HTC Nieuwsbrief november 2014
Agenda:

Zolang het niet vriest zullen er twee
banen speelklaar gehouden worden.
Zodra de vorst zijn intrede doet zullen
ook de netten van deze banen gehaald
worden en is het echt klaar met 2014.

Bestuur volgend jaar:
Doordat Michiel het vorig jaar veel
drukker heeft gekregen was het niet
meer mogelijk zijn werk/privé te
combineren met de functie als
voorzitter. Er bleef teveel liggen
waardoor hij toch de keuze heeft
moeten maken deze functie neer
te leggen. De afgelopen maanden
heeft het bestuur gezocht naar een
goede oplossing voor het komend
seizoen en die is gevonden. Frans is
genegen de functie van voorzitter
te aanvaarden. Bert van Dop blijft
gelukkig onze groundsman. Pietjo
zal naast de ledenadministratie ook
de formele functie van secretaris
erbij nemen. Thijs jr. maakt de
overstap van penningmeester naar
bestuurslid voor de activiteiten.
Als penningmeester heeft zich een
zeer trouw lid gemeld met ruime
ervaring als penningmeester. Bij de
ALV 2015 zal deze taakverdeling bij
uitblijven van tegenkandidaten
officieel worden.
Mochten er leden zijn die er voor
voelen om volgend jaar in welke
functie dan ook zitting te nemen in
het bestuur kunnen zij dit kenbaar
maken bij Michiel via het mail
adres: htc-michiel@hotmail.com
Michiel zal niet meer in het bestuur
zitting nemen, maar blijft wel actief
als coördinator van de jeugd
waarmee hij het stokje overneemt
van Antje die dit met veel
enthousiasme gedaan heeft. Zij zal
tijdens de ALV op gepaste wijze
bedankt worden voor haar inzet
van de afgelopen jaren.

Klaverjassen
Zeer waarschijnlijk gaan we
ook deze winter een kaartje
leggen. Houd website en
mail in de gaten!

Klusdag:
Dankzij de wekelijkse inzet van Bert
van Dop en Bert van de Weide en
dankzij een goede opkomst zaten we
al om 10.30 aan de koffie en was het
werk gedaan. Het laatste gras van
het gazon, wat dikke takken
gesnoeid aan de achterkant, beetje
vegen en twee banen ontmanteld en
tot slot de taart van Frans. Heerlijk
weer, hard gewerkt, opgeruimd staat
netjes .
Tuin bij de Entree:
Als je de volgende keer op het park
komt even aandacht voor de Entree,
het tuintje direct links na het hek.
Pietjo was de armetierige bosjes zat
en is druk aan de slag. Struiken weg,
en mooie perkjes gezaaid, met als
leuk detail de lage struikjes in de vorm
van de letters HTC.
Eindtoss:
Ja, en dat was nou weer eens
helemaal leuk: de slottoss. De hele
avond alle banen bezet met
(gemengd)dubbels. Het weer was
natuurlijk super en dankzij de terras
heater die de club van Herma
gedoneerd heeft gekregen was het
mogelijk om tot 1.30 uur heerlijk buiten
te zitten. Als Trudy haar zin had
gekregen was de laatste pot met
Derk-Jan, Henk, Michiel en Trudy om
23.45 uur nog aan een tweede set
begonnen. Maar ja de gezelligheid
van het terras lonkte ook. Echt
gewoon weer een heerlijke avond
om het seizoen 2014 af te sluiten. Een
welverdiende pluim voor de
organiserende dames!!
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2015

Nieuwjaarsborrel
2 januari
Algemene Leden Vergadering
28 januari
Klusdagen
21 maart NL DOET
28 maart
Voorjaarscompetitie
ZATERDAG 4-apr 11-apr 18-apr
25-apr 9-mei 16-mei 30-mei 14mei 23-mei 6-jun
ZONDAG 6-apr* 12-apr 19-apr
26-apr 10-mei 17-mei 31-mei 14mei 25-mei 7-jun
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

Informatie over de club,
activiteiten en foto’s van het
afgelopen seizoen zijn te
vinden op de website van
HTC.

