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Nieuwsbrief Maart 2012

Van de voorzitter
Beste leden,
Het is bijna zover, nog 2 weken en het nieuwe tennisseizoen kan weer
beginnen. Er is nogal wat gebeurd in de afgelopen winter. De banen 1, 4,
5 en 6 hebben het grote onderhoud gehad wat we de afgelopen jaren
hebben moeten uitstellen door de weersomstandigheden. Inmiddels zijn
alle banen door Stolk opgeleverd en is Koos druk met walsen, om ze zo
goed mogelijk te krijgen voor de start van het seizoen. Op zondag 18
maart zal de baancommissie het park verder opbouwen.
Verder in deze nieuwsbrief meer over de tennislessen, de start van de
competitie, de eerste activiteiten, de samenwerking met HNL,
ledenwerving, bardiensten, contributies en vacatures voor vrijwilligers.
Namens het bestuur een sportief seizoen toegewenst,
Manfred van Veghel

Tennisles
Aan het einde van vorig seizoen hebben we afscheid genomen van Tennis
Academie Almere. Het bestuur is op zoek gegaan naar tennislessen die
aansluiten bij de behoefte van de leden. Met name mogelijkheden om
kortere lessenseries af te kunnen spreken en later in het seizoen te
kunnen starten waren belangrijke wensen van de leden. We zijn
uiteindelijk terecht gekomen bij Tennis College Flevoland. Naast de
reguliere lessenserie van 20 lessen voor de jeugd en senioren, is het ook
mogelijk om een serie van 10 lessen af te spreken voor competitieteam of
een serie van 5 of meer lessen voor groepen tot en met 4 personen.
Daarnaast en dat is uniek voor Almere, gaan we de mogelijkheid
aanbieden om lessen te volgen voor mensen die geen lid zijn bij TV De
Gouwen. Hiervoor geldt een kleine opslag op het lesgeld. Kijk op de site
voor de inschrijfformulieren.

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Een club als TV De Gouwen kan niet zonder een actieve bijdrage van
vrijwilligers. Naast de verplichte 2 bardiensten, zijn er nog duizenden uren
aan vrijwilligerswerk in te vullen. Wilt U actief deelnemen bij uw club laat
het dan even weten, dan zoeken we naar een gepaste invulling. Op dit
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moment hebben we op korte termijn behoefte om de volgende 2 posities
in te vullen:
 Verenigingscompetitieleider(s) (VLC)
 Voorzitter.

Coördinatie van de competitie:
Er zijn momenteel zo'n 11 competitieteams, dat wil zeggen dat ruim 50
mensen komend voorjaar 7 dagen sportief bezig zijn. Ondanks 4 eerdere
oproepen aan deze leden en een belronde van het bestuur is het niet
gelukt om vrijwilligers te vinden die de coördinatie hiervoor op zich willen
nemen. Dat is erg jammer. Het bestuur heeft beloofd dat de
voorjaarscompetitie hoe dan ook door zal gaan. We zijn dan ook blij dat
de voorbereidingen zijn afgerond. Francisca heeft de aanmelding richting
de bond gedaan, Sietske en Marjo hebben de planning en communicatie
opgepakt en Manfred heeft de ballen besteld. Al met al zo'n 20 uur
vrijwilligerswerk. Graag komt het bestuur in contact met leden die deze
taak over willen nemen. Met name de leden die competitie spelen worden
nogmaals verzocht om actief te participeren en te reageren, zodat ook de
najaarscompetitie zonder problemen kan worden opgestart.
Een vriendelijk verzoek aan iedereen dit nog eens in overweging te
nemen. Het kan ook door meerdere personen worden gedaan.

