WAAR DOEN ZE HET VAN???????????????????????????????
Deze week had ik een gesprek met de correspondent van de Teylinger, Piet van Kampen.
Piet was al enkele jaren niet op ons park geweest en stond perplex van de veranderingen: 6
all weather banen, een nieuwe tennisbaan erbij (baan 7), een compleet vernieuwd
clubgebouw, een prachtige oefenmuur, 2 nieuw aangelegde jeu de boules banen en alles
voorzien van een groot aantal sponsordoeken!
Waar doen jullie het van? vroeg een onder de indruk zijnde Piet.
Ik heb hem uitgelegd, dat dit alles tot stand is gekomen door een groot enthousiasme van de
leden, maar vooral door de enorme inzet van vele, vele vrijwilligers. Dat we daardoor de
barprijzen laag kunnen houden door in eigen beheer de barzetting te regelen met
vrijwilligers. Dat we het parkonderhoud alleen met vrijwilligers doen. Dat we daardoor de
contributie laag kunnen houden en deze sinds 2012 niet meer hebben verhoogd! En dat we
op deze manier de afgelopen jaren de betrokkenheid van de leden hebben zien groeien!!
Dat we beschikken over een daadkrachtig bestuur. Dat alle besluiten direct middels de
maandelijkse nieuwsbrief worden gedeeld met de leden en hen betrekken bij de
besluitvorming.
Toen Piet weer was bijgekomen hebben we gesproken over de werkelijke reden van zijn
gesprek nl. het Jeu de boules!!
Samen met de Warmondse BVO gaan we proberen het jeu de boules vorm te geven. We
hebben inmiddels al een aantal belangstellenden. En we gaan een informatie bijeenkomst
beleggen in ons clubgebouw op 21 maart om 10.30 uur.
Dit lijkt voor werkenden natuurlijk een onmogelijke tijd en dat is ook zo. Maar . . . . we zullen
een 2e bijeenkomst plannen in de avond, zodat ook jij de info kan krijgen. Overigens hoef je
niet zo lang te wachten: één mailtje naar mij en je bent genoteerd en word je volledig op de
hoogte gehouden. BVO en TVO zijn er van overtuigd, dat het nu MOET lukken om een club
van de grond te krijgen!! KOM NAAR DE INFO OP 21 MAART 10.30 UUR OF ....... MELD JE
AAN!!!!!!!!!!!!!!!
LEDVERLICHTING KOMT ER AAN!!!!!!!!!!!
In mijn vorige nieuwsbrief had ik al het een en ander verteld over de gemeentelijke molens .
. . .Maar afgelopen week kwam de definitieve goedkeuring binnen bij SESO en is het geld
voor de aanleg beschikbaar gesteld. Er is onmiddellijk met de leverancier een afspraak
gemaakt en in de eerste week van mei wordt de verlichting aangelegd!!
Opnieuw een verbetering op ons park, maar dit betekent ook een besparing op de energie
kosten!! En zo draagt TV Overbos ook haar steentje bij aan een beter milieu!! Dank aan het
bestuur van SESO voor de plezierige samenwerking en voor hun inspanningen richting de
gemeente!!
ALLÉÉN SPELEN MET NIEUWE PASSEN.
Vanaf 1 maart zijn de ledenpassen 2018 beschikbaar. Gelukkig kan vrijwel ieder lid hierover
beschikken, want de contributie is vrijwel door alle leden voldaan. Dank daarvoor. De
enkeling die nog niet heeft betaald ziet zijn contributienota verhoogd met € 15,00
administratiekosten . . .
Nog niet betaald? Daar wil jij toch niet bij horen? Maak snel over en zorg dat je
speelgerechtigd bent!! Na betaling is je ledenpas beschikbaar!!

Inmiddels is het digitaal afhangbord geplaatst. We konden gebruikmaken van een kosteloze
aanbieding van de KNLTB. Dus zeg je als club, JA. Om iedereen te leren omgaan met dit
systeem zullen we enkele instructie bijeenkomsten afspreken.
De TC zal dit verder regelen. De komende maand zal het “oude”afhangbord nog gewoon
functioneren.
WINTERLEDEN BEDANKT EN TOT IN SEPTEMBER!!!!!!!!!!
Het zit er voor jullie per 31 maart al weer op. Ik heb de afgelopen maanden ontzettend veel
tevreden “winter”tennissers gesproken. Het doet goed te horen, dat je het naar je zin hebt
bij Overbos.
Dank voor jullie deelname aan onze acties en uiteraard zullen we elkaar de komende
maanden best nog wel zien. Denk maar aan de toernooien: bv. het Teylingen en het
Warmond Open. De TC heeft nog wat voor jullie in petto, maar zal dat zelf met jullie
communiceren!!
Succes deze zomer en snel TOT ZIENS OP ONS PARK.
TEVREDENHEIDSONDERZOEK SUCCESVOL.
Met meer dan 200 bezoekers en een kleine 100 volledig ingevulde enquête formulieren gaan
we de komende maand aan de slag en zullen we de resultaten en conclusies middels mijn
nieuwsbrief bekend maken. Dank voor jullie medewerking!!
TOT SLOT NOG WAT DATA OM TE ONTHOUDEN.
15 maart: koopavond met korting op vertoon van je ledenpas bij LJ Sport en Melman Mode,
beide in Sassenheim.
17 maart: Paaskaarten in onze kantine met weer prachtige prijzen, verzorgd door Lina!!
Aanvang 13.00 uur
21 maart: Informatie bijeenkomst over jeu de boules in onze kantine. Aanvang 10.30 uur.
24 maart/ 2april: Het Teylingen open voor senioen en jeugd!! Inschrijven kan nog
net!!!!!!!!!!!!
7 april: Start zomercompetitie
9 april: Reanimatiecursus in onze kantine. Aanmelden bij onze secretaris Jolanda Bonnet.
22 april: 40 jaar TV OVERBOS .JUBILEUMFEEST VANAF 16.00 in de kantine.
Voor verdere informatie verwijs ik naar de site van Overbos.
En laat de lente nu maar komen!!!
Veel plezier met onze mooie sport!!
Nol, voorzitter

