HTC Nieuwsbrief september 2013
Ons Club
kampioenschap
staat op het punt
van beginnen:
9 september
Kijk op toernooi.nl
voor de schema’s en
kom spelen en
kijken!

Agenda
Volgende
Thema Toss

Vrijdag
??oktober
(nader te bepalen)
We zijn nog hard aan het
nadenken…

Club Kampioenschap
2013



Nog even en dan is het zover, dan is
het tennisseizoen 2013 voorbij en zitten
we bij elkaar om de toekomst van
HTC te bespreken.
wordt u uitgenodigd de bijzonder
algemene
ledenvergadering
te
komen
bijwonen. De officiële
uitnodiging met de agenda wordt
komende week verstuurd. Tijd voor
bezinning, want een vereniging heeft
niet alleen bestaansrecht omdat de
financiën kloppen, maar bovenal
omdat we SAMEN iets willen doen.

van 9 t/m 22 september. De
toernooi commissie is druk aan het
plannen om de wedstrijden in te
plannen, wat een hele klus is met
meerdere categorieën waaraan
spelers mee mogen doen naast alle
verhinderingen die ook verwerkt
moeten worden: HULDE voor deze
harde werkers achter de schermen!

Een samenwerkingsvorm waarbij meerdere
personen op voet van gelijkheid trachten een
bepaald doel te verwezenlijken of een bepaalde
activiteit te ontplooien, meestal zonder dat
hieraan commerciële belangen ten grondslag
liggen.

Sportstimulering:
‘Kom eens langs als je durft!’ :

Voor de rest van het seizoen is de
prijs van de wijn aangepast:
van half één tot per glas nu €1,50.
drie. De voorbereiding is rond, maar
op de dag zelf hebben we nog
“handen” nodig om 16 groepen van
10 kinderen kennis te laten maken Yolanda heeft voor de laatste
met tennis. Een hele klus, maar zeker periode weer een schema rond
de moeite waard. Help mee om gestuurd voor de bezetting van de
kinderen enthousiast te maken en bar. Denk ook even aan het
betalen van nog niet betaalde
geef je op bij Hetty Annen
briefjes en de sleutelbos is immer
via info@hveldtennis.nl
zoek, wie oh wie?!

nieuwsbrief HTC september 2013

9 t/m 22 september
zie toernooi.nl voor
wedstrijdschema’s

KoffieToss op afspraak:
 Bert van Dop of Frédérique
 0620971220 / 0625545488
 9.30u koffie en dan snel de baan
op tot 12.00u!

Sportmiddag
basisschool kinderen.
Voor alle kinderen van
de bovenbouw is er
vrijdagmiddag 13 sept.
vanaf half een tot drie
een puzzeltocht langs
alle sportverenigingen.
In
die
periode
ontvangen ook wij 16 !!!!
groepen
van
10
kinderen om kennis te
maken
met
tennis.
Motto van deze actie:

‘Kom eens langs als
je durft!’
Dat geldt ook voor jullie
als vrijwilligers om te
helpen..

