WAT EEN SUPER WARMOND OPEN.
De afgelopen week hebben we weer kunnen genieten van een prachtig spectakel op ons mooie park,
het jaarlijkse Warmond Open, en daar heb ik graag mijn vakantie voor onderbroken. Ondanks alle
berichten van teruglopende deelname bij andere toernooien bleek bij ons de inschrijving vrijwel gelijk
te zijn aan het afgelopen jaar. Door het niet aflatende enthousiastme van de organisatie verliep zowel
de voorbereiding als het toernooi vrijwel vlekkeloos. Niet onbelangrijk was dat de wedstrijdleiding voor
het eerst kon beschikken over 7 banen!! En wat te denken van het weer. Alle wedstrijden, zowel
overdag bij het 50+ als in de avond konden vrijwel allemaal op de afgesproken tijd doorgaan. Helaas
werkte de zondagmiddag niet mee, toen kwam het met bakken uit de lucht en is er besloten de enige
nog te spelen finale van HD 5 te verschuiven naar de maandagavond. Maar dat is overmacht en doet
niets af een het succes. Na die enorme bak regen leek ons park wel een zwembad, maar tot grote
verrassing van de niet Overbossers was er binnen 30 minuten overal weer te spelen. Baan 7 was
echter al binnen een kwartier weer bespeelbaar!! Hulde aan die wedstrijdleiding, die dit allemaal in
goede banen wist te leden en met de wensen van de deelnemers rekening kon houden. Ik meen dat
er slechts in 2 gevallen ( van de bijna 250 gespeelde wedstrijden) niet is kunnen spelen. Mijn grote
dank gaat natuurlijk ook naar alle stille werkers, de onderhoudsmensen, de barmedewerkers, de
vrijwilligers bij de wedstrijdtafel, maar ook aan de sponsors. Zonder jullie inzet is er geen toernooi. Ik
wil eigenlijk geen namen noemen omdat er altijd een gevaar in sluipt enkele te vergeten, oké een paar
dan:
DANK KEES, WIL, JAN, PIET, PETER, JOKE. Vooral voor het trekken van de kar en het aansturen
van al die vrijwilligers. Ik hoop echt dat we in 2015 met jullie weer zo'n super toernooi kunnen
neerzetten!!!
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VANAF 23 AUGUSTUS.
Net het Warmond Open achter de rug en nu vraag ik alweer jullie deelname aan de
clubkampioenschappen. De TC wil ook hier weer een mooi wedstrijdschema neerzetten, dus schrijf je
snel in via toernooi.nl (mogelijk tot en met maandag 18 augustus). Het toernooi loopt tot 7 september
en de voorronden worden in principe in poules gespeeld. De link naar het toernooi is ook te vinden op
de website van Overbos onder het snelmenu.
BELEIDSDAGEN VAN HET BESTUUR MET DE BLIK OP 2018.
Het bestuur van Overbos heeft zich, samen met het bestuur van de Stichting Exploitatie Sportpark
Overbos, vooral beziggehouden met de vraag: hoe ziet Overbos er over 4 jaar uit, hoe staan we er
dan voor en: wat zie je als je ons park oploopt in 2018. Dat heeft tot behoorlijke discussies geleid, dat
kan je wel begrijpen. Uit een totaal van 10 vraagstukken, hebben we er 4 gehaald waar we de
komende jaren mee aan het werk gaan. Wij hebben dat het 1000 dagen beleid genoemd.
Als eerste het vrijwilligersbeleid. Iets wat al sinds mijn aantreden als voorzitter op mijn agenda staat.
De komende maanden zullen enkele leden zich samen met het bestuur bezighouden met de
vormgeving hiervan. We gaan met een aantal deelnemen aan een workshop vrijwilligersbeleid, die
door de KNLTB wordt georganiseerd. Ik verwacht hier veel van. Het is een uitdaging. En de kennis
opogedaan tijdens de wordkshop zal worden omgezet in een stappenplan om zo veel mogelijk leden
op de been te krijgen. Vooral zal het gaan om de motivatie en de betrokkenheid bij onze club. Want
wat is een club zonder vrijwilligers?.
Verder zal er overlegd worden met de commissies om tot een nog efficientere samenwerking met het
bestuur te komen. Wat belangrijk is dat de tijd, die we in de club steken ook zo productief mogelijk
wordt gebruikt. Ik zal me daar de komende maanden mee bezighouden en het idee van het
bestuur neerleggen bij de diverse commissies.
We denken ook aan een ledenplatform: Wat leeft er bij de leden? Zijn we als bestuur goed bezig? Er
zullen zo'n 30 leden worden gezocht om één of 2x onder leiding van een KNLTB bestuurder te
brainstormen over onze club.
Nienke er Ruud gaan hiermee aan de slag de komende tijd.
Ook de stichting liet zich niet onbetuigd. De voorzitter van SESO himself, Jan, kwam met het idee
om vóór 2020 een nieuw omni clubgebouw neