
 

 

  Nieuwsbrief april 2014    

    

      

Van het bestuur 

Het seizoen is dit jaar bijzonder goed van start gegaan. Vorig jaar stonden de 
leden te trappelen, maar vanwege de vorst lieten de banen dat niet toe. Dit jaar 

lagen de banen er vanaf de eerste dag fantastisch bij met dank aan de firma 
Stolk en de vrijwilligers die er menig uurtje in gestoken hebben. 

De competitie is in volle gang en dat zorgt bij tijd en wijle voor drukte op het 
park door alle teams die komen spelen, maar ook de door de toegestroomde 

toeschouwers. Het is goed toeven op het park als het zonnetje schijnt en er 
spannende wedstrijden worden gespeeld. 

 

Toss-avond 

Wij willen u even onder de aandacht brengen dat het elke vrijdagavond toss-
avond is op ons park. Vanaf half 8 beginnen we. U bent vrij om te komen en 
gaan wanneer u wilt. De enige doelstelling is een avondje gezellig tennissen met 

mensen die je misschien niet zo vaak ontmoet. U hoeft hiervoor geen 
tenniswonder te zijn. We besluiten de avond met een hapje en een drankje. Kom 

gewoon eens gezellig meedoen! 

 

Van de VCL (Competitie) 

Het is mogelijk dat er tijdens de voorjaarscompetitie 5 teams thuis spelen. Dit 
betekent dat er op die dag geen banen vrij zijn voor recreanten om te tennissen. 
We hopen dat u daar begrip voor heeft.  Kom gerust kijken! 

Het seizoen is nauwelijks begonnen, maar toch dient u al na te denken of u 

eventueel mee wil doen aan de najaarscompetitie van de KNLTB. U dient zich 
voor 26 mei aan te melden met een compleet team bij Francisca van Gulden. 

Speelt u liever mee in de Almeerse najaarscompetitie dan is dat ook mogelijk. U 

heeft dan nog wat langer de tijd om een team samen te stellen. Bij deze 
competitie kunt u ook een team vormen met spelers van andere verenigingen uit 

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


 

Almere. U speelt bij deelname aan deze competitie alleen bij verenigingen in 

Almere.  

Later in het seizoen hoort u daar meer over.  

 

Open Toernooi 

De voorbereidingen voor het Open toernooi zijn weer gestart. Verschillende 

mensen die jaren in de organisatie hebben gezeten zijn er mee gestopt. Dat 
zorgt er voor dat hier en daar nog wat plekken open zijn, met name in de keuken 
en de bediening. Ook bij het dagelijks in orde brengen van de banen kan nog een 

hand toegestoken worden. De wedstrijdcommissie is inmiddels compleet. Mensen 
die bereid zijn een dag mee te helpen kunnen zich melden via info@gouwen.nl  

Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden van 14 tot en met 20 juli (voorweekend 12 
en 13 juli). 

De inschrijven is mogelijk vanaf eind april/begin mei. U kunt hiervoor het best de 

website in de gaten houden. U vindt daar t.z.t ook de link om in te schrijven.    
We hopen dit jaar ook weer op een groot aantal deelnemers en uiteraard op 

mooi weer!!!! Indien er leden zijn die nog leuke ideeën en/of suggesties hebben 
dan horen wij dat uiteraard graag.  

IVA certificaat 

Met ingang van 1 januari is met betrekking tot drankgebruik de leeftijd 

veranderd. Het is niet toegestaan om jongeren onder18 jaar drank te verkopen 
en te laten drinken. Mensen achter de bar mogen klanten vragen zich te 

legitimeren. Wordt er drank verkocht aan jongeren die jonger zijn dan 18 jaar, 
dan is de vereniging hierin strafbaar. Er wordt door de gemeente actief 
gecontroleerd of de verenigingen zich aan de gestelde regels houden.  

Vanaf deze datum is iedereen die te maken heeft met het schenken van alcohol 

bij verenigingen verplicht in het bezit te zijn van een IVA certificaat. Iedereen is 
in de gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn op de cursusavond om in het bezit 

te komen van het certificaat. Alle leden die hier niet bij aanwezig waren kunnen 
dit certificaat via de computer behalen via de vermelde link. 

http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=8540 

Als u het certificaat heeft behaald krijgt de vereniging daarvan nog dezelfde dag 

bericht. Het certificaat zal worden geprint en toegevoegd worden in de map die 
achter de bar staat. 
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Nieuwe leden 

Bij het afhalen a de pasjes in maart heeft u een flyer ontvangen waarin staat dat 

nieuwe leden voor € 99,- een heel seizoen kunnen tennissen. De persoon (zelf 
geen nieuw lid) die een nieuw lid aanbrengt ontvangt een barbon t.w.v. € 20,-  
Voor nieuwe leden gelden de gebruikelijke regels die we hanteren binnen de 

vereniging; 2 bardiensten per seizoen of andere werkzaamheden. Hierover kunt 
u contact opnemen met Ed Blankers. 

We hebben al enkele nieuwe leden mogen inschrijven.  

 

Tennisles 

Leden die tennisles willen kunnen dat kenbaar maken via info@gouwen.nl            

Er zal dan spoedig mogelijk met u contact worden opgenomen 

 

       

   

 

 

 

Voor vragen en suggesties kunt u zich altijd wenden tot het bestuur via 

info@gouwen.nl  
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