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Nieuwsbrief februari 2010 

 
 
Beste tennisliefhebbers van De Gouwen, 
 
Het bestuur wenst jou alvast een geweldig tennisseizoen toe voor 2010! 
 
 
Nieuwsbrief  
Net zoals vorig jaar is het de bedoeling dat wij je regelmatig via een nieuwsbrief op de hoogte gaan 
houden van onze clubactiviteiten. De nieuwsbrief zal in het vervolg op beknopte wijze de aandacht 
vestigen op de diverse clubactiviteiten en vervolgens verwijzen naar het meer uitgebreide nieuws dat 
je op onze vernieuwde website kunt terugvinden. Je kunt dan zelf een keuze maken welke berichten 
je in zijn totaliteit wil lezen!  
 
Let op! De verwachting is dat de vernieuwde website voor 1 maart a.s. “live” gaat. Iedereen ontvangt 
hier nog apart bericht van. 
 
 
Afhalen ledenpas 
De KNLTB is op dit moment erg druk bezig om alle nieuwe passen gereed te maken voor het nieuwe 
tennisseizoen. Wanneer de passen klaar zijn worden deze verstuurd naar onze tennisvereniging en 
worden deze uitgereikt aan de leden. De mogelijkheden om je pas op te halen zijn: 
  

 woensdag 24 maart tussen 20.00 uur – 22.00 uur; 
 zaterdag 27 maart tussen 14.00 uur – 16.00 uur.  

 
De bardiensten dienen dan ook meteen worden doorgegeven. 
 
Dit jaar ontvangt tevens elk lid 2 dagkaarten. Deze geven de mogelijkheid voor potentiële leden om 
kennis te maken met onze vereniging.   
 
 
Competitie trainingsdag voor senioren 
Op zaterdag 27 maart kunnen alle senior-competitieteams gedurende een thema ochtend van 2 uur 
zich voorbereiden op de voorjaarscompetitie. Lesthema’s zijn vastheid, enkelspel- en dubbelspel 
tactiek. 
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De trainingsdag vindt plaats op de zaterdagochtend 27 maart. De kosten voor deze cursus bedragen 
€ 100,00 per competitie team. Je kunt met je team inschrijven via de contact link op de site 
www.tennisacademie.nl o.v.v. competitietraining, naam deelnemers en vereniging.  

De teamcaptains zijn reeds via de e-mail op de hoogte gesteld van deze actie. 

 
Reguliere lessen jeugd en senioren 
De reguliere lessen gaan binnenkort weer van start! De lessen worden op ons park gegeven door 
Jennifer Helder (Tennis Academie Almere) op maandag en woensdag. Meer informatie over de tijden, 
kosten en inschrijving verwijs ik je door naar www.tennisacademie.nl.  

Op onze vernieuwde site zal ook aandacht besteed worden omtrent de lessen van Tennis Academie 
Almere, in het bijzonder aan de introductie van de trainster Jennifer Helder. 

 
Opfriscursus Senioren 55+  
Vanaf eind maart geeft Tennis academie Almere (TAA) ook lessen aan 55+ leden. Gedurende 9 
weken krijg je een cursus waarbij de techniek en spelsituaties worden doorgenomen, speciaal 
afgestemd op de iets oudere tennisser. De kosten bedragen € 100,- per persoon. Opgeven hiervoor 
kan via www.tennisacademie.nl.  
 

Openingstoernooi 
Het is alweer bijna zover, het openingstoernooi voor de jeugd en senioren staat alweer voor de deur! 
Dit is een mooie gelegenheid om buiten weer een balletje te slaan en voor de nieuwe leden om nader 
kennis te maken met de overige leden.  
Noteer al vast in je agenda: 
 

 27 maart – openingstoernooi jeugd  
 28 maart – openingstoernooi senioren 

 
Meer informatie over de tijden en over de invulling van de dag wordt begin maart op onze vernieuwde 
site gepubliceerd! 
 
 
Clubsponsoring 
Onze vereniging is financieel afhankelijk van contributie, kantine inkomsten en sponsoring. Deze 
middelen zijn nodig om activiteiten te organiseren en de banen in een goede conditie te krijgen en te 
houden. Naast de gewone vormen van sponsoring via advertenties, bestaat er nu ook een digitale 
vorm. De Gouwen heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met de VOMAR supermarkt. Via de 
VOMAR is het mogelijk om je club te steunen. Het enige wat je nodig hebt is een klantenkaart van de 
Vomar en elke keer als je boodschappen doet deze kaart bij de kassa te laten scannen. Met de kaart 
kun je sparen en je club steunen. Om je club te steunen hoeft je geen punten te sparen, het mag wel. 
Het kost je dus niets, alleen een “klant is koning kaart” halen (je krijgt er dan één in creditkaart formaat 
en twee kleinere) en deze kaart telkens laten zien als je boodschappen doet. Als je al zo’n kaart hebt, 
dan kun je gewoon deze bestaande kaart gebruiken. Geef je naam en je kaartnummer door aan 
Femma Hofman nieuwsbrief@gouwen.nl. Bedankt alvast dat je mee sponsort! 
 
 
Korting via Tennisplanet 
Wat wellicht veel mensen niet weten en/of vergeten is dat leden van TV De Gouwen korting 
ontvangen bij een bestelling via www.TennisPlanet.com. Tennis Planet is een website waar alles te 
vinden is met betrekking tot tennis. Zo ontvang je bijvoorbeeld tot 20 % korting op rackets, tassen, 
kleding en schoenen. Kortom, zonde om hier niet van te profiteren! 
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(Herhaal)oproep vacature commissieleden en secretaris! 
Wij willen graag weer een beroep doen op alle leden. Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar 
leden die een bijdrage willen leveren aan de jeugdcommissie en/of activiteitencommissie. Tevens zijn 
wij nog steeds dringend op zoek naar een secretaris. Voor meer informatie over de inhoud van deze 
functies kun je contact opnemen met onze voorzitter Manfred van Veghel via voorzitter@gouwen.nl 
of 06 502 88 086. 
 
 
A Sisters Hope 
Graag willen wij je aandacht vragen voor het volgende. Een lid van onze vereniging, Astrid Affourtit, 
zelf survivor van borstkanker, wil graag met haar partner Willem 60 km wandelen met als doel zoveel 
mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen borstkanker. Al het geld dat wordt opgehaald met deze 
wandeling gaat naar Pink Ribbon voor meer wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Kijk voor 
meer informatie hoe jij een bijdrage kunt leveren als bedrijf of als individu, in bijgevoegde bijlage. 
Tevens kun je Astrid en Willem op Hyves vinden: team2getherstrong.hyves.nl 
Willem Nijveldt en Astrid Affourtit zijn 2gether strong!! 

 
Tenslotte 
Wij hopen dat je zo weer even helemaal op de hoogte bent. Vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. 
deze nieuwsbrief kunt je richten aan Femma Hofman via nieuwsbrief@gouwen.nl 
 
 
 
Vriendelijke tennisgroet, 
 
 
 
Het bestuur 
 
Manfred van Veghel 
Harry van Vugt 
Sebastiaan Sanders 
Stanley Geukens 
Sven Zaal 
Femma Hofman     
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