HTC Nieuwsbrief oktober 2013
Agenda:
Afsluiting van het seizoen:

Oops, een foutje in de
uitnodiging voor de slot toss!!
De dag was goed
maar de datum moet zijn:

Vrijdag 1 november
slot toss 19.00uur:

Jeugd Slottoernooi
Zaterdag 2 november
10.00- 13.00 uur
Klusdag 9 november
09.00uur aan de slag!!

Langzaam komt het seizoen tot een
einde. De banen liggen er op de
meeste
avonden
verlaten
bij.
Overdag wordt er nog wel gewerkt,
want het gras groeit door en de
eikels moeten van de baan. Om
park winterklaar te maken wordt er
nog een
georganiseerd
waar
handen,
bosmaaiers,
bladblazers en kettingzagen welkom
zijn.

Woord van de voorzitter:
Tijdens de ingelaste algemene
ledenvergadering van 2 oktober
jongstleden is besloten voor de
komende
30
jaar
het
erfpachtcontract met de gemeente
aan te gaan met alle voors en
tegens die erbij horen. Belangrijkste
voor ons als bestuur en voor jullie als
leden is, dat wanneer wij het
financieel
niet
meer
kunnen
opbrengen, dat wij het contract dan
zonder gevolgen kunnen opzeggen.
Dit
begrip
bedrijfseconomische
redenen is in iedere situatie waarbij
wij de vereniging zouden willen
opheffen toepasbaar, omdat er bij

vertrekkende leden altijd een
financieel tekort gaat ontstaan.
Zodoende.
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In principe hebben wij toestemming
om het contract zo te tekenen.
Echter gaan wij nog proberen voor
elkaar te krijgen dat wij, na
herberekening na 10 en 20 jaar, de
mogelijkheid krijgen de vereniging
op
te
heffen
wanneer
een
erfpachtstijging van 10% of meer
aan de orde komt. Of dit lukt of niet
hangt af van de contractmanager
Bert van Veen.
Naast de positieve insteek om door
te gaan is ook scherp aangestipt dat
het nemen van deze beslissing de
verantwoordelijkheid
met
zich
meebrengt dat het aan ons als
leden is om de zaak organisatorisch
staande te houden. Om hier eens
over te brainstormen zullen wij half
november een avond prikken
iedereen die ideeën heeft over wat
dan ook in de club, zijn of haar
ideeën
kan
neerleggen.
De
uitnodiging volgt.
Met vriendelijke groet, Michiel
Help mee om de club levendig te
houden en geef je op als vrijwilliger
bij iemand van het huidige bestuur
of via info@hveldtennis.nl

KoffieToss door de week
wegens gebrek aan belangstelling
gestopt en voor volgend jaar
wachten we op een andere
enthousiaste organisator……..

Sportmiddag
basisschool kinderen.
Voor alle kinderen van
de bovenbouw is er
vrijdagmiddag 13 sept.
een puzzeltocht langs
alle
sportverenigingen
gehouden. Die middag
hebben Peter, Margriet,
Hetty, Bert v.D. en
Frédérique 14 groepen
van
gemiddeld
9
kinderen kennis laten
maken met tennis en
onze club. De kinderen
waren enthousiast en de
scholen geven aan dit
volgend jaar nog eens
te willen doen. De
commissie
jeugd
en
sport van onze club is
nog leeg: Kom eens
langs als je durft!’ Dit
was het thema dit jaar
en dat geldt ook voor
jullie als vrijwilligers om
te helpen bij de actie
van volgend jaar!!

Ons Club
gaat door!
Tijdens de redelijk goed
bezochte Buitengewone
Ledenvergadering is hiertoe
besloten, maar…….
we hebben nieuwe
bestuurs- en commissie
leden nodig!

Alle vrijwilligers die het afgelopen seizoen bardienst hebben gedraaid
worden hartelijk bedankt voor een gezellig en goed verlopen jaar!
Wil iedereen nog even bedenken of je nog onbetaalde barbriefjes hebt
en die dan komen betalen? Dit kan tijdens de Slot toss op 1 november,
de jeugd dag op 2 november, de klusdag op 9 november of tijdens de
Brain Storm-avond half november. Op die dagen kun je natuurlijk vooral
gezellig met de activiteit meedoen!!

…..nog steeds zoek…..hoe is het mogelijk, maar helaas is het
waar, die enorme bos is nog steeds zoek….we hopen hem terug te
vinden/krijgen op bovengenoemde data….

Wist u dat we een ontzettend
mooie website hebben en een
top webmaster? Op deze
website staan mededelingen
van huishoudelijke aard
(vergader verslagen,
lidmaatschap gegevens, etc.)
maar ook foto’s (die van het
clubkampioenschap
bijvoorbeeld!!), alle
voorgaande nieuwsbrieven,
kortom een site om in de gaten
te houden als je wilt weten wat
en wie er speelt in de club. Heb
je zelf iets leuks te melden, stuur
dit dan via info@hveldtennis.nl
naar onze webmaster Arno en
hij zorgt voor plaatsing op de
site.
http://www.hveldtennis.nl/htc/
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Ze waren geslaagd en gezellig. De
hoofdprijs: een clinic/demonstratie
van de topspeler van onze club,
werd op dezelfde dag van de
finale al verzilverd. Rik gefeliciteerd
en bedankt!
Natuurlijk ook HULDE voor de
toernooicommissie die alles weer
soepel heeft laten verlopen!! De
foto’s en winnaars zijn op onze
prachtige website te bewonderen:
http://www.hveldtennis.nl/htc/

Najaar is ook de tijd dat er
gedacht moet worden aan het
nieuwe seizoen. we gaan door,
maar dat vraagt inzet van ons
allemaal. Het bestuur is al bezig
met het voorbereiden van de
ALV 2014. Bij die vergadering
nemen we afscheid van Antje
onze penningmeester en Hetty
het
lid
Activiteiten.
Het
bestuurslid jeugd/lescoördinator,
beter bekend als Vacature,
heeft er ook de langste tijd op
zitten. We hebben al een
voorzichtige opgave gehad,
maar we kunnen nog meer
mensen gebruiken!

Jaja mensen, HTC heeft
ook nog een enthousiaste
jeugdgroep! Voor deze
kinderen wordt er op
zaterdag 2 november een
slottoernooi georganiseerd
Het begint om 10:00 uur en
stopt om 12:00 uur. Daarna
gaan we gezamenlijk nog
wat eten en om 13:00 uur
weer naar huis. Opgave en
verdere info bij Heidi, tel.
0528-342188
of
email:
Heidi@vd-ende.com
Misschien leuk dat er
ouders, opa’s en oma’s
komen kijken!!!

