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Agenda:

De H.T.C. CLubkampioenschap

2015

7 – 13 september

Afsluiting met BBQ

28 augustus Toss Avond
ook oud-leden zijn van harte
welkom! Zegt het voort!!

opgave via toernooi.nl

De zomervakantie zit er weer op, het
Meubel Open Discount toernooi al
weer enige tijd geleden en
langzaam maar zeker glijden we via
de najaarscompetitie naar het einde
van het buitenseizoen. Het bestuur
heeft al die tijd natuurlijk niet stil
gezeten en heeft nog een aantal
evenementen voor u in petto met als
hoogtepunt de
clubkampioenschappen welke
worden gehouden van 7 – 13
september. Wij hopen dat er meer
belangstelling is voor deze
kampioenschappen dan de
dubbelkampioenschappen
waarvoor zich zeggen en schrijven
wel één koppel had ingeschreven.
Dit vonden wij een dermate
teleurstellend resultaat dat wij
hebben besloten dit evenement van
de kalender te halen.
Onze club is op dit moment in
gesprek met de HLTC in het
Spaarbankbos om te kijken of onze
leden gedurende de winter gebruik
kunnen maken van de 4 all weather
banen in het Spaarbankbos. Zodra er
resultaten bekend zijn, zullen de
details per mail aan onze leden
worden gemeld.
Als laatste heeft het bestuur onze
club op de lijst laten zetten van de
Rabobank Clubkas Campagne 2015.
Ieder huishouden met één of
meerdere leden bij de RABO bank
krijgt 5 stemmen welke uitsluitend via
internet uitgebracht mogen worden.
De stemperiode loopt van maandag
5 september tot dinsdag 14 oktober.

U mag maximaal 2 stemmen op
eenzelfde vereniging uitbrengen dus
het bestuur hoopt dat u, indien u lid
bent van de RABO bank, uw twee
stemmen zult geven aan onze HTC.
Meer informatie over de Rabobank
Clubkas Campagne kunt u vinden via
de volgende link:
https://www.rabobank.nl/particuliere
n/lokalebanken/zuidwestdrenthe/sponsoring_en_donaties/rab
obank_clubkas_campagne/

.

De Najaarscompetitie
er spelen misschien niet veel teams
mee, maar áls er getennist wordt,
dan zullen het mooie potten worden.
Heb je een momentje kom dan kijken
en moedig onze teams aan!

Nieuwsbrief HTC augustus 2015

HTC Clubkampioenschap
7 – 13 september
www.toernooi.nl
Najaarscompetitie
12 september - 24 oktober
Eind Toss
Vrijdag 30 oktober
Afsluitende Klusdag
Zaterdag 31 oktober

OPROEP
Op onze website staan nog
geen foto’s van 2015. Wie heeft
er tijdens het seizoen de
telefoon of een camera
gebruikt om een strakke actie of
een gezellig moment vast te
leggen? Stuur de foto’s naar
onze webmaster en iedereen
kan meegenieten. Doen!!

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

