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Nieuwsbrief Juli 2012 

 

Van de voorzitter 

Beste leden, 

De eerste helft van dit seizoen heeft weer wat opmerkelijke hoogtepunten 

opgeleverd. Op de eerste plaats natuurlijk het kampioenschap en de 

promotie naar de landelijke competitie van het Heren 1 Team Zaterdag. 

Een fantastische prestatie waar heel Almere trots op mag zijn. We hebben 

kunnen genieten van een aantal prachtige wedstrijden. Maar ook de 

andere teams hebben goed gepresteerd zoals blijkt uit de bijdrage van 

Francisca. 

Ook het Open Toernooi voorspelt een succes te worden, de inschrijvingen 

stromen binnen en de maand juli is met mooi tennisweer begonnen. 

Wat het bestuur momenteel wel zorgen baart is het beperkt aantal nieuwe 

leden en het aantal opzeggingen al vroeg in het seizoen. Als gevolg 

hiervan komt het ledental onder der kritische grens van 200 leden die 

noodzakelijk is voor een sluitende begroting. Voor volgend jaar kunnen we 

zeker door, maar snelle actie is gewenst.  We willen iedereen dan ook 

oproepen om actief leden te werven en komen daarom met een nieuwe 

actie Euro 40,00 voor een lidmaatschap vanaf 1 juli voor de rest van het 

seizoen en 2 vrijkaarten voor alle leden om familie en kennissen een keer 

mee te nemen naar de baan, zodat ze kennis kunnen maken met tennis 

en onze gezellige vereniging. 

Het bestuur begint met de voorbereidingen voor volgend seizoen en is nog 

steeds hard op zoek naar een nieuwe voorzitter en enkele leden die willen 

helpen om de competitie te organiseren. 

Alvast een fijne vakantie toegewenst en tot ziens bij het open toernooi. 

 

Open toernooi 

De voorbereidingen voor het Open Toernooi zijn inmiddels in volle gang.        

Ook dit jaar zijn de inschrijvingen weer overweldigend. De 
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Toernooicommissie kan weer een druk maar vooral gezellig toernooi 

tegemoet zien met hopelijk mooi weer. 

De keukenbrigade staat dit jaar weer garant voor heerlijke maaltijden 

voor zeer aantrekkelijke prijzen. Zie hieronder het overzicht. 

menu’s van zondag 15 t/m vrijdag 20 juli  

  

Zondag 15 juli  

  

Shoarma schotel, pitabroodje, sauzen en frites  

  

Maandag 16 juli 

  

Wiener- of kipschnitzel met champignon- of  

zigeunersaus  

of 

Varkenshaasje met champignon- of pepersaus  

Beide menu’s met frites of aardappelkroketjes 

  

Dinsdag 17 juli  

  

Biefstuk met champignon- of pepersaus,  

frites of krieltjes.  

  

Woensdag 18 juli 

  

Vispannetje met 3 soorten vis, kreeftensaus- of  

beurre blanc, aardappelpuree en groente garnituur.  

of 

Mixed grill, 3 soorten vlees, sauzen en frites. 

 

Donderdag 19 juli  

  

Kip- of varkenshaassaté met satésaus en frites.  

  

Vrijdag 20 juli  

  

Onbeperkt  gamba’s of kippenpootjes  
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met sauzen en frites. 

  

  

Bij alle maaltijden serveren we een kleine salade en stokbrood  

met kruidenboter.  

  

  

Alle dagen zijn er verschillende maaltijdsalades verkrijgbaar.   

Beide weekenden belegde broodjes, hamburgers, soep etc. 

 
 

Loterij 

Om het toernooi te ondersteunen worden er tijdens het toernooi loten 

verkocht. Dit jaar hebben we fantastische prijzen. Loten voor de loterij 

zijn verkrijgbaar bij Jopie van den Berg. 

