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Heel voorzichtig kunnen we weer aan buiten
tennis gaan denken. Het wordt vroeger licht en
later donker. De temperatuur stijgt en de
crocussen komen boven…de banen zullen
weer speelklaar gemaakt worden…nog even!

Begin maart heeft het bestuur voor
het eerst in de nieuwe samenstelling
vergaderd.
Als bestuur waren we verheugd over
de goede opkomst op de ALV.
Daarnaast was de stemming onder
de leden erg positief ondanks het feit
dat we ons als club op dit moment
in een precaire situatie bevinden .
Het vertrouwen dat we als bestuur
hebben gekregen van de
ledenvergadering heeft ons gesterkt
om de vereniging met frisse moed
door deze periode te loodsen . Het
bestuur heeft inmiddels een nieuwe
herintredende penningmeester , te
weten Bert Hop.
De activiteiten gaan door Thijs van
de Weide gecoördineerd worden .
Michiel Dragt , die de laatste jaren
de functie van voorzitter heeft
gehad heeft het bestuur verlaten ,
maar blijft wel de jeugd activiteiten
coördineren . Hierdoor is de wens
van het bestuur om jeugd
aangelegenheden een meer
prominente plaats te geven vervuld
en blijft de kennis van Michiel ook
voor de club behouden .Op dit
moment lijkt het leden aantal weer
wat toe te nemen , dit is voor onze
club zeer belangrijk . We roepen dan
ook een ieder op, waar dat kan, de
club te promoten zowel bij mensen
die lid kunnen of willen worden als
ook bij nieuwe sponsoren. Zoals ook
tijdens de leden vergadering door
enkele leden is gezegd , kijk nog
eens in je eigen omgeving naar
mogelijkheden om de club te
steunen of te promoten. Het nieuwe
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seizoen staat voor de deur , op dit
moment is het prima weer en ik hoop
dat dit een goed voorteken is voor
een mooi tennis seizoen. Sportieve
groet, Frans
Klusdagen 2015
21 maart staat al bijna voor de deur.
Deze eerste klus-dag van het jaar zal
vooral in het teken staan van
bladruimen en schoonmaken van
kantine, terras en bloemperken.
Neem dus schoonmaakspullen en
tuingereedschap mee! De banen
zullen wind en weder dienende op de
28ste gereed zijn om van netten en
bankjes te worden voorzien zodat we
er helemaal klaar voor zijn om het
nieuwe seizoen op 3 april te
beginnen.

.

De H.T.C.
Dubbelcompetitie 2015
HD-DD-GD GEMIXED!!
Iedere 1e woensdag van de
maanden juni, juli, augustus en
september wordt er i.p.v. tossen een
dubbel competitie met poule
systeem gespeeld. Vooralsnog biedt
de opzet plaats voor 12 inschrijvingen:
per baan een poule van 3 = 2
wedstrijden per avond. Verliezer
degradeert, winnaar promoveert
zodat er de maand daarop 4 nieuwe
poules zijn. Inschrijven kan via
www.toernooi.nl Laten we er een
paar gezellige avonden van maken!
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Voorbereidingstoernooi
TC de Weide 23 – 29 maart
Openings/Paas Toss
VRIJDAG 3-april
19u kantine open, 19.30 eerste
toss de baan op!
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
Meubeldiscount Open
8 t/m 14 juni opgave via
www.toernooi.nl
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

