Nieuwsbrief augustus 2017
Van de voorzitter
Naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief waarin wij een terugblik hebben beschreven van het
afgelopen jaar wil ik daar toch nog even in het kort op terugkomen. Door een ongelukkige
woordkeuze lijkt het alsof de voorgaande besturen er ook niet alles aan hebben gedaan om de
Gouwen de club te laten zijn die we nu zijn. Wij betreuren dit ten zeerste en zeggen met klem dat dit
nooit onze bedoeling is geweest om dit zo over te laten komen. Mede dankzij hen bestaan wij nog
steeds als Tennisvereniging de Gouwen. Wij gaan hier met volle enthousiasme mee verder.
Terugblik zomer
Op het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben is het alweer een maand geleden dat we het
Open Toernooi op zondag weer top hebben afgesloten. We kunnen met z’n allen terugkijken op een
zeer geslaagd en druk bezocht toernooi. Hiervoor wil ik alle vrijwilligers die hieraan hebben
meegedragen dan ook hartelijk danken.
Ook de voorjaarscompetitie is inmiddels alweer even achter de rug. Er hebben dit jaar 6 teams mee
gedaan aan de competitie met wisselende successen.
Het damesteam op zaterdag is hier wel succesvol in geweest en zijn kampioen geworden. Namens
het bestuur “Dames gefeliciteerd”.
De competitie hebben we afgesloten met een gezellig BBQ. Kortom; hier kunnen we ook weer met
een goed gevoel op terugkijken.
Toss avond
Vanaf woensdag 6 september zal de Toss avond weer van start gaan. Vanaf 19.15 uur is iedereen van
harte welkom om gezellig een balletje te slaan. Kom gezellig naar de Toss om ook kennis te maken
met nieuwe leden en uiteraard “oud” leden. De Toss-master zal ervoor zorgen dat er leuke “setjes”
op de baan komen. De Toss avond is zowel voor gevorderden als niet gevorderden leden. Hier zal
met het samenstellen van de “setjes” zeker rekening worden gehouden zodat iedereen lekker kan
spelen.
Tennislessen door TSS
Het bestuur heeft besloten om het contract met Anwar te verlengen. We willen nogmaals
benadrukken dat het ook bij Anwar mogelijk is om enkele lessen te volgen het hoeft niet perse een
reeks te zijn van 19 lessen. Dus wil je je goed voorbereiden voor de zomer “grijp je kans” en neem
contact op met Anwar.

Zomerafsluiting Borrel
Het bestuur wil alle leden hierbij uitnodigen voor de Zomerafsluiting Borrel. Dit is gepland op
zaterdag 28 oktober vanaf 16.00 uur. Nadere informatie volgt nog via de mail. Hou in ieder geval
deze datum vrij in je agenda.
Nieuwe leden
De ledenwerfactie en de 50 EURO Actie is succesvol geweest.
Vanaf 1 oktober 2016 hebben wij 12 nieuwe leden kunnen verwelkomen bij de Gouwen. En mogelijk
komen er hier nog 2 bij maar die zitten nog in de “pijplijn” op het moment van het schrijven van de
Nieuwsbrief.
Wij zijn hier uiteraard zeer blij mee. Helaas zijn er ook 6 leden die inmiddels hebben opgezegd. Maar
ondanks deze opzeggingen geeft de “teller” nog steeds een positief resultaat.
Voor het blijven groeien van de club hebben we ook de hulp van jullie als lid nodig. Dus heb je nog
een vriend, vriendin, broer, zus, neef, nicht, buurman, buurvrouw of wat dan ook die nog een leuke
club zoekt maak deze dan enthousiast voor de Gouwen en meld ze aan als lid.
Met sportieve groet namens het bestuur,
Lydia, Teun, Reinier, Ivo en Francisca

