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Nieuwsbrief oktober 2012 

Van de voorzitter 

 

Beste Leden, 
 
Maandag 1 oktober is weer het nieuwe verenigingsjaar begonnen. Als 
bestuur zijn we dan ook druk bezig met de afsluiting van het afgelopen 
jaar, onder andere zijn de voorbereidingen voor de ALV voor maandag 26 
november 20:00 uur (schrijf het alvast in uw agenda) gestart. Dat 
betekent de ledenlijst updaten, alle financiële zaken op orde maken, de 
kascommissie uitnodigingen, de agenda opmaken en u uitnodigen! 
We kunnen terugkijken op een mooi jaar. Een succesvol Open Toernooi 
ondanks dat het weer niet erg mee wilde werken. Een aantal teams die 
kampioen zijn en een promotie naar de landelijke competitie. Om maar 
een paar dingen te noemen. Helaas is het aantal leden in tegenstelling tot 
vorig jaar (50 nieuwe leden), dit jaar behoorlijk afgenomen. We zitten nu 
op 174 leden. Dit baart ons als bestuur zorgen!! 
 
Vanaf vandaag gelden er andere openingstijden van het park. Hierover 
meer informatie verder in deze nieuwsbrief. 
Ook dit winter seizoen zijn wij als leden van TV De Gouwen welkom op de 
toss activiteiten van HNL. Dus als U komende winterperiode mee wilt doen 
aan de toss, dan kunt U op woensdag en vrijdagochtend van 10:00-12:00 
of donderdagavond van 19:00 – 22:00 uur bij HNL terecht. En omgekeerd 
ook, wij verwelkomen hun op onze toss activiteiten. 
 
Voor mij als voorzitter wordt dit het laatste voorwoord. Tijdens de 
komende ALV zal ik mezelf niet meer herkiesbaar stellen voor het bestuur. 
Het is nu mijn tijd om te rouleren en andere de mogelijkheid te geven om 
bestuurlijke taken op te pakken.  
Omdat er zich nog geen opvolger heeft gemeld, dit ondanks vele 
telefoontjes en verzoeken aan leden, wil ik iedereen nogmaals oproepen 
deze leuke functie bij deze gezellige vereniging in overweging te nemen. 
Rest mij U alvast te bedanken voor uw steun in de afgelopen 4 jaar, ik zal 
dat natuurlijk uitgebreid doen in de komende ALV. 
 
Sportieve Groet, 
 
Manfred van Veghel 
(Voorzitter De Gouwen) 



 

 

                                                        Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 5, nummer 3 

Bosgouw 1 – 1352 GA Almere - www.gouwen.nl - e-mail: info@gouwen.nl 2	  

Klaverjassen winter 2012 – 2013 

(of andere spelletjes) 

Nu het tennisseizoen nagenoeg is afgelopen kunnen de liefhebbers op 
vrijdagavond zoals gebruikelijk weer terecht voor de gezellige 
klaverjasavond, onder het genot van een hapje en een drankje. 

U wordt verwacht om 19.45 uur en het kaarten start om 20.00. we spelen 
3 ronden en de avondwinnaar gaat naar huis met een prijs(je). Ook wordt 
er die avond een poedelprijs uitgereikt. De mensen die met regelmaat 
komen maken aan het eind van het seizoen kans op de “klaverjasbeker”. 

Komt u liever een ander spel spelen dan kan dat ook. Het blijkt dat het 
spel “wormen” onder de jeugd erg populair is. Meisjes, jongens, ook jullie 
zijn van harte welkom! 

De volgende data kunt u noteren: 

12 oktober     4 januari  

26 oktober     18 januari 

9 november    1 februari 

23 november    3 februari 

7 december     15 februari 

21 december (kerstklaverjas) 1 maart 

      15 maart 
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Praathuis winter 2012 – 2013 

Gezellig even kletsen, darten, kaarten of een ander spelletje onder het 
genot van een kopje koffie of drankje. De kantine is open vanaf 20.30 
uur. 

5 oktober    11 januari 

19 oktober    25 januari 

2 november   8 februari 

16 november   22 februari 

30 november   8 maart 

14 december   22 maart 

28 december 

      

Doorspelen in oktober 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk zullen wij ook in oktober overdag en 
enkele avonden kunnen blijven tennissen. 
De bedoeling is om op de doordeweekse dagen overdag gewoon open te 
zijn d.w.z.: maandag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur (wel zal er de 
eerste weken van oktober op maandagavond nog les worden gegeven tot 
21.00 uur ) 
Dinsdag en woensdag blijven we ook 's avonds open, er moeten natuurlijk 
wel bardiensten zijn! 
 
Zaterdag  6 en 13 oktober zal er najaarscompetitie worden gespeeld en 
zal kantine en park om 20.00 uur worden afgesloten. De overige 
zaterdagen en alle zondagen zijn wij gesloten. 
In november zijn alleen de banen 2 en 3 open, de andere banen zijn 
afgebroken i.v.m. onderhoud. Zodra het gaat vriezen zullen ook baan 2 en 
3 worden afgebroken. Er is geen kantinedienst meer, de kantine is nog 
wel open tijdens het tennissen. 
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Vacatures: 

Voor het komende seizoen is het bestuur op zoek naar leden die een van 
de volgende functies willen vervullen: 

• Voorzitter 

• Ledenadministratie 

• Competitieleider (inwerken in seizoen 2013, zelfstandig in 
2014) 

Kandidaten of geïnteresseerden worden verzocht om voor 1 
november contact op te nemen met de voorzitter: Manfred van 
Veghel 06-50288086. 

 

AED Cursus: 

De vereniging heeft vorig seizoen een AED aangeschaft en een cursus 
georganiseerd voor het gebruik van de AED. Indien er voldoende 
belangstelling is, ten minste 20 leden die zich opgeven, zullen we 
komende winter opnieuw een AED-cursus organiseren. U kunt zich 
opgeven via: info@degouwen.nl  

 

 

Nog even op een rijtje: 

  1 okt. Sluiting van het seizoen. 

  okt. Mogelijkheid tot tennissen op dinsdag en woensdag, ook ’s 
avonds. 

  nov. Mogelijkheid tot tennissen alleen baan 2 en 3 tot de vorst 
intreedt 

  5 okt. Eerste praatavond van het winterseizoen 

12 okt. Eerste klaverjas/spelletjesavond van het winterseizoen 

26 nov. Algemene ledenvergadering TV De Gouwen. 

 


