan- en terreinonderhoud
was hier eindelijk ruimte
voor.
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Het is in het verleden
gebleken dat er veel leden
zijn die nauwelijks de tijd
hebben om na het werk te
eten voordat ze aan
moeten treden voor hun
wedstrijden. Vandaar dat
Wia heeft aangeboden om
van maandag tot vrijdag
tussen 17.30 en 19.30 een
eenvoudige doch
voedzame maaltijd te
verstrekken tegen een
geringe vergoeding.
U hoeft zich hier niet voor
op te geven, het principe
“op is op” is hier van
toepassing.

