HTC Nieuwsbrief mei 2015
De H.T.C. Dubbelcompetitie 2015

Agenda:

HD-DD-GD GEMIXED!!
Iedere 1e woensdag van de maanden juni, juli,
augustus en september. Geef je op en we
maken er samen een gezellig gebeuren van!!

Het seizoen is alweer in volle gang,
de banen liggen er goed bij ondanks
(of misschien wel dankzij!) de vele
regenbuien, de jeugd is lekker bezig
en dit weekend wordt er een poging
gedaan de oefenkooi van een
betere ondergrond te voorzien zodat
we daar voor de jeugd een extra
speelveldje kunnen maken.
Toch is nog niet alles koek en ei. Zo is
het diverse malen voorgekomen dat
leden de kantine open vonden staan
terwijl er verder niemand meer
aanwezig was. Dat is natuurlijk niet
de bedoeling en het bestuur doet
dan ook een dringend beroep op
een ieder om bij het verlaten van het
terrein te controleren of er verder
nog iemand aanwezig is en dan de
boel goed af te sluiten.
Als laatste nogmaals het verzoek om
geconstateerde gebreken aan
banen en/of terrein te melden bij
Bert van Dop of iemand anders van
het bestuur. Bij voorkeur via het lijstje
op het prikbord wat er al een jaartje
of zo hangt! Dit voorkomt vertraging
in de oplossing van het probleem.
De voorjaarscompetitie loopt bijna
ten einde en twee teams doen het
dermate goed dat zij kampioen
kunnen worden. Mocht dit zo zijn dan
zal het bestuur de kampioenen
huldigen tijdens de nu traditionele
BBQ die door het team van Thijs op
de laatste dag van de competitie
wordt georganiseerd. Een ieder is
welkom om deze dag, 31 mei 2015
tegen een geringe vergoeding een
vleesje mee te prikken. U kunt zich
opgeven bij Thijs van de Weide.

resterende dagen van de

Voorjaarscompetitie

Het Meubeldiscount Open toernooi
begint nu vorm te krijgen maar er zijn
nog lang niet genoeg inschrijvingen
binnen. Aarzel niet en schrijf in! EN:
geef het door bij andere
verenigingen waar u zelf bent voor
een competitiewedstrijd of toernooi!

ZATERDAG 30-mei 14-mei 23-mei
6-jun
ZONDAG -mei 31-mei 14-mei 25mei 7-jun

Meubeldiscount
Open
8 t/m 14 juni

opgave via www.toernooi.nl
Ook deze zomer is er weer de
mogelijkheid een
zomerlidmaatschap aan te
gaan. De maanden juni (m.u.v.
de toernooi week), juli en
augustus voor maar €50!! Ken je
iemand die deze zomer (weer)
eens wil tennissen? Geef deze
info door en zorg dat meer
mensen van ons park gaan
genieten. Opgave bij:
PietJo Schepers.
.

HTC Dubbelcompetitie:
Deze gaat van start NA het Open
Toerpnooi. Bij deze competitie 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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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

