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Nieuwsbrief juli 2011

Van de voorzitter
Beste leden,
Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig
zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is
ons eigen 'Open Lesmeister Toernooi' van 16 tot en met 24 juli het
hoogtepunt van het seizoen. We zijn er als vereniging helemaal klaar
voor, de inschrijving is gesloten en we zitten helemaal vol, het park ligt er
keurig en fleurig bij, niets lijkt ons in de weg te staan om weer het
gezelligste toernooi van Almere en omstreken te presenteren. Francisca,
Joram en alle vrijwilligers bedankt en maakt er een mooi feest van. Aan
alle leden die niet meedoen, kom genieten van tennis in een fantastische
ambiance. Lees in deze nieuwsbrief meer over het open toernooi of kijk op
de site.
Verder in deze nieuwsbrief meer over: de nieuwe clubkampioenen
mixdubbel, de aankondiging voor het dubbeltoernooi in september en het
jubileumfeest op 10 september in het kader van het 30 jarig bestaan.
Maar ook over nieuwe investeringen binnen de vereniging: een gratis wifi
verbinding, een nieuwe computer met een groot scherm en de
beschikbaarheid van een AED. Maar liefst 18 leden hebben deelgenomen
aan een AED en reanimatie cursus op 7 juli jl., bedankt voor jullie inzet.
Als bestuur maken we ons klaar voor het najaar en het volgende seizoen.
Daarom hierbij ook een oproep aan alle leden om ons te laten weten of je
het naar je zin hebt bij de vereniging. We zijn vooral ook geïnteresseerd in
leden die als vrijwilliger of bestuurslid een steentje willen bijdragen om
het nog leuker te maken voor iedereen. Vooral de mensen die de
afgelopen 5 jaar lid zijn geworden willen we vragen om via de voorzitter
te laten weten of ze een bijdrage kunnen leveren, zodat we voldoende
nieuw bloed krijgen in het bestuur en de commissies. (reacties via:
voorzitter@gouwen.nl)
Namens het bestuur een fijne zomer toegewenst,
Manfred van Veghel
(Voorzitter De Gouwen)
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Aanschaf AED en reanimatiecursus
Het bestuur heeft een AED aangeschaft ( Automatische Externe
Defribilator ). Dit apparaat is permanent aanwezig in ons clubhuis. Van
groot belang is natuurlijk ook dat er mensen zijn die dit apparaat in
voorkomende gevallen kunnen bedienen, al hopen we natuurlijk dat dit
niet nodig zal zijn.
In de afgelopen periode hebben 25 leden zich aangemeld voor de cursus
en 9 leden hebben door gegeven dat zij reeds in het bezit waren van een
certificaat.
Donderdag 7 juli is de cursusavond geweest. Hennie Schoffelmeer, Joke
Oosterhuis en Jopie van den Berg hebben er voor gezorgd dat het
apparaat is aangeschaft en dat de cursus op korte termijn kon plaats
vinden. De voorlichting over het gebruik van de AED en het reanimeren
werd op professionele wijze aangeboden. De betrokkenheid van de leden
die die avond aanwezig waren was groot en iedereen heeft kunnen
ervaren op een pop hoe zwaar het is om het reanimeren een tijd vol te
houden. Iedereen is zich ook bewust van het belang ervan.

Mixtoernooi
Dit jaar, ter gelegenheid van ons 30 jarig bestaan, hebben we een “Gouwe
Ouwe” in ere hersteld. Vroeger werd er tijdens de clubkampioenschappen
een mixweekend gehouden.
Dit jaar hebben we het mixtoernooi als zelfstandig onderdeel van de
clubkampioenschappen gehouden van woensdag 22/06 t/m zondag 26/06,
en het was weer ouderwets gezellig.
Er werd in 2 poules gespeeld. De nrs. 1 en 2 van beide poules moesten
op zondag eerst uitmaken wie er naar de finale ging en wie moesten
spelen voor de 3e en 4e plaats.
Na twee spannende poulewedstrijden mochten Hennie en André
Schoffelmeer het opnemen tegen Mini van Bochove en Eras Wijkhuizen.
Deze laatste 2 wonnen en werden uiteindelijk clubkampioen.
Om de 3e en 4e plaats werd nog gestreden tussen de beide nrs. 2 uit de
poules.
Femma Hofman en Peter van den Berg waren te sterk voor Jopie van den
Berg en Danny Kroese.
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In het najaar willen we de dubbelclubkampioenschappen organiseren.
Van maandagavond 12-09 t/m vrijdagavond 16-09 en zondagmiddag 1809 zou er dan gespeeld kunnen worden, maar in de volgende nieuwsbrief
komen we hier nog op terug.

Voorbereidingen Open Toernooi 2011
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het Open Toernooi achter de
rug. Het toernooi wordt dit jaar voor de 12e maal georganiseerd. Het
toernooi zal plaatsvinden van 16 t/m 24 juli. Dit heeft enige consequenties
voor het gebruik van de banen. Op 16, 17, 23 en 24 juli kan er geen
gebruik gemaakt worden van de banen. Van maandag 18 t/m vrijdag 22
juli kan er tot 15.00 uur gespeeld worden op ons park. Op de dagen dat er
bij ons op het park niet getennist kan worden, mag er gebruik gemaakt
worden van de banen bij LTV.
Ook als je niet meedoet met het Open Toernooi ben je uiteraard van
harte welkom op het park om te kijken naar de wedstrijden onder het
genot van een hapje en een drankje.
Met vriendelijke groet namens de organisatie van het Open toernooi,
Francisca van Gulden

Voorbereidingen achter de schermen v.h. Open Toernooi
Wat ook onder de aandacht mag worden gebracht is dat er door
vrijwilligers op het park en in ons clubgebouw hard is gewerkt. De keuken
en de bar zijn uitgebreid schoon gemaakt, de kasten en laden zijn
allemaal opgeruimd en opnieuw ingericht, de ruimte waar alle spullen voor
de banen staan opgeslagen is onder handen genomen, de ramen binnen
zijn gezeemd, plakband is van alle tafels verwijderd, de buitenmuur van
het clubhuis is geïmpregneerd, de ruimte waar de fysiotherapeut werkt is
geschilderd, de magazijnen zijn opgeschoond en de foerage is aangevuld.
Dit heeft heel wat uurtjes gekost! Dank aan de mensen die dit hebben
gedaan!
Een vriendelijk verzoek aan alle leden om hier hun steentje aan bij te
dragen door de spullen te gebruiken waar ze voor zijn bedoeld en ze ook
weer netjes op de goede plaats terug te zetten.
Tijdens het Open Toernooi kunt u gebruik maken van free WIFI en de
nieuwe computer die in op de bar staat. Bert van Gulden heeft dat nog
mooi voor elkaar gekregen voordat het toernooi begon!
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Eten en drinken tijdens het Open Toernooi
Tijdens het Open Toernooi is het weer gezellig toeven bij de Gouwen. De
keuken- en de barploeg staan te trappelen om u te voorzien van een
hapje en een drankje. Ook is het mogelijk om tijdens het toernooi een
maaltijd te nuttigen bij onze vereniging. De maaltijden zijn zeer
gevarieerd en met zorg bereid, ook voor de prijs hoeft u het niet te laten.
We raden u aan tijdig een maaltijdbon te kopen, want het aanbod is niet
onbeperkt.

Van de activiteitencommissie
HERENDUBBELAVOND ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Inschrijven tot 6 Augustus

DAMESDUBBELAVOND ZATERDAG 20 AUGUSTUS
Inschrijven tot 13 Augustus
Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor deze gezellige avond via een
inschrijfformulier te vinden in het clubhuis of via activiteiten@gouwen.nl .
Er kunnen 20 duo’s inschrijven voor de herendubbelavond en 20 duo’s
voor de damesdubbelavond. Het inschrijfgeld voor deze activiteit bedraagt
€ 5,- per persoon.
Wat bieden wij u deze avond?
Gezellig tennissen in een ontspannen sfeer, een lekker hapje en een
drankje……. en meer kunnen we niet verklappen.
Wilt u op een van deze avonden meedoen schrijf dan in samen met
iemand die geen lid is van onze vereniging. Heeft u geen partner om mee
te spelen dan kunnen wij daar voor zorgen.
Vol is vol!
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Van de jeugdcommissie

Ranja-inn!
Na veel leuke dagen met de Ranja en Cola inn is 14 juli de laatste dag.
Maar niet getreurd donderdag 8 september gaan wij weer gezellig door.
Dus zet het alvast in je agenda want dat beloofd weer een leuke dag te
worden.
Ook dan is het weer mogelijk om vriendjes en vriendinnetjes mee te
nemen.

30 jarig bestaan:

Tennis vereniging De Gouwen bestaat binnenkort 30 jaar om dit te vieren
wordt er een super leuke dag georganiseerd waarin heel veel leuke dingen
te doen zijn. Op zaterdag 10 september zal deze dag plaats vinden.
Precieze tijden en dag activiteiten volgen nog.
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