Prijzen van de loten zijn                                                                                      

€ 0.50 per stuk                                                                                                      

15 voor € 5,00                                                                                                                         

Heel boekje voor € 30,00 

 

 

Hieronder een greep uit ons prijzenpakket: 

 een Weber barbecue  

 Philips keukenmachine 

 Nintendo DS Lite 
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 Kodak play sport camera ZX3 

 Dinerbon van € 50,00 te besteden bij restaurant Kimono in Almere 

 Voucher voor een overnachting in Bilderberg hotel Groot Heideborgh 

in Garderen met ontbijt en een 3 gangen diner voor 2 personen  

t.w.v. € 159,00 

 Voucher voor een overnachting in Bilderberg hotel De Buunderkamp 

in Wolfheze met ontbijt en een 3 gangen menu voor 2 personen 

t.w.v. € 159,00 

en diverse andere prijzen. 

Dus kom gezellig naar het park om onder het genot van een hapje en een 

drankje naar mooie partijen te kijken. 

De Toernooicommissie 

 

Dames- en herendubbelavond 
 
Elk jaar zijn deze avonden een groot succes, daarom willen we u deze 
activiteit zeker niet onthouden.  

 

Zaterdag 11 augustus herendubbelavond 
  Zaterdag 18 augustus Damesdubbelavond 

 

De bedoeling is dat u zich samen met iemand anders inschrijft. Deze persoon hoeft 

geen lid te zijn van onze vereniging. (juist niet!)                                                           

Deelnemers dienen deze avond aanwezig te zijn om 18.45 uur. Het doel van deze 

avond is plezier, lachen, een vriendschappelijk partijtje tennis, een hapje, een 

drankje, een praatje enz.  

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden voor deze activiteit: 

 via  info@gouwen.nl 

 de inschrijflijst die naast de bar hangt 

 bij Ed Blankers 

 

mailto:info@gouwen.nl
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Vrijwilligers 

Een vereniging kan niet bestaan zonder ondersteuning van vrijwilligers. 

Het is fijn om te zien en te merken dat veel mensen hun steentje 

bijdragen in hun vrije tijd; verzorging van de banen, het groen op het 

park, bevoorrading van de bar en de keuken, openen en sluiten van het 

park, organiseren van activiteiten enz. 

Toch zijn er nog wat klussen die blijven liggen. Daarom een vriendelijk 

verzoek aan u te kijken in uw agenda of u een gaatje heeft om de 

vereniging te helpen bij de volgende zaken: 

 het schilderen van de buitendeuren 

 het schilderen van de kozijnen buiten 

 het wegwerken van de bedrading in de kantine 

 het verhangen van de brievenbus binnen 

 reparen van enkele tafels en stoelen 

 bevestigen van haakjes aan de bar om een damestas aan te hangen 

U kunt zich aanmelden via info@gouwen.nl of aanmelden op de lijst die 

naast de bar hangt. Er zal dan zo spoedig mogelijk met u contact 

opgenomen worden. 

 

Adressen en telefoonnummers!!! 

Er komen wel eens klachten binnen van mensen dat zij geen nieuwsbrief 

en nieuwsflits ontvangen. Dat is heel erg vervelend. Het gebeurt ook 

regelmatig dat bij het verzenden hiervan de mail terug komt met een 

foutmelding. Wilt u er zelf zorg voor dragen dat uw juiste mailadres en 

telefoonnummer in het bezit is van de ledenadministratie van de 

vereniging. 

 

mailto:info@gouwen.nl
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Reanimatiecursus 

Vorig seizoen heeft een aantal mensen een reanimatiecursus gevolgd en is 

er een AED aangeschaft. Zijn er nog mensen die deze cursus willen volgen 

om er voor te zorgen dat er op zoveel mogelijk momenten iemand 

aanwezig is op de club met deze kennis en vaardigheid. Deze cursus duurt 

1 avond en zal plaats vinden bij voldoende aanmeldingen. Mensen die op 

herhaling willen zijn ook welkom. 

U kunt dit melden via info@gouwen.nl 

 

Nieuwe leden 

In het voorwoord van de voorzitter heeft u kunnen lezen dat nieuwe leden 

nog altijd welkom zijn. Fijn als u op dit gebied actief wil zijn! 

mailto:info@gouwen.nl

