HTC Nieuwsbrief november 2013
Agenda:
Dit fanatieke viertal
heeft o.l.v. Heidi
een gezellige
afsluitingsmiddag
gehad. Hopelijk tot
volgend jaar met
nog meer
tennismaatjes!!

Op 9 november brak het zonnetje
door terwijl vijf man aan de Klusdag
begonnen. Ondanks het geringe
aantal hebben ze door hard
zwoegen een heleboel gedaan.
Hulde voor deze leden! Het resultaat
mag er zijn. Baan 1 en 2 (voor de
kantine zijn nu klaar voor de winter.
Baan 3 en 4 kunnen nog gebruikt
worden. Zodra deze ook ontmanteld
worden zal dit bekend gemaakt
worden en is het echt gedaan met
de bedrijvigheid op het terrein.
Hopelijk komt dat leven in de
brouwerij wel weer terug.
Het competitie seizoen begint erg
vroeg. Week 14 worden de eerste
wedstrijden al gespeeld. Als de
winter net zo lang aanhoudt als dit
jaar, dan wordt het nog een hele
uitdaging de banen speelklaar te
hebben. Ook hiervoor zijn er al
klusdagen ingeroosterd en dan zijn er
hopelijk
wat
meer
handen
beschikbaar om die klussen te klaren.
Dat ‘meer handen’ een steeds groter
probleem zal worden komt voort uit
het hard terug lopende ledenaantal.
Bij de B.ALV was er op een enkele
stem na een positieve houding om
ondanks de hogere erfpacht en
teruglopende subsidie bereidheid
van de gemeente, de vereniging in
stand te houden.
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Helaas hebben er een aantal leden
door blessures hun lidmaatschap op
moeten zeggen en blijven we met
ongeveer 70 leden over.
Bij de komende ALV zullen ook 2
bestuursleden hun functie gaan
neerleggen. Voor hen en de nog
immer lege stoel van 7e lid wordt
naarstig naar vervanging gezocht.
Een van die nieuwe bestuursleden
zal de Activiteiten Cie. gaan leiden.
Tenminste……als er zich vrijwilligers
melden om zich hier mee bezig te
houden, want na jaren van inzet van
de huidige 3 dames, vinden zij dat
het tijd wordt dat er anderen met
een frisse kijk op de zaak hun taken
overnemen.
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

Sluiten we af met een positief geluid:
de toernooi commissie heeft super
werk gedaan en hopelijk gaan ze
daar volgend jaar mee door EN
hebben we een prachtige website
waar deze en vorige nieuwsbrieven,
foto’s en links op te vinden zijn!

Brainstormsessie
woensdagavond
11 december
aanvang 20.00u.

Nieuwjaarsborrel
vrijdagavond
3 januari
uitnodiging volgt….

Algemene
Ledenvergadering

woensdag 29 januari
19.30 uur

verkiezing nieuwe bestuurslen……
ben jij daarbij?

Klusdagen 2014

zaterdag 22 maart NL DOET
en zaterdag 29 maart
Aanvang 09.00 tot ongeveer 12.00
Op deze klusdagen kunnen ook de
pasjes opgehaald worden.

Aanvang
voorjaarcompetitie:
week 14 van 2014
Sport voor de
basisschool kinderen.
Ook in 2014 zal HTC in
samenwerking met de
andere
sportverenigingen in
Hollandscheveld
meedoen aan een sport
stimulering programma.
Voor deze actie zijn
natuurlijk weer een
aantal vrijwilligers nodig.
Geef je bij het bestuur
op en wacht niet tot ze
met een lantaarntje
moeten gaan
zoeken………

