Nieuwsbrief februari 2017
Van de voorzitter
Met veel plezier kijk ik terug naar de nieuwjaarsreceptie van 15 januari. Wat een goede opkomst! Na
jaren lang weggeweest te zijn is dit een succes geweest en ben ik blij dat we dit weer nieuw leven
hebben ingeblazen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we ook het samenwerkingscontract
getekend met “onze” tennisleraar Anwar Salam van TSS (TennisSchool Salam). Ik ben er best een
beetje trots op dat we Anwar aan de Gouwen hebben kunnen “binden”. De eerste stappen op het
gravel heeft Anwar in zijn jeugd gezet op ons park en daar samen met zijn vader en zusjes de basis
gelegd voor waar hij nu staat.
Tennislessen door TSS
Bij deze nieuwsbrief treffen jullie ook nadere informatie aan over de tennislessen die Anwar voor
De Gouwen gaat verzorgen. In eerste instantie is er in overleg met Anwar voor gekozen om de
tennislessen op donderdag(avond) te laten plaatsvinden. Mocht dit niet passen in je planning dan
kan er ook uitgeweken worden naar de zondag of zaterdag. Dit alles in overleg met Anwar.
Indien je belangstelling hebt in tennislessen dan kun je het ingevulde formulieren mailen naar
info@gouwen.nl dan zorgen wij dat het bij Anwar terecht komt. Het formulier kan en mag natuurlijk
ook met de pen worden ingevuld. Het ingevulde formulier kun je dan in de brievenbus doen die aan
de buitenkant hangt van het clubgebouw (zijkant). Wij zorgen dat alle inschrijfformulieren bij Anwar
terecht komen.
We verwachten zeker dat een aantal leden hier gebruik van zal maken. In de enquête is namelijk
door diverse leden aangegeven dat ze graag tennislessen zouden willen volgen.
Voorbereiding banen ten behoeve van opening “zomerseizoen”
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het “zomer” klaar maken van onze banen. De
verwachting is dat de banen begin maart gereed zullen zijn. Tegen die tijd zullen we een oproep doen
aan de leden om ons te helpen met het “opbouwen” van het park.
Baan 1 wordt ondertussen zo goed mogelijk speelklaar gehouden. Dus hierop kan, bij goed weer,
gewoon gespeeld worden.
Zodra de overige banen weer speelklaar zijn brengen we jullie daarvan direct op de hoogte zodat je
weer lekker een balletje kan slaan op het “verse” gravel.

Mail van de penningmeester
Onlangs hebben jullie een mail ontvangen van de penningmeester met daarin het verzoek tot
betalen van de contributie. Wij gaan er van uit dat alle leden hier binnen de gestelde termijn gehoor
aan zullen geven. Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn over de mail dan kun je altijd
reageren op de mail die je van de penningmeester hebt ontvangen.
Ledenwerf commissie
De ledenwerfcommissie is inmiddels al hard aan de slag om te kijken hoe we nieuwe leden aan ons
kunnen gaan binden. Er is een eerste start gemaakt met het maken van een zeer aansprekende flyer
met een super aanbieding voor de nieuwe leden. Ook voor het aanbrengen van nieuwe leden door
een bestaand lid wordt nog een zeer aantrekkelijke actie bedacht. Zodra hier meer bekend over is
horen jullie dat natuurlijk direct. Daarnaast zullen we ook een beroep doen op jullie om ons te
helpen met flyeren. Hierover later meer.
Mocht je nog leuke en/of ludieke ideeën hebben dan kun je dat laten weten via info@gouwen.nl.
Uiteraard gaan we meer doen dan flyeren. Ook social media gaan we hiervoor inzetten. Dus iedereen
die nog geen “vriend” is van de facebook pagina doe dit dan snel. Als al onze berichten geliked,
gedeeld en commentaar op wordt gegeven hebben we een heel groot bereik.
Open dag Het Wierdenpark/de Gouwen
Op zaterdag 25 maart zal er met de gezamenlijk sportverenigingen van het Wierdenpark/de Gouwen
een open sportdag worden georganiseerd. Hier heeft de Gouwen zich ook bij aangesloten ondanks
dat we wat “verder weg” liggen. Onze eigen open dag hebben wij hier bewust aan gekoppeld om ook
“reuring” op ons park te kunnen generen. Deze dag is in principe gericht op de jeugd maar de ouders
worden hier uiteraard ook niet in vergeten. De kinderen zullen een soort van stempelkaart
ontvangen. Indien zij van alle deelnemende vereniging een stempel hebben ontvangen kunnen ze
daarmee bij Albert Heijn iets lekkers halen.
Deze dag zal officieel om 10.00 uur geopend worden door iemand uit het gemeente bestuur.
Dit betekent dat vanaf 10.30 uur ons park hiervoor wordt opengesteld. Hierbij direct een oproep aan
de leden “wie wil ons hierbij helpen?”. Je kunt je opgeven via info@gouwen.nl. Zodra we weten
hoeveel helpende handjes we hebben kunnen we gaan bepalen wie wat kan/wil gaan doen.
Omdat we gebruik willen maken van de open dag Het Wierdenpark/de Gouwen hebben we besloten
om de opening van het “zomerseizoen” ook te laten plaatsvinden op 25 maart.
Anwar Salam zal deze dag ook aanwezig zijn en eventueel een aantal clinics geven. Hierover volgt
later nadere informatie.
Openingstoss
Tevens kun je op deze dag ook je pasje ophalen (zie mail penningmeester).
Vanaf 11.00 uur zal de openingstoss plaatsvinden. Dit is uiteraard voor alle leden maar je kunt ook
een introducee meenemen. Meerdere introducees zijn uiteraard ook van harte welkom. Het zou toch
mooi zijn als alle banen vol staan met enthousiaste leden van de Gouwen.

Je hoeft je hiervoor niet op te geven dus je kan ook op het laatste moment nog besluiten om gezellig
een balletje te komen slaan. De toss zal tot ongeveer 13.30 uur duren maar als er nog genoeg animo
is gaan we gewoon gezellig na 13.30 uur nog even door. Alles kan bij de Gouwen!
Zoals hierboven ook al aangegeven zal Anwar Salam ook aanwezig zijn voor het beantwoorden van
vragen over zijn tennislessen. Uiteraard kun je op deze dag ook persoonlijk je inschrijfformulier aan
hem kunnen overhandigen. Hoe leuk is dat dan!
De Gastvrij Gouwen Toss
Jullie zullen wel denken “wat is dat nu weer”. Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om de Gouwen
weer als een Gastvrije vereniging op de kaart te zetten voor zowel binnen als buiten Almere.
Daarom gaan wij de Gastvrij Gouwen Toss in het leven geroepen. Op deze dag is iedereen welkom
om een balletje te slaan op ons park. Of je nu wel of geen lid bij de Gouwen, of je nu wel of geen lid
bent bij de KNLTB, of je nu wel of niet uit Almere komt, met andere woorden – op deze dag staat de
Gouwen open voor iedereen.
Iedereen die weer eens lekker een balletje wilt slaan op gravelbanen is van harte welkom. Op zondag
2 april van 13.00 – 16.00 uur zal deze dag voor de eerste keer georganiseerd worden.
Dit willen wij dan herhalen elke eerste zondag van de maand. Zegt het voort!!
Hierbij doen we een oproep aan de leden om hier een handje bij te helpen. Lijkt het je leuk om hier
een activiteit van te maken waar ver buiten Almere over gesproken wordt stuur dan een berichtje
naar info@gouwen.nl.
Met sportieve groet,
Namens het voltallige bestuur, Francisca, Lydia, Teun, Reinier & Ivo

