Nieuwsbrief juli 2017
Beste Gouwenaren,
Hier weer een nieuwsbrief. Ditmaal een "special" waarin we de status van de vereniging op dit moment
aangeven en kort terugblikken op het afgelopen half jaar, zeg maar sinds de ALV van november 2016.
Gelijk maar eerst een algemene conclusie: het gaat prima!
Om te beginnen de financiële status.
Deze is kort gezegd zelfs boven verwachting. Er was gepland/begroot met een klein verlies in het lopende jaar
maar het "dreigt" nu uit te komen op een break even, ofwel geen verlies geen winst. Onder andere het gevolg
van de inzet van een groep leden, schrappen of verminderen van overbodige uitgaven, meer activiteiten en een
scherp inkoopbeleid (kantine).
Al met al een echte omslag / trendbreuk op een jarenlange situatie.
Uiteraard zitten we halverwege het jaar en kunnen er zich wat tegenvallers voordoen, zoals defecten aan
apparatuur of heel slecht weer (kantine-inkomsten) tijdens het aanstaande open toernooi.
Gaan we vooralsnog even niet vanuit.

Verder noemenswaardig:
Banen
Liggen er strak bij waarbij onderhoudsman Marek iets minder vaak aanwezig is, wat een hoop geld scheelt. We
moeten dan wel af en toe zelf even in actie komen.
Clubgebouw / Kantine
Heeft een rigoureuze opknapbeurt gekregen met als opvallendste het perfecte schilderwerk. Het geheel kan er
zo weer jaren tegen.
De verplaatsing van de "lichtkast" vanuit de keuken naar de toilethal heeft zo ver we weten bij niemand voor
problemen gezorgd en is nu ook te bedienen als er geen bardienst is.
Toegang / Hek
Het hek is dus voorzien van een automatisch systeem met tags. Ook hier weinig vraagtekens en werkt zover
onze info reikt super. Alleen de knop om het hek vanaf de binnenzijde even snel te openen, is nog niet door
iedereen gevonden. Op de deur van het sproeihok, zie bordje "hek open".
Laatste info: andere verenigingen informeren hoe wij dat gedaan hebben met die automatische toegang.
Takenlijst
Dit jaar ook nieuw geïntroduceerd is de "taak" naast de 2 bardiensten.
Dit loopt en geeft ook wat verlichting voor de vaste vrijwilligers. Dus is ook een blijvertje voor de komende
jaren.

Tennislessen
Anwar Salam is nu alweer een tijdje “gebonden” aan de Gouwen, maar heeft helaas nog niet veel
aanmeldingen gehad voor tennisles, heeft dus nog ruimte. Het is ook bij Anwar mogelijk om enkele lessen te
volgen. Het hoeft niet per se een reeks te zijn van 19 lessen.
Heeft afgelopen maanden een aantal sessies gehad met lagere school jeugd, wat zeer werd gewaardeerd.
Ledental
Ligt alweer ruim boven eind vorig jaar en de verwachting is dat dit lopende het seizoen nog wat verder gaat
toenemen van mensen die toch liever op gravel willen spelen.
Op dit moment hebben wij een nieuwe eindejaarsaanbieding, iedereen die nu vanaf nu lid wordt van de
vereniging kan voor € 50,00 tot het einde van het verenigingsjaar tennissen bij De Gouwen. Zegt het voort.
Diverse (nieuwe) activiteiten.
Een greep uit een reeks:
Nieuwjaarsborrel, De reünie, Open dag, Gastvrij Gouwen Toss en een erg gezellige afsluitende BBQ voor de
competitieteams.
Wat nog komen gaat
Lady's day
Clubkampioenschap (!) voor dubbels in 1 weekend (info volgt nog)
Lijkt het je leuk om iets te organiseren op het park. Laat het ons horen wij bespreken graag alle mogelijkheden
met je.
Tot slot: Het Open Toernooi
Het aftellen is begonnen, 15 juli start het circus en loopt t/m de finalezondag 23 juli.
Francisca en Marjo zijn er (bijna) klaar voor. Bert staat in gedachte al in de keuken en Ed achter de bar.
Het aantal inschrijvingen ligt boven vorig jaar, super dus. Uiteraard zal ook deze week weer het keukenteam
een aantal heerlijke maaltijden samenstellen. Kom maar lekker smullen. Volg ons weekmenu.
Toch een dringend verzoek: iedereen graag duimen en een anti-regendans inzetten voor het slapen gaan, om
volgende week in het zonnetje langs de baan te kunnen zitten.
Vind je het leuk om hier eventueel een handje mee te helpen in welke vorm dan ook stuur dan een mail naar
info@gouwen.nl. Graag, want vele handen maken ..........

Met sportieve groet,
Namens het bestuur, Francisca, Lydia, Reinier, Ivo en Teun

