HTC Nieuwsbrief december 2013
Op deze plek in de
nieuwsbrief van
november was
deze foto al te zien,
maar nu staat ook
het bijbehorende
verslag er in.
Nogmaals bedankt
Heidi!!
ideeën zal nader onderzocht
worden.

Op 11 december was er door Michiel
een Brainstormavond georganiseerd.

Brainstorm
Tsja, wat moet ik er van zeggen. Na
de sombere vooruitzichten vorig jaar
aan het begin van het jaar en een
zeer positieve dynamiek gedurende
2013, hadden wij deze positiviteit om
willen zetten in goede ideeën en
plannen voor het komend seizoen.
Helaas hadden naast mij, vier
mannen de moeite genomen om te
komen. Eigenlijk word ik er wel een
beetje moedeloos van, of moet ik
gewoon accepteren dat dit is wat
het is met het risico dat wij langzaam
doodbloeden?
Met de aanwezigen hebben wij in
ieder geval een leuke avond gehad
waarbij we eigenlijk unaniem
gestemd hebben voor beweegbare
etalagepoppen. De shortlist zal
verder bezien worden en bij de ALV
nog eens aangestipt. Een aantal
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Eén van de ideeën was om te zien
of een georganiseerde hardloop
groep interesse zou hebben om
vanuit ons clubgebouw te starten en
daar te eindigen iedere week. Hier
waren wij allen eigenlijk enthousiast
over echter het is reeds duidelijk dat
de organisator momenteel geen
interesse heeft.
Resumé: een aantal ideeën om
nader te bezien, te weinig mensen
om echt iets los te krijgen en een
beetje moedeloos gevoel bij het
bestuur. …………

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

Agenda:

Nieuwjaarsborrel
vrijdagavond
3 januari
uitnodiging volgt….

Algemene
Ledenvergadering

woensdag 29 januari
19.30 uur

verkiezing nieuwe
bestuursleden…… 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
Verslag Jeugdmiddag:
Op 2 november was het
dan zover en konden de
jongste leden de strijd
met elkaar aan gaan.
Gelukkig zat het weer
mee en werd er fanatiek
gespeeld. Er werden
wedstrijdjes van 10 min
gespeeld en deze waren
met regelmaat erg
spannend. Op de eerste
plaats is geëindigd Kyra
de Vries, tweede werd
Kristy Bouwmeester,
derde Esmee de Vries en
op de vierde plaats is
geëindigd Emy van der
Ende. Ter afsluiting
hebben we gezamenlijk
patatjes gegeten en dit
viel in goede smaak. Het
was zeker voor herhaling
vatbaar.

Nieuwe bestuursleden

Erfpacht
Het was nog geen makkelijke
klus om uiteindelijk onze
wensen voor elkaar te krijgen.
Wij betalen de komende 30
jaar in principe € 1.500,- per
jaar voor de erfpacht.
Wanneer na tien jaar opnieuw
geïnventariseerd wordt en de
erfpacht wordt dusdanig
verhoogd dat wij de
exploitatiebegroting niet meer
rond krijgen, dan kunnen wij de
erfpacht opzeggen en mogen
wij de door ons opgebouwde
tegoeden, indien aanwezig,
naar eigen inzicht besteden.
Dat was een belangrijk punt.
Voor de rest wil ik Bert van Dop
danken voor zijn Pitbull-achtige
bijdrage waarbij het Snip en
Snap duidelijk is geworden dat
HTC een clubje is dat je niet
zomaar opzij zet.

Voor de komende seizoenen
zijn wij op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Aftredend en
niet herkiesbaar zijn Antje
Prakken (penningmeester) en
Hetty Annen (Activiteiten).
Voor de functie van
penningmeester zal Thijs jr.
door het bestuur worden
voorgedragen in de komende
ALV. Maar daar zijn wij er nog
niet mee. Voor activiteiten,
jeugd, pr zijn allemaal nog
bestuursleden nodig. Mogelijk
dat we bij het uitblijven van
deze functies de
organisatievorm iets gaan
aanpassen. Hier meer over op
de ALV. Tot dit tijd kunnen
kandidaten voor een
bestuursfunctie zich melden bij
mij. Je kunt een mail sturen
naar Michiel Dragt htcmichiel@hotmail.com Alle
meldingen zullen in discretie
behandeld worden. Mocht je
vragen hebben of anderszins
iets willen weten over het
bestuur, mag je ook gerust
mailen naar dit adres.

We wensen jullie allen
een gezond en
SMASHING GOOD 2014!
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