
 

  Nieuwsbrief februari 2013 

 

Van het bestuur 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn weer volop aan de gang. Helaas 
moeten we met minder mankracht dezelfde werkzaamheden verrichten als 

voorheen. Zo is eenieder bekend dat er nog steeds een vacature open staat voor 
voorzitter van onze vereniging. Mocht het inmiddels bij u zijn gaan kriebelen om 
deze vacature op te vullen dan horen we dat graag. Helaas zijn er nog enkele 

mensen die om verschillende redenen hun werkzaamheden hebben neergelegd. 
Hierover later meer. 

Aan het begin van het winterseizoen heeft het bestuur u bekend gemaakt dat er 
in het kader van een beginnende samenwerking met HNL een overeenkomst is 

gesloten om tijdens de winterperiode op hun park te tennissen. Hier heeft het 
bestuur een met HNL overeen gekomen bedrag voor overgemaakt. Het doet ons 
plezier om te merken dat hier door meerder leden gebruik van wordt gemaakt. 

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest te tennissen bij HNL dan kunnen 
we u dat van harte aanbevelen! 

Als u wilt kunt u ook deel nemen aan de klaverjasavond bij HNL op 
dinsdagavond. Bij onze eigen vereniging is dat om de week op vrijdagavond.  

 

Ledenactie 

Ook dit jaar is er weer een ledenwerfactie. Als u een nieuw lid aanbrengt, dat het 
afgelopen jaar geen lid is geweest van onze vereniging, krijgt u na ontvangst van 

het lidmaatschapsgeld van het nieuwe lid een barbon ter waarde van € 30,-. 
Brengt u twee nieuwe leden aan die het afgelopen jaar geen lid zijn geweest van 
onze vereniging, krijgt u na ontvangst van het lidmaatschapsgeld van beide 

nieuwe leden uw eigen lidmaatschapsgeld terug gestort op uw rekening. Hoe fijn 
is dat! Doe er uw voordeel mee. 

 

Tennisles 

Het bestuur is in verregaande onderhandeling met “Thats Tennis” , een 

professionele tennisschool, om het komend seizoen op ons park tennisles te 

http://www.gouwen.nl/index.html


kunnen aanbieden. Zodra de onderhandelingen afgerond zijn stellen we u op de 

hoogte van het aantal lessen en de bedragen. Mocht u hiervoor belangstelling 
hebben dan kunt u dat zonder enige verplichting al vast aan ons kenbaar maken 

via info@gouwen.nl 

 

Proefles 

Zaterdag 16 en 23 februari kunt u voor € 5,- per keer een proefles nemen bij 
HNL:   van half 2 tot half 3 is de proefles voor 5-8 jaar   

  van half 3 tot half 4 is de proefles voor 8-12 jaar    
  van half 4 tot half 5 is de proefles voor 12 -17 jaar   

  van half 5 tot half 6 is de proefles voor volwassenen       
De proefles wordt gegeven door een tennisleraar van “Thats Tennis”. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal dat ook de tennisleraar zijn die de lessen bij onze 

vereniging gaat geven. 

            

          

Pasjes afhalen en inschrijving bardiensten 

Inmiddels heeft u de nota ontvangen om het lidmaatschapsgeld over te maken 
op de rekening van TV de Gouwen. 

Als u de bardiensten heeft ingepland of de bardiensten heeft afgekocht voor       
€ 50,- en de contributie is betaald kunt u op woensdag 27 maart tussen 20.00 en 

21.30 uur uw pasje ophalen in de kantine. Bent u deze avond niet in de 
gelegenheid dit te doen dan is er nog een mogelijkheid op 1 april (2e Paasdag) 
tussen 11.00 en 12.00 uur in de kantine. Vanaf 11 februari tot en met 17 maart 

kunt u uw bardienst ook plannen via het JIBA afhangbord. 

 

Openingstoernooi 

In het begeleidend schrijven bij de nota heeft u kunnen lezen dat het 

openingstoernooi voor de jeugd plaats vindt op zaterdag 30 maart en voor de 
volwassenen op maandag 1 april, 2e Paasdag. Tijdens de afgelopen 
bestuursvergadering is besloten deze twee activiteiten samen te voegen. 

Het openingstoernooi is voor alle leden op 1 april 

Nadere informatie hieromtrent volgt. 
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Help       

Koos Rumkorf en Ruco Kamerling hebben te kennen gegeven om verschillende 
redenen geen werkzaamheden meer te kunnen en/of te willen verrichten.         
Dit betekent dat er 2 personen weg vallen uit de baancommissie.          

We zoeken dan ook mensen die willen helpen bij het walsen van de banen 
voordat het seizoen begint en mensen die willen leren hoe het systeem voor het 

besproeien van de banen werkt. Verder zijn er nog taken als de 
activiteitencommissie, het opbouwen van de banen, het in orde maken van de 
keuken en de kantine. 

Hiervoor doen wij een dringend beroep op U.   

Wilt u zich aanmelden voor bovenstaande taken doet u dat dan via 
info@gouwen.nl We zien uw reactie graag tegemoet! Samen moeten en kunnen 

we er iets van maken. 

Cursus AED 

Eerder hebben we een oproep gedaan om te inventariseren of er nog mensen 

zijn die de cursus AED willen volgen. Helaas zijn er zo weinig aanmeldingen 
hiervoor gekomen dat we deze cursus op dit moment nog niet kunnen 
aanbieden. Komen er tijdens het seizoen voldoende aanmeldingen, minimaal 10 

personen, dan zal de cursus alsnog worden aangeboden. 

Activiteiten 

 20 April is er in Almere Stad op Esplanade een sportfestijn waar alle 

sporten die in Almere zijn te bedrijven worden gepromoot. Ook de 
tennissport zal hier een onderdeel van zijn. 

 
 “Thats Tennis” heeft het plan op een doordeweekse dag een 50+ 

tennistoernooi te organiseren van 10.00 tot 15.00 uur. Zodra hier meer 

informatie over bekend is zullen we dat op de website van onze vereniging 
plaatsen. 

 
 Van 16 t/m 24 maart organiseert HNL een Open Dubbel toernooi, erkend 

door de KNLTB. Hier kunt u zich voor inschrijven bij HNL. 

 

 Donderdag 28 maart is er bij HNL een Lentekriebeltoss vanaf 19:30 uur 
tot ongeveer 22:30 uur. 

Vooraf inschrijven via partycrew@hetnieuweland.nl 
 

 

Voor vragen en suggesties kunt u zich altijd wenden tot het bestuur via 
info@gouwen.nl  
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