HTC Nieuwsbrief februari 2014
Het Nieuwe Bestuur
Agenda:

lkj

Klusdagen 2014

zaterdag 22 maart en
zaterdag 29 maart

29 januari hebben we de
algemene ledenvergadering
gehouden. Achttien leden hadden
de moeite genomen om het mee
te kijken en besluiten voor het
nieuwe seizoen.
Het afgelopen seizoen hebben we
een goed jaar gehad. Niet alleen is
er financieel een positief resultaat
geboekt van zo’n € 4.000,geboekt, er zijn een aantal
activiteiten ontstaan als het nieuw
leven in blazen van de vrienden
van HTC, en de geweldige
prestaties van de nieuwe
sponsorcommissie. Ook de
verlotingsacties tijdens het toernooi
waren een geweldige extra
bijdrage.
Verder is er voor de komende 30
jaar het nieuwe erfpacht contract
getekend waarin wij met stevig
onderhandelen veilig hebben
kunnen stellen dat extra
opgebouwd vermogen vrijgesteld
kan worden wanneer wij de
exploitatiebegroting niet meer
rond kunnen krijgen.
De toekomst
Ondanks het zeer positieve
resultaat van vorig jaar blijft de
toekomst van ons clubje ongewis.
“Gewoon lekker gaan tennissen en
dan zien we aan het einde van het
seizoen wel…” was de nuchtere en

positieve bijdrage van Bert Smand die
misschien wel het best karakteriseert
hoe wij het nieuwe seizoen in willen
gaan. “Gematigd positief”.
Doordat het vorig seizoen wederom
eindigde met een aantal
opzeggingen starten wij seizoen 2014
met 67 leden. Juist dat aantal is ons
punt van zorg. Zoals in eerdere
berichtgeving al geschreven hebben
we een 100 leden nodig om gezond
te zijn. Aanwas van nieuwe leden blijft
bittere noodzaak om de tand des tijd
te doorstaan. Nieuwe beleidslijn hierin
is dat we een korting van 10% op de
contributie aan ieder lid die een
nieuw lid aandraagt. Die 10% korting
geldt voor ieder nieuw lid. Lukt het jou
om 4 leden aan te dragen, dan zal
kan je dus een korting tegemoet zien
van 40%. Eis hierbij is wel dat het
nieuwe lid voor een heel seizoen lid
moet worden.
Naast deze stimulering voor
bestaande leden vragen wij iedereen
ook actief mee te denken over
andere acties die nieuwe leden
kunnen trekken. Zo hebben wij het
tijdelijk lidmaatschap bijvoorbeeld
voor voetballers, hockeyers e.d. die
gedurende hun competitiestop in de
zomer bij ons een kijkje kunnen
nemen.
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Aanvang 09.00 tot ongeveer 12.00
Op deze klusdagen kunnen ook de
pasjes opgehaald worden.

Aanvang
voorjaarcompetitie:
week 14 van 2014

Naast dat we in leden zullen
moeten groeien, is het bestuur
nog op zoek naar bestuursleden
die activiteiten willen
coördineren en iemand voor
communicatie en pr. Bestuurslid
wil niet per sé zeggen dat je alles
ook moet uitvoeren, maar hij/zij
zorgt er voor dat een aantal
activiteiten doorgang vinden.
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
De notulen van de ALV en het
financiële verslag zullen per mail
aan u gestuurd worden.

Westerbork Open
van 16 t/m 23
maart 2014

