
 

Nieuwsbrief oktober 2016 

Algemene ledenvergadering 2016 

Op maandag 21 november, 20.00 uur is de algemene ledenvergadering gepland. Reserveer deze 

datum alvast in je agenda.  Voor aanvang van de vergadering ontvang je van ons de agenda en de 

daarbij behorende stukken. 

Terugblik extra ledenvergadering 19 september 

Tijdens de extra ledenvergadering van 19 september waren ongeveer 30 leden aanwezig. Met deze 

leden hebben wij onze visie 2017 gedeeld. In de bijlage treffen jullie de presentie aan die wij op deze 

avond gepresenteerd hebben aan de aanwezigen. 

Zondagmorgen winter tennis 

Vanaf zondag 13 november zal de “zondagmorgen winter tennis”  - 09.30 tot ongeveer 13.00 uur - 

van start gaan . Er zal in dubbels worden gespeeld volgens de toss methode. 

 Tijdens deze gezellige zondagochtend kun je gratis 1 introducee meenemen en kan er een 

zelfgebakken stuk taart genuttigd worden bij de koffie. Voor de bardienst wordt natuurlijk gezorgd.  

Snerttoernooi 

Op een nog nader te bepalen zondag in december zal er een “snerttoernooi” worden georganiseerd. 

Tijdens dit toernooi zal er gezorgd worden voor broodjes en natuurlijk snert met roggebrood en spek. 

Zodra de definitieve datum bekend is zal deze bekend worden gemaakt. Een oproep naar de leden 

die het leuk vinden om te helpen bij de organisatie, laat het ons weten en meld je aan via 

info@gouwen.nl. 

Reünie toernooi 

Zondag 2 oktober heeft het reünie toernooi plaatsgevonden. Ongeveer 70 leden en oud leden waren 

hier aanwezig. Helaas was het de slechtste zondag in weken.  Bij aanvang van het toernooi kwam het 

met bakken uit de lucht. De aanwezige lieten zich hierdoor niet uit het veld slaan en hebben er 

evengoed een gezellige middag van gemaakt. Deze dag werd afgesloten met een heerlijk buffet. 

Omdat het weer niet echt mee zat hebben we afgesproken dat we het in het voorjaag nog is over 

gaan doen. 

Toegangssysteem openen park 

Naar aanleiding van de extra leden vergadering op 19 september waarin wij voorstelde om iedereen 

een sleutel te geven voor het openen van het park zodat je in de winter maanden ook kan blijven 

doorspelen is het bestuur toch gaan onderzoeken of dit niet op een andere manier geregeld kan 

worden.  Inmiddels hebben we gekozen voor een toegangssysteem door middel van een pasje of een 

tag. Daarnaast zal de lichtschakelaar van de lichtmasten verplaatsen worden naar het halletje bij de 

toiletten. Dit betekent dat je de winter door kan spelen ook als er geen kantine dienst aanwezig is. 

Zodra dit allemaal gerealiseerd is, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht. Voor wat betreft het 

installeren hiervan zijn we afhankelijk van derden en kunnen we op dit moment nog geen datum 

afgeven. Maar we houden jullie op de hoogte. 

Met sportieve groet, 

Namens het voltallige bestuur, Francisca, Lydia, Teun, Reinier & Ivo 
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