
 

Nieuwsbrief Augustus 2016 

Open Toernooi 2016 

Inmiddels zijn we alweer een kleine maand verder maar we kunnen als vereniging wederom 

terugkijken op een geslaagd Open Toernooi. Ondanks het mindere aantal inschrijvingen vergeleken 

met vorig jaar was het weer een super gezellig en sportief toernooi. Mede door de inzet van de 

mensen in de keuken en achter de bar.  

Enquête 

Wij zijn blij verrast dat een groot aantal leden de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. 

Het is goed om te zien en te lezen dat veel leden een steentje willen bijdragen in welke vorm dan 

ook. Alle antwoorden worden nu verwerkt. Tijdens de extra ledenvergadering  (zie verderop in deze 

nieuwsbrief) zullen we de antwoorden met jullie delen. De input van de enquête hebben we  

gebruikt bij het vaststellen van onze visie voor de toekomst van de Gouwen. De vele reacties op de 

enquête geeft het bestuur vertrouwen in de toekomst. 

Voor de leden die de enquête nog niet hebben ingevuld en dat alsnog willen doen, dit kan natuurlijk 

altijd. 

Extra ledenvergadering 

Het bestuur nodigt de leden uit voor een extra ledenvergadering op 19 september. De 

vergadering zal beginnen om 20.00 uur in de kantine van De Gouwen . Voorafgaand aan de 

vergadering ontvangen jullie de agenda en de eventueel daarbij benodigde stukken. 

Toss-avond 

Inmiddels is de toss-avond al een aantal jaren op vrijdagavond. Uit de enquête is gebleken dat er 

behoefte is om de toss-avond naar een andere avond te verplaatsen. Daarom zal vanaf 1 september 

de toss-avond plaatsvinden op de donderdagavond. Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte welkom 

om gezellig een balletje te slaan. We zullen de toss-avond zo indelen dat het ook voor de 

competitieve spelers aantrekkelijk is om hieraan mee te doen. Een uitgelezen kans om ook eens 

andere leden te leren kennen van de vereniging en met deze leden gezellig een balletje te slaan in 

plaats van alleen met je “eigen” clubje . 

Competitie 2017 

Onze vereniging kent een groot aantal competitiespelers die al jaren competitie spelen bij de KNLTB. 

De KNLTB heeft voor het seizoen 2017 een 3-tal nieuwe competitievormen bedacht. De reguliere 

competitievormen blijven hiernaast gewoon bestaan. De leden die nu geen competitie spelen en 

denken “dat is toch niks voor mij” wil ik uitnodigen om is een kijkje te nemen op de site van de 

KNLTB via bijgaande link. Kijk dan ook even naar de andere nieuwe competitievormen. 

http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitie-nieuwe-stijl/instapcompetitie-89-spelers/


 

Mocht je dit nu toch wel leuk lijken stuur dan een mail naar info@gouwen.nl om kenbaar te maken 

dat je hierin geïnteresseerd bent. Je kunt dit doen op individueel niveau maar je kan natuurlijk ook 

als  team je interesse kenbaar maken. De VCL commissie zal dan kijken wat er allemaal mogelijk is en 

of dit inpasbaar is voor volgend seizoen. Mocht je er nog vragen over hebben dan kun je die 

uiteraard ook mailen naar info@gouwen.nl  

 

Reünie toernooi 

Op zondag 2 oktober gaan we een reünie toernooi organiseren. Van veel leden zijn in het verleden de 

kinderen ook lid geweest van de Gouwen. Wij willen graag de “oudere jongere” – de jeugdleden van 

toen – uitnodigen om hieraan mee te doen. Dus een oproep aan alle leden die iemand in zijn 

omgeving kent die bij deze “doelgroep” hoort! Nodig hem/haar uit voor dit gezellige toernooi. Er zal 

gespeeld worden van 14.00 – 17.00 uur. Natuurlijk zijn alle leden van De Gouwen van harte welkom 

Uiteraard zijn de allerkleinste ("jongere van de oudere jongere") ook  van harte welkom. Hier ligt ook 

een taak voor onze oudere (ex) leden om hun kinderen van dit unieke evenement op de hoogte te 

stellen . Dus zegt het voort.  Deelname is gratis, indien je gezellig gebruik wil maken van het buffet na 

afloop van het toernooi dan bedragen de kosten hiervoor slechts 5 euro per persoon.  

  

Om een inschatting te maken hoeveel deelnemers we kunnen verwachten wil ik u vragen om de 

aanmeldingen te mailen naar info@gouwen.nl met vermelding van naam, 

aantal personen en deelname buffet Ja of Nee.  Voorafgaand aan deze gezellige dag 

ontvang je nadere informatie hoe we de dag precies gaan invullen. 

Met sportieve groet, 

Namens het voltallige bestuur, 

Francisca, Lydia, Teun, Reinier & Ivo 
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