TC Leden:

Laatste nieuwsbrief 2010

Voorjaarscompetitie 2011

Senioren
Marianne Suderee
René Gode

Met ingang van de nieuwe abonnementen
kunnen we niet meer spreken van het
einde van het seizoen. Sterker nog, met
ingang van november is het voor velen op
Houtrust al weer het begin van het nieuwe
seizoen. Kiest u echter voor een seizoensabonnement, let er dan op dat u niet mee
kunt doen aan eventuele activiteiten in de
winterperiode. De taken van de TC gaan
ook gewoon door. In november gaan we de
teams voor de voorjaarscompetitie 2011
bepalen en inschrijven. Het midwinter-,
openings- en slottoernooi komen te
vervallen. In plaats daarvoor komen nu het
oliebollen-, voorjaars- en snerttoernooi.
Dit is de laatste nieuwsbrief voor 2010. In
het tweede weekend van januari staat het
oliebollentoernooi gepland. Aansluitend is
de nieuwjaarsreceptie. Dit komt niet in
een nieuwsbrief omdat u waarschijnlijk
toch nog bezig bent met de feestdagen.
Wel proberen we een poster op te hangen
en een mailing uit te doen om u te helpen
herinneren.

Zoals genoemd aan het begin van deze
nieuwsbrief schrijft de TC de teams voor
volgend jaar in. Dat gaan wij doen vanaf
15 november. Sluitingsdatum inschrijven
was 5 november. Wij accepteren dus
geen inschrijvingen meer. Ook kunnen
wij na 15 november geen mutaties meer
doorgeven. Na inschrijving van de teams
accepteert de KNLTB namenlijk geen
mutaties meer.

Jeugd
Theo Tegelaers
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Technische Commissie
Het is al vaker gemeld, maar nu is het dan
echt zo ver. Lilian en Rob zijn met ingang
van 1 november geen lid meer van de TC.
Marianne Suderee en René Gode zullen
vanaf heden de activiteiten voor senioren
organiseren terwijl Theo Tegelaers de
jeugd regelt. De organisatie van het
kruikentoernooi blijft echter wel in handen
van Lilian en Rob.
Tevens vragen wij uw aandacht voor het
volgende. Het is gebleken dat tijdens
activiteiten deelnemers de TC gaan bellen
met de vraag of de banen bespeelbaar
zijn. Dit is niet de bedoeling. Via de
website van het tennispark kunt u zien of
de banen goed of niet goed zijn. De TC
leden hebben allen een fulltime baan
waardoor het onmogelijk is om op het
werk dat soort telefoontjes te gaan
afhandelen. Vragen en/of opmerkingen
kunt u te allen tijde kwijt op ons algemene
emailadres tc-neverout-houtrust@ziggo.nl.
Dat is ook de reden waarom wij wat
strenger moeten zijn wat de competities
betreft. Wij kunnen overdag geen contact
zoeken met de KNLTB. Wel kunnen wij via
de mail onze vragen kwijt, echter duurt
het wat langer eer wij antwoord krijgen.
Vragen aan ons stellen als wij op het park
zijn is natuurlijk geen probleem.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Om problemen en
vragen te voorkomen
gaat de TC in 2011 een
aanvoerdersbijeenkomst
organiseren. Op deze
nader te plannen dag
verwachten wij van elk team de
aanvoerder die op de bewuste dag een
envelop met inhoud en de ballen komt
halen. Wij zullen in het kort toelichten
wat er in de envelop zit en wat er van u
verwacht wordt. Tevens zullen wij uw
eventuele vragen beantwoorden. Indien
u zelf niet kunt zorg er dan voor dat
iemand anders in uw plaats komt. De
verschuldigde competitiebijdrage dient
u die dag contant mee te brengen. Zo
heeft de penningmeester op tijd zijn
geld en hoeft deze niemand meer aan te
schrijven of aan te spreken. Ook hier
vragen wij begrip voor. De te betalen
bijdrage zal zodra het bekend is aan u
gemaild worden.

LET OP!
LEDENVERGADERING
19 NOVEMBER 2010
Zorg dat u erbij bent.
Het is in uw, ons en parkbelang dat u
komt. Dit kan de activiteiten of andere
zaken ten goede komen. Tot dan!

