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Hamerstukken
De zomervakantie is alweer bijna voorbij en binnenkort starten alle tennisactiviteiten weer. We doen als vereniging dit jaar voor het eerst mee met de vrijdagavond najaarscompetitie. Behalve op de feestavond van de
clubkampioenschappen en van het dollard toernooi wordt er op vrijdagen gespeeld tijdens de andere clubactiviteiten, zoals bijv. de kaartavonden. We hopen dat iedereen met elkaar rekening wilt houden. Na een loting
zijn er 6 teams geselecteerd die mee gaan doen. We wensen iedereen veel succes.
Inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2019 laat nog even op zich wachten. In de volgende nieuwsbrief komt
hier meer informatie over.
De verbouwing is nu helemaal afgerond met het plaatsen van de vloerbedekking en het aanpassen van het
meubilair. We willen iedereen die hier aan mee geholpen heeft erg bedanken!
Er ligt nog de wens om een andere invulling te geven aan de grote muur boven de houten bank, waar momenteel een schilderij met 2 tennissers staat afgebeeld. We willen iedereen vragen om met suggesties te komen
(omschrijving idee, motivatie, globale kosten) . Een idee zou bijv. een grote foto van alle jeugdleden kunnen zijn,
of een foto-collage van alle teams etc. etc. Uit de aangedragen opties kunnen we dan met z’n allen een keuze
maken.
We werken samen met de barcommissie aan een nieuw barregelement, welke binnenkort op de site geplaatst
zal worden. Verder worden er offertes opgevraagd voor vervanging van de banen en het nieuwe hekwerk. De
verbouwing zal hoogstwaarschijnelijk plaats vinden tijdens de zomervakantie van 2019.
De nieuwe website gekoppeld aan de clubapp zijn nu helemaal live. Op de website is ook een facebookkoppeling te zien met actuele nieuwtjes. Bij het bericht ‘welkom op de nieuwe site’ staat nog eens uitgelegd
wat waar te vinden is. De site is in opbouw, dus alle commentaar en verbeterpunten zijn welkom!

Belangrijke data:
2-8 sep

Clubkampioenschappen junioren

9-23 sep

Club kampioenschappen senioren

14 sep t/m Najaars competitie
26 okt
30 sep
12-5 uur

Open dag voor leden
werven

2 nov t/m
15 feb

Interne winter competitie

Interne wintercompetitie
De IWC commissie is al weer bezig met de voorbereidingen voor de komende
interne wintercompetitie, een ongedwongen vrijdagavond competitie waarin
leden tegen elkaar wedstrijdjes spelen en na afloop gezellig een drankje doen.
Na lang beraad is besloten het thema dit jaar ‘foute party’ te laten zijn. Meer
informatie over inschrijving verschijnt binnenkort op de site.

Clubkampioenschappen
Binnenkort starten voor zowel de junioren als de senioren wederom de clubkampioenschappen. Je kan op alle
niveau’s meedoen en en het is een leuke manier om een keer tegen iemand anders van de club te tennissen in
plaats van je eigen maatjes.
Voor de junioren sluit de inschrijving op maandag 27 augustus, inschrijven doe je via toernooi.nl waar ook meer
informatie te vinden is. Inschrijven voor de senioren kan tot 1 September, ook via toernooi.nl

Inschrijving voor wintertraining geopend!
T/m zondag 9 September kun je je inschrijven voor komende wintertraining, zowel voor senioren als junioren. Het inschrijfformulier en meer informatie is te vinden op de site www.bartmatthee.nl. De lessen starten
vanaf maandag 1 oktober t/m eind maart.

Open dag 30 September en verenigingsmarkt 8 september
Onze leden Chantal, Emo en Roy zijn bezig met de organisatie van een open dag. Doel is meer leden te
verkrijgen om onze vereniging gezond te houden. Mede via facebook wordt hier melding van gemaakt. Er
komen ook kraampjes voor locale ondernemers. Ken je vrienden, familie of kennissen die ook eens willen
tennissen? Nodig ze uit voor de open dag! Alle hulp van onze leden is welkom. Meer informatie is te vinden op
onze website.
We staan ook met een kraampje op de verenigingsmarkt op het Eemplein op 8 September tussen 10 en 16
uur. Als je een paar uurtjes mee wilt helpen meldt je dan even bij bovengenoemde personen.
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