Wie wordt de nieuwe voorzitter:
Nadat de vereniging enkele jaren geen voorzitter heeft gehad, heeft
Manfred 4 jaar geleden het voorzitterschap op zich genomen en een nieuw
bestuur samengesteld. Inmiddels hebben een groot aantal nieuwe leden
bestuursfuncties opgepakt en is Manfred het langst zittende bestuurslid
van het huidige bestuur en wordt het tijd om ook voor deze rol nieuwe
mensen te inspireren. Er zijn enkele leden die te kennen hebben gegeven
om in de toekomst, over 3 of 5 jaar de voorzittersrol op zich te willen
nemen. Het bestuur is nu op zoek naar iemand die de komende periode
deze rol kan invullen. Een nieuwe voorzitter is volgens het bestuur
cruciaal voor de continuïteit van de vereniging. Kunnen we op uw inzet
rekenen? Manfred zal aftreden tijdens de ALV in november en wil U graag
inwerken!
Neem voor bovenstaande functie contact op met Manfred van Veghel:
06-50288086
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Samenwerking met HNL
Zoals beloofd tijdens de ALV zijn we een samenwerking met HNL
aangegaan. Afgesproken is dat de leden van HNL en TV De Gouwen
welkom zijn op alle activiteiten die geen formeel karakter hebben, zoals
koffie-in, bier-in, ranja-in, damesdubbel, herendubbel, enz. Afgelopen
winter heeft dit met name voor de koffie-in al geleid tot een succesvolle
uitwisseling.
De formele activiteiten zoals clubkampioenschappen, toernooien en
competitie blijft iedere vereniging voor zichzelf in vullen.
Hierdoor neemt het aantal activiteiten voor alle leden toe en kunt U ook
eens met andere mensen tennissen. Kijk op de site van de verenigingen
voor de activiteiten.
TV De Gouwen: http://gouwen.nl/activiteiten.html
HNL: http://www.hetnieuweland.nl/default.asp?PageID=88

Opening seizoen 2012
Van de activiteitencommissie
Zondag 1 april vindt de opening van het seizoen plaats voor de
volwassenen vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom.
Het staat u vrij een introducé mee te brengen. We kunnen nog altijd
nieuwe leden gebruiken.
Dus : tas uit de kast, schoenen gepoetst, racket opgespannen,
tenniskleding fris gewassen en een dosis zin en goed humeur!
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Van de jeugdcommissie

Zaterdag 31 maart van 13:00 tot
15:30
Beste Jeugdleden,
Binnenkort is het weer zover dat het tennis seizoen gaat beginnen. Om dit
leuk en gezellig te starten organiseren wij als jeugdcommissie een middag
waarop je lekker kunt tennissen met je vriendjes of vriendinnetjes.
Natuurlijk is er ook drinken en wat lekkers aanwezig en krijg je als laatste
een lekker patatje om de middag af te sluiten.
wat gaan we doen:
-

gezellig tennissen
kleine tennislesjes
wedstrijdjes
nog andere leuke tennis spelletjes.

Op deze dag mag je ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen.

Ben je van plan om te komen stuur dan een email naar
jeugd@gouwen.nl met je naam en hoeveel kinderen je
meeneemt!
We hopen jullie allemaal op 31 maart te zien.
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Klaverjassen winter 2011 – 2012
De winterklaverjascompetitie zit er weer op. De winnaar van dit seizoen is
geworden Koos Rumkorf. Jáááááren geleden heeft Koos ook al eens de
trofee gewonnen. Dit seizoen pakte hij de klaverjasdraad maar weer eens
op. Vanaf het begin stak hij iedereen de loef af. Een raadsel hoe hij steeds
aan de troefboeren en al die azen kwam.
Koos, gefeliciteerd. Het is je van harte gegund.
Ook volgend seizoen wordt er weer gekaart op vrijdagavond, om de week.
Iedereen is van harte welkom, ook al is het maar voor één keer. Ook is
het mogelijk een ander spel te spelen dan klaverjassen. Gezelligheid is het
uitgangspunt

Contributie
De penningmeester wil de mensen die hun contributie voor dit seizoen nog
niet hebben voldaan dit zo snel mogelijk te doen. De volgende herinnering
zult u persoonlijk per brief ontvangen. Mocht u dan nog niet zijn
overgegaan tot betaling dan zal een incassobureau worden ingeschakeld.
We gaan er natuurlijk vanuit dat het zover niet hoeft te komen

