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Nieuwsbrief maart 2011 

 

Beste Leden, 
Nog enkele weken en het tennisseizoen 2011 kan weer beginnen. Het wordt een bijzonder jaar voor 
TV De Gouwen. In de eerste plaats omdat we ons 30 jarig bestaan gaan vieren. En om samen met 
alle leden hier invulling aan te geven wil ik jullie uitnodigen op vrijdag 25 maart naar het clubhuis te 
komen om hierover van gedachten te wisselen. Vanaf negen uur 30, zijn de eerste 30 consumpties 
voor de rekening van het bestuur. 

Daarnaast wordt het een spannend jaar wat betreft de ledenwerving. Een speciale commissie is in de 
winterperiode druk bezig geweest met allerlei acties te bedenken. Lees verder in deze nieuwsbrief 
over de eerste plannen en de voordelen die jij kunt hebben bij het aanbrengen van nieuwe leden. En 
de eerste nieuwe leden zijn inmiddels aangemeld. 

Verder: denk aan de het betalen van de contributie (op 1 maart was nog maar 45% betaald!!), het 
inplannen van de bardiensten, het ophalen van de pasjes, deelnemen aan het openingsevenement en 
we hebben uw hulp nodig als vrijwilliger voor de opbouw van het park. Dus lees snel verder en help 
mee om er een fantastisch jaar van te maken.  

Een fijn seizoen toegewenst, 

Manfred van Veghel (voorzitter TV De Gouwen)  

     

Van de ledenwerfcommissie 

Op de algemene Ledenvergadering in november 2010 hebben enkele leden, die de vereniging een 
warm hart toedragen, zich aangemeld om zitting te nemen in deze commissie. In januari is deze groep 
mensen voor het eerst bij elkaar gekomen en na verscheidene overlegmomenten hebben zij een 
aantal voorstellen voorgelegd aan het bestuur, die in de komende periode uitgevoerd zullen gaan 
worden. 

Omdat de vereniging dit jaar 30 jaar bestaat zullen de acties ook in het teken hiervan staan.  

Het hele jaar door zal dit feestelijke thema terug komen!!  

De andere kant van de medaille laat zien dat het aantal leden de laatste jaren echter nogal is 
teruggelopen. We gaan die vrolijke gebeurtenis en het minder plezierige feit met elkaar combineren 
door middel van een feestelijke aanbieding dat het ledental een push omhoog geeft. We hebben een 
“win-win” actie geïntroduceerd. Wat houdt dat in? 

Heel simpel: “Werf een lid”. Dat moet niet moeilijk zijn want een nieuw lid krijgt maar liefst een korting 
van 30 % op zijn contributie over 2011. Als klap op de vuurpijl krijg je zelf een consumptiebon van 
maar liefst € 30,- . Dit geldt niet voor juniorleden. Als het goed is gaat met deze actie ons ledental dus 
minimaal verdubbelen. (Misschien wat optimistisch gedacht, maar toch……) 

Wacht in ieder geval niet te lang, want de actie loopt maar tot 1 juni 2011. Dus: Loop even naar je 
buurman, buurvrouw, neef, nicht, vriend, kennis, collega………you name it, en incasseer die bon ter 
waarde van € 30,-  
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Proost!          

 

Inschrijfformulieren 
Vanwege de actie “Werf een lid” zijn de inschrijfformulieren, te vinden op de site van onze vereniging 
www.gouwen.nl, voorlopig aangepast. Na 1 juni zullen de gebruikelijke formulieren weer op de site 
staan. 

 

Tennislessen 
Vanaf nu inschrijving tennislessen zomerseizoen gestart !!! De lessen zullen op de maandagen 
gegeven worden. Lessen starten vanaf maandag 28 maart.  

Inschrijven kan via www.tennisacademie.nl tot uiterlijk 10 maart 2011. 

 

Van de activiteitencommissie 
De activiteitencommissie is in haar nieuwe samenstelling al weer een tijdje bezig met haar 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De opening van het park komt zo langzamerhand in zicht. 
Reden temeer om u allen weer warm te maken voor de tennissport. Daarom gaat het hek zondag 3 
april voor de eerste keer open voor alle volwassenen die zin hebben hun spieren los te slaan.  

In het kader van de ledenwerfactie nodigen we alle leden en mensen die interesse hebben om lid te 
worden uit om een duel met elkaar aan te gaan. Vanaf 13.00 uur kunnen de liefhebbers de baan op 
om vrij te tennissen of om deel te nemen aan de toss die wordt georganiseerd. 

We sluiten de middag af om 17.00 uur. Daarna kunt u onder het genot van een drankje en een hapje 
hopelijk terug kijken op een eerste gezellige tennismiddag. U hoeft zich voor deze middag niet op te 
geven. Iedereen is welkom op de tijd die hem/haar het beste uitkomt.  

We hopen dat u er bent en er samen met ons een eerste leuke tennismiddag van maakt!!! 
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Toss-avond 
Dit seizoen zal de gebruikelijke toss-avond plaats vinden op vrijdagavond van half 8 tot half 11. Deze 
avond is bedoeld voor alle volwassenen die op een sportieve ontspannen manier willen tennissen. U 
bent niet verplicht om om half 8 aanwezig te zijn en tot half 11 te blijven. Als u komt plaatst u uw 
racket in de speelton en van alle rackets worden dubbelteams gevormd. Elke 3 kwartier start er een 
nieuwe ronde. U weet dus van tevoren niet met wie u speelt. De ervaring leert dat deze avonden 
verrassend tennisspel opleveren en erg gezellig zijn. U bent dus allen van harte welkom. 

