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Agenda:
Thema Toss 22 augustus

Najaarscompetitie2014 naar 7
wedstrijddagen!

kantine om 19u open, 19.30u
eerste toss de baan op.
we hopen het huidige aantal
van 12 deelnemers te
verbeteren…kom jij ook?!?

De KNLTB heeft besloten de najaarscompetitie te
verlengen van 3 naar 7 dagen. Wat vinden jullie
hiervan? ‘Leuk nu gaan we meedoen” of “Nee nu
haken we af, het is te lang”. Graag een reactie
(positief of negatief) naar info@hveldtennis.nl en laat
het bestuur je mening horen om deze mee te laten
klinken tijdens het districtsoverleg.

Het is juli op de rand van de
zomervakantie, halverwege het
seizoen. En hoe staan we er nu voor
na de sombere berichten van
teruglopend ledenaantal, forse
erfpachtverhoging en overlast
gevende hangjeugd.
Het ledenaantal laat een lichte
stijging zien in het aantal
seizoensleden, en een behoorlijke
stijging van het aantal zomerleden.
Momenteel lessen er 13 jeugdigen.
De jeugdcontributie is drastisch
verlaagd waarbij kinderen in de
basisschoolleeftijd beneden de
honderd euro een heel seizoen
kunnen lessen en tennissen. Er zijn
nu al berichten dat na de
zomervakantie weer twee kinderen
willen gaan lessen.
De financiële klap van de
erfpachtverhoging hebben wij
kunnen opvangen en financieel
hebben we wat armslag. De
overlast van de hangjeugd lijkt wat
afgenomen. Hiervoor blijft gelden:
overlast zelf melden, of op het
formulier op het prikbord bijschrijven
zodat er centraal gemeld wordt.
Die verantwoordelijkheid ligt bij ons
als leden.
Ondanks dat het aantal actieve
leden erg groot is, is met het kleine
aantal leden in onze club de
spoeling voor dun als het gaat om
klusjes die moeten worden gedaan.
Dat blijft een punt van aandacht

de eind-toss op 24 oktober

en een punt van zorg. Hoe meer
schouders de last dragen, hoe lichter
het is.
!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!
Volgend punt van zorg is de bezetting
van het bestuur. Momenteel is er al
sprake van een gemankeerd
bestuurd. Nu heeft ook de voorzitter
aangekondigd komend seizoen zijn
functie neer te leggen. Denk er over
na en mocht je twijfel hebben of het
iets voor je is, neem gerust contact
op, wij leggen graag uit wat het
inhoudt.

competitie resultaten…
Dit jaar hebben er weer aardig wat
teams meegedaan aan de
competitie. Onze wedstrijdleider Erik
had het er maar druk mee, maar alles
liep op rolletjes. Van al deze teams
hebben we een kampioensteam: het
dames donderdagochtendteam wist
ondersteund door diverse invallers de
eerste plek te bemachtigen.

Foto’s

Herfstcompetitie
de exacte data zijn op de
website terug te vinden.
Start donderdag 11 september
en laatste dag zondag 26
oktober. De inhaaldata zijn
van 30 oktober t/m 16
november.
We wensen een ieder een
fantastische zomer, kom fit en
gezond terug van vakantie!
Succes als je meedoet aan
één (of meer ;-) van de vele
toernooien die in deze
periode in onze streken
georganiseerd worden!
Tot op de baan!
Help mee om de club levendig
te houden en geef je op als
nieuw bestuurslid of vrijwilliger
bij iemand van het huidige
bestuur of via
info@hveldtennis.nl

……Jullie doen volgend jaar toch ook
mee?!?!

van het
Meubel Discount
Open
zijn te vinden op de
website van HTC.
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