Kantinediensten
Zondag 18 maart was de laatste dag om via het Jiba internet
kantinediensten te regelen.
Daarna is het nog mogelijk om kantinediensten te regelen op maandag 26
maart van 20.00 tot 21.30 uur en op zondag 1 april van 11.00 tot 12.00
uur. Dit zijn tevens de momenten dat de KNLTB pasjes voor het nieuwe
seizoen kunnen worden afgehaald.
De kantinecommissie zal vervolgens, na overleg met degenen die niet
hebben gereageerd, kantinediensten invullen of een rekening voor niet
gedraaide diensten sturen.
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Voor de competitiespelers.
Let op!
Om competitie te kunnen spelen dient aan de volgende voorwaarden te
zijn voldaan:
 Zijn of haar contributie hebben betaald
 Kantinediensten afgesproken
 Pasje afgehaald op één van de daarvoor gestelde tijdstippen.

Afhangbord
Er is besloten het oude afhangbord buiten weer in gebruik te nemen.
De ervaring leert dat dit onderdeel van alle mogelijkheden die het
Jibabord biedt niet erg geweldig functioneert.
Mensen die een tijdelijk pasje hebben kunnen via dit bord ook niet
afhangen.
Nu er mogelijkheden zijn om te tennissen bij HNL en HNL bij ons wordt
het probleem alleen maar groter.
Koos heeft het bord weer in oude luister hersteld.
De volgende mogelijkheden worden u geboden:
 Competitietraining 2012
Elke week les van 26 maart t/m 8 juni in groepjes vanaf 4 personen.
 Zomercursus 2012

Nieuwe leden
Ook dit jaar doen we weer aan ledenwerving, zij het in een wat
afgeslankte vorm.
Het is mogelijk je als nieuw lid in te schrijven m.i.v. 1 april 2012.
Als je na een maand spelen besluit definitief lid te worden betaal je eind
april de contributie voor het hele seizoen.
Valt het je tegen en is het niet je ding dan heb je een maand gratis
gespeeld en kun je kosteloos opzeggen.
Ben jij degene die er voor heeft gezorgd dat eind april 2012 het
nieuwe lid zijn lidmaatschap definitief maakt, ontvang je een
barbon van onze vereniging. Het staat je vrij die bon zelf te
houden of te schenken aan het nieuwe lid.
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Voorlopige activiteitenkalender 2012
dag: datum:
zat. 31-03-12
zon. 01-04-12

actie:
opening jeugd
opening sen.

don. 05-04-12
zat. 07-04-12
Ma.. 09-04-12

competitie
competitie
competitie

don. 12-04-12
zat. 14-04-12
zon. 15-04-12

competitie
competitie
competitie

don. 19-04-12
zat. 21-04-12
zon. 22-04-12

competitie
competitie
competitie

don. 26-04-12
zat. 28-04-12

competitie
competitie

zon. 06-05-12

competitie

don. 10-05-12
zat. 12-05-12
zon. 13-05-12

competitie
competitie
competitie

zat. 19-05-12
zon. 20-05-12

competitie
competitie

don. 24-05-12

competitie

don. 31-05-12
zat. 02-06-12
zon. 03-06-12

competitie
competitie
competitie

zat.

Speciale activiteit

16-06-12

zat. 14-07-12
zon. 15-07-12
ma.. 16-07-12

feestdagen

Paaszaterdag
2e paasdag

open toernooi
open toernooi
open toernooi
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open toernooi
open toernooi
open toernooi
open toernooi
open toernooi
open toernooi

din.
woe.
don.
vrij.
zat.
zon.

17-07-12
18-07-12
19-07-12
20-07-12
21-07-12
22-07-12

zat.
zat.

11-08-12 herendubbelavond
18-08-12 Damesdubbelavond

Sept
Strijd
datum en opzet
2012 der wijken nader te bepalen!
zat.
zat.
zat.
zat.
zat.

15-09-12
22-09-12
29-09-12
06-10-12
13-10-12

competitie
competitie
competitie
competitie
competitie
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