
 

Nieuwsbrief Juni 2016 

Van de voorzitter 

Tja daar zit je dan achter je computer om de eerste nieuwsbrief namens het nieuwe bestuur te 

schrijven. Aan de ene kant ben ik zeer trots dat jullie mij – en de overige leden – het vertrouwen 

hebben gegeven en (bijna) unaniem achter ons besluit staan om met alle leden weer een frisse wind 

door de vereniging te laten waaien. Aan de andere kant is het ook allemaal heel spannend of ons dat 

inderdaad gaat lukken. Ik ben hier nog steeds van overtuigd sta er dan ook voor 1000% achter.  

Inmiddels is alles overgedragen van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur. Ik wil nogmaals ook 

via deze weg Ed & Menno bedanken voor het vele werk wat zij hebben verzet de afgelopen jaren. 

Chapeau hiervoor. 

Nu dat we steeds meer inzicht krijgen, ook in het financiële plaatje, zijn wij er ons nog meer bewust 

van geworden dat er veel moet gebeuren en dat er veel op ons afkomt. Wij – Lydia, Teun, Reinier, Ivo 

en ik zelf – hebben hier een aantal ideeën over. Deze ideeën inclusief diverse scenario’s worden 

nader onderzocht en uitgewerkt. Deze zullen wij uiterlijk media augustus met jullie delen. Uiteindelijk 

moet het een besluit worden van ons allemaal. Zoals ik ook heb aangeven tijdens de laatste 

ledenvergadering kunnen wij dit absoluut niet alleen. Komende periode gaan wij met jullie op 

individuele basis in gesprek om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen . Maar ook hierbij 

de dringende oproep: als er nu al ideeën zijn laat ons dit absoluut weten. Stuur een mail naar 

info@gouwen.nl. Met alle hulp en ideeën zijn wij met z’n allen geholpen. Ik reken op jullie steun! 

Oproep 

Namens de heren van het groenonderhoud op het park wil ik vragen of er misschien iemand is die 

een grasmaaier te leen heeft. Heb je er nog 1 in de schuur staan die je niet gebruikt of 1 die je even 

wil uitlenen, stuur dan een berichtje naar info@gouwen.nl dan brengen wij je in contact met de 

heren van het groenonderhoud. 

Open Toernooi 2016 

Op dit moment wordt er ook weer hard gewerkt aan de voorbereidingen van ons mooie maar vooral 

gezellige Open Toernooi – 16 tot en met 24 juli. De inschrijving is inmiddels geopend. Hierbij wil ik 

ook een oproep doen aan de leden die twijfelen of ze hier ook aan mee willen doen. Ik zou zeggen 

DOEN. Ook al denk je dat je daar helemaal niet goed genoeg voor bent, dat is onzin. Voor de 

categorieën DE, HE, DD, HD en GD8 hebben we bewust gekozen van een minimale leeftijdsgrens 

vanaf 25 jaar. De ervaringen van de afgelopen jaar leert dat dit vooral voor de wat oudere onder ons 

 een leuke categorie is om in mee te spelen. Iedereen die hiervoor inschrijft vindt het gezellig om 

een balletje te slaan maar staat natuurlijk ook wel op de baan om te winnen.  
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Klik hier om in te schrijven. Inschrijven kan nog tot en met 4 juli. Uiteraard nodig ik de overige leden 

uit die geen 8 op hun pas hebben staan om ook in te schrijven. 

De keukenbrigade is inmiddels ook alweer druk met de voorbereidingen. Hier kunnen we nog wel 

wat hulp gebruiken. Vind je het leuk om een keer een avondje te helpen in de bediening stuur dan 

een berichtje naar info@gouwen.nl. Ook als je denkt – pffff ik zie mij al met die borden lopen – 

kunnen wij je gebruiken. Het is tenslotte geen Michelin sterren restaurant dus de mensen die bij ons 

komen eten vinden het echt niet erg als je niet met 4 borden tegelijk de keuken uit komt rennen . 

Als je denkt dat je op een andere manier je steentje kan bijdrage aan het Open Toernooi, laat het ons 

weten. 

Introducees 

Het is ook mogelijk om  introducees mee te laten tennissen. Hiervoor hebben wij speciale tijdelijke 

passen en vragen wij EUR 7,50 per uur. Als je een keer met je man, vrouw, zoon, dochter, neef, nicht, 

buurvrouw, buurman, collega en vul het zelf maar in, een balletje wilt slaan. Stuur dan een mail naar 

info@gouwen.nl. Je hoort dan van ons bij wie je een tijdelijke pas op kan halen.  

 

Wil je een keer iets leuks organiseren met mensen die geen lid zijn van de club dan kan dat uiteraard 

ook. Mocht dit het geval zijn stuur dan een mail naar info@gouwen.nl. Dan zullen we samen de 

mogelijkheden bespreken en maken we graag een zeer aantrekkelijke prijs.  

 

Pasjes ophangen 

Als ik op het park komen om zelf te spelen of voor een andere reden dan valt het mij steeds meer op 

dat niemand meer zijn pasje ophangt. Ik snap dat jullie denken “waarom, alle banen zijn toch niet 

bezet”?”. Dat snap ik, maar het is zo niet controleerbaar dat mensen die staan te spelen ook 

daadwerkelijk lid zijn van onze club en dat kan niet de bedoeling zijn.  

Daarom hierbij ook het vriendelijke doch dringende verzoek je pas op te hangen als je gaat spelen. 

Tot slot 

Ik wens iedereen een mooie zomer toe met vooral veel zon en weinig regen! 

Met sportieve groet, 

Namens het voltallige bestuur, 

Francisca 
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