Nieuwsbrief mei 2017
Van de voorzitter
Inmiddels zijn we alweer een jaar verder nadat we het stokje hebben overgenomen. Afgelopen jaar
zijn er al een aantal nieuwe zaken gerealiseerd zoals de nieuwe toegang tot het park, tennisleraar,
clubhuis geschilderd (op dit moment wordt laatste hand gelegd aan de buitenkant). Ik ben hier best
wel een “beetje” trots op. Wij gaan er voor om deze ontwikkelingen de komende jaren voort te
zetten. Via deze weg wil ik dan ook mijn mede bestuurders bedanken voor hun inzet de afgelopen
periode.
Takenlijst
Nieuw dit jaar is naast de 2 verplichten bardiensten een taak die je moet doen. Bij het afhalen van je
pasje heb je aangegeven welke taak je wilt uitvoeren. Binnenkort ontvang je hiervoor een separate
mail met daarin de taak vermeld waarvoor je je hebt opgegeven en mogelijke nadere informatie.
Tennislessen door TSS
Anwar Salam is nu alweer een tijdje “gebonden” aan de Gouwen maar heeft helaas nog niet veel
aanmeldingen gehad voor tennisles terwijl in de enquête door diverse leden is aangegeven dat ze
graag tennislessen zouden willen volgen.
Het is ook bij Anwar mogelijk om enkele lessen te volgen het hoeft niet perse een reeks te zijn van 19
lessen.
Ledenwerf commissie
De ledenwerf commissie is druk bezig geweest met het verspreiden van flyers. Dit heeft inmiddels
een resultaat opgeleverd van 4 nieuwe leden. Het begin is er .
Open dag Het Wierdenpark/de Gouwen
Op zaterdag 25 maart heeft de gezamenlijk sportdag van de sportverenigingen van het
Wierdenpark/de Gouwen plaatsgevonden. Dit was ook voor de Gouwen een groot succes. Op het
park was het lekker druk met veel kinderen en ook volwassenen die ’s middag mee hebben gedaan
aan de toss.
De Gastvrij Gouwen Toss
Op 2 april heeft de eerste Gastvrij Gouwen Toss plaatsgevonden. De opkomst was niet groot maar
degene die wel aanwezig waren hebben een heerlijk balletje kunnen slaan.
Zondag 4 juni staat de volgende Gastvrij Gouwen Toss op het programma. Dus iedereen die zin heeft
om een balletje te slaan met familie, vrienden, buren, collega’s zijn van harte welkom. Je hoeft geen
lid te zijn van de Gouwen om hieraan mee te doen. Iedereen is van harte welkom.
Vanaf 13.00 uur is het park geopend voor iedereen die hieraan wilt meedoen. Het is niet noodzakelijk
om je hiervoor vooraf aan te melden. 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.

Mannentennistoernooi TV De Gouwen
Beroepen en Bedrijven
Zaterdag 24 juni: 13:00 – 17:00 uur
Na lange tijd weer een toernooi voor echte mannen!
Via deze oproep wil ik alle mannen van TV De Gouwen in de speelsterkte 6, 7, 8 en 9 oproepen om
een beroepen- of bedrijventeam (4-6 personen) samen te stellen voor een gezellige en sportieve
uitwisseling.
Nodig je collega’s uit voor bijvoorbeeld een team van taxi chauffeurs of IT-ers, maar ook een team
met gepensioneerde of werkzaam bij het zelfde bedrijf mag. Twijfel je neem dan even contact op,
maar alles is in principe mogelijk.
Als het je niet lukt om een team samen te stellen dan kun je je uiteraard ook aanmelden. Wij zullen
er dan voor zorgen dat je in een team geplaatst zal worden.
We spelen minstens 4 rondes per team, uitsluitend dubbelspel tussen 13:00 uur en 17:00 uur. De
enige voorwaarde is dat een van de teamleden of de coach lid is bij TV De Gouwen. Na 17:00 uur
vindt de prijsuitreiking plaats en kunnen de spelers en aanhang nog genieten van iets lekkers te eten.
De kosten bedragen Euro 10 per team (voor prijzen, ballen en kleine versnaperingen), de kosten voor
het eten is apart. Hiervoor vragen we een eigen bijdrage van Euro 8 per persoon.
Geef je team op bij Manfred van Veghel: via email mvanveghel@onedaymanagement.com of
telefonisch 06-50288086, bij voorkeur voor 10 juni.

[MOTTO: BIER EN BALLEN]

Afsluiting Voorjaarscompetitie
Zaterdag 27 mei zal de voorjaarscompetitie worden afgesloten met een gezellige BBQ. Uiteraard zijn
de leden die geen voorjaarsompetitie spelen hierbij uiteraard ook van harte welkom. We vragen
hiervoor een bijdrage van 10 euro per persoon, kinderen tot en met 12 jaar 5 euro.
Als je hier ook gezellig aan wilt mee doen geef je dan op bij Francisca van Gulden door een mailtje te
sturen naar f.vangulden@chello.nl. In verband met de inkoop graag uiterlijk 16 mei aanmelden.
Open Toernooi
De tijd gaat zo snel. We zijn inmiddels ook alweer gestart met de voorbereidingen van het Open
Toernooi. Het Open Toernooi zal plaatsvinden van 15 tot en met 23 juli. De inschrijving is inmiddels
geopend. Via deze link kun je je hiervoor aanmelden. We verwachten uiteraard ook een groot aantal
inschrijvingen van onze eigen clubleden voor dit super gezellige toernooi.
Uiteraard zal ook deze week weer het keukenteam een aantal heerlijke maaltijden voor u
samenstellen. Hierover later meer.
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.
Met sportieve groet,
Namens het voltallige bestuur, Francisca, Lydia, Teun, Reinier & Ivo

