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Nieuwsbrief september 2010 

 
 
Beste tennisliefhebbers van De Gouwen, 
 
 
Battle of the Presidents – vrijdag 10 september 2010 
Een bijzonder evenement is in aantocht! Zo bijzonder dat er zelfs een artikel aan gewijd werd in 
Almere Vandaag. TV De Gouwen heeft namelijk voorzitters van andere verenigingen uitgenodigd voor 
een “Battle of the Presidents”. Het doel van deze avond, naast een gezellige avond met elkaar te 
hebben, te oriënteren of er wellicht samenwerkingsverbanden mogelijk zijn in de (nabije) toekomst.  
Iedereen is welkom om onze voorzitter Manfred vanaf 19.30 uur aan te moedigen! 

Clubkampioenschappen TV De Gouwen 2010 – zaterdag 11 t/m 12 september 2010 
Aankomend weekend vindt de gezelligste clubkampioenschappen van het jaar weer plaats, namelijk 
bij TV De Gouwen! Je kunt je nog opgeven tot 9 september aanstaande via activiteiten@gouwen.nl 
Het mooie weer is inmiddels besteld! De wedstrijden worden gespeeld op zaterdagavond en 
zondagmiddag en avond. De prijs uitreiking is zondagavond na de laatste wedstrijd. 

Strijd der Wijken toernooi – zondag 19 september 2010 
Strijdlustige leden gezocht voor het aankomende Strijd der Wijken toernooi! Tijdens dit gezellige 
evenement strijden verschillende wijken van Almere tegen elkaar. Neem het op voor onze vereniging 
en schrijf je in via activiteiten@gouwen.nl.  
 
De najaarscompetitie komt er weer aan! (bijdrage Francisca van Gulden) 
Zaterdag 18 september start alweer de najaarscompetitie. Dit betekent dat vanaf 13.00 uur alle banen 
bezet zijn tot ongeveer 18.00 uur. De laatste competitiedag is 16 oktober. 
Ook voor de najaarscompetitie is De Gouwen weer sterk vertegenwoordigd. Er hebben zich 7 teams 
ingeschreven, waarvan 2 heren teams, 4 dames teams en 1 jeugd mix team t/m 17 jaar. Binnenkort 
zal de teamsamenstelling op onze website staan. Ik wens alle teams veel succes en hoop op een 
aantal kampioenen! 
                                                                                                                               
Meet & Greet (september) REMINDER 
Elke woensdagavond in september is er een inloopavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De voorzitter is 
hierbij aanwezig (bij afwezigheid iemand anders uit het bestuur) om al uw vragen te beantwoorden en  
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tevens te verwelkomen als nieuw lid van de vereniging. Tevens kunnen de bestaande leden van deze 
gelegenheid gebruik maken om bepaalde zaken met de voorzitter te bespreken. Aansluitend kunt U 
meedoen met de tossavond.  

Inschrijven wintertennislessen 
Er kan weer worden ingeschreven voor het winterseizoen! Het winterseizoen zal op maandag  
4 oktober 2010 van start gaan. Inschrijven kan via de website van TAA. De inschrijving sluit op 12 
september 2010.  

Oproep  
Het bestuur en haar commissieleden staat altijd open voor suggesties, ideeën en opmerkingen. 
Daarnaast zijn leden die willen helpen bij losse activiteiten, van harte welkom. Kortom, laat je horen 
tijdens de Meet & Greet op de woensdagavonden, via voorzitter@gouwen.nl of via 06 502 88 086. 
 

EHBO-curus 
Sportbedrijf Almere, Sportservice Flevoland en EHBO-vereniging Almere organiseren speciaal voor de 
Almeerse sportverenigingen een EHBO-cursus voor sportverenigingen. 
De cursus is een combinatie van de algemene EHBO en sportletsels. Ook wordt ruimschoots 
aandacht besteed aan het oefenen van de handelingen, zoals het aanleggen van een snelverband en 
een wonddrukverband. Deelnemers die de cursus en het examen met goed gevolg afleggen 
ontvangen hiervoor een officieel certificaat. 
 
De EHBO-cursus start op woensdag 13 oktober a.s. en bestaat uit 11 contactmomenten, waaronder 
drie dagdelen op een zaterdag. Er is plek voor 2 leden van TV De Gouwen. Mocht iemand hiervoor 
interesse hebben of meer informatie hierover willen ontvangen dan kun je contact opnemen met 
Femma Hofman via 06 144 573 48. 

 
Tenslotte 
Vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. deze nieuwsbrief kun 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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