 

Koffie-in 
Elke woensdagochtend vindt er voor de liefhebbers een ochtend-toss plaats voor volwassenen. U 
bent van harte welkom vanaf 9 tot 12 uur. Ook bij deze activiteit geldt dat de gezelligheid voorop staat. 

 

Inschrijven bardienst 
Binnenkort gaat het nieuwe tennisseizoen weer van start, en dat betekent dat het ook weer tijd is om 
de bardiensten door te geven en de passen af te halen. 

Zoals gebruikelijk dienen seniorleden zich in te schrijven voor minimaal twee bardiensten en daarbij de 
kantine te openen en te sluiten. Het is ook mogelijk deze bardiensten af te kopen. Het afkopen van de 
bardiensten bedraagt € 25,- per bardienst. Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt naar 
rekeningnummer 5441305 t.n.v. Tennisvereniging De Gouwen te Almere. 

Vanaf maandag 7 maart tot en met zondag 20 maart is het mogelijk om je in te schrijven via internet 
voor de bardiensten. Op onze website staat een handleiding hoe je via internet je bardiensten kunt 
doorgeven aan ons. 

Daarnaast bieden wij op woensdag 23 en vrijdag 25 maart tussen 20:00 en 21:30 uur de mogelijkheid 
om gezellig in de kantine de bardiensten door te geven onder het genot van een drankje. 

Nieuwe leden nodigen we graag uit om op de club langs te komen, zodat je meteen de gezellige sfeer 
binnen de club kan proeven. Mocht je vragen hebben dan kunnen wij deze beantwoorden. 

Voor de leden die zich via internet inschrijven, is het mogelijk om woensdag 23 en vrijdag 25 maart de 
tennispas af te komen halen. 

LET OP We kunnen alleen je tennispas meegeven als:  

1) je betaling binnen is 

2) je een afspraak hebt gemaakt voor de bardiensten 
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Informatie over bardiensten 
In de kantine ligt naast de kassa een gele map, met informatie over de bardiensten. Mocht je er dus 
niet uitkomen, blader even door de map heen. Spoedig zullen wij ook proberen informatie op onze 
website te plaatsen. 

 

Bardienst ruilen 
Gedurende het seizoen komt regelmatig de vraag of het mogelijk is om bardiensten te verschuiven of 
met iemand te ruilen. Leden zijn zelf verantwoordelijk om op de afgesproken data een bardienst te 
draaien en anders voor een vervanger te zorgen. Via het afhangbord kun je het barrooster opvragen 
en kun je tot uiterlijk een maand van te voren de wijziging aanbrengen. Kom je er minder dan een 
maand van te voren achter dat je niet kunt, dan dien je zelf met een ander lid de bardienst te ruilen en 
dit via de mail door te geven aan de Kantinecommissie. 
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Activiteitenkalender seizoen 2011 

dag: datum: actie: bijzon. feestdagen 
zat. 02-04-11 opening jeugd   
zon. 03-04-11 opening sen.   
don. 07-04-11 competitie   
zat. 09-04-11 competitie   
zon. 10-04-11 competitie   
don. 14-04-11 competitie   
zat. 16-04-11 competitie   
zon. 17-04-11 competitie   
don. 21-04-11 competitie   
zat. 23-04-11 competitie   
ma. 25-04-11 competitie  2e Paasdag 
don. 28-04-11 competitie   
zat. 30-04-11  inhaaldag Koninginnedag 
zon. 01-05-11  inhaaldag  
don. 05-05-11  inhaaldag  
zat. 07-05-11 competitie   
zon. 08-05-11 competitie   
don. 12-05-11 competitie   
zat. 14-05-11 competitie   
zon. 15-05-11 competitie   
don. 19-05-11 competitie   
zat. 21-05-11 competitie   
zon. 22-05-11 competitie   
don. 26-05-11 competitie   
zat. 28-05-11 competitie   
zon. 29-05-11 competitie   
don. 02-06-11  inhaaldag Hemelvaartsdag 
zat. 04-06-11  inhaaldag  
zon. 05-06-11  inhaaldag  
ma. 13-06-11  inhaaldag 2e Pinksterdag 
zat. 16-07-11 open toernooi   
zon. 17-07-11 open toernooi   
ma. 18-07-11 open toernooi   
din. 19-07-11 open toernooi   
woe. 20-07-11 open toernooi   
don. 21-07-11 open toernooi   
vrij. 22-07-11 open toernooi   
zat. 23-07-11 open toernooi   
zon. 24-07-11 open toernooi   
zat. 13-08-11 herendubbelavond   
zat. 20-08-11 damesdubbelavond   
zat. 17-09-11 competitie   
zon. 18-09-11 strijd der wijken   
zat. 24-09-11 competitie   
zat. 01-10-11 competitie   
zat. 08-10-11 competitie   
zat. 15-10-11 competitie   
zat. 22-10-11 competitie   
zat. 29-10-11 competitie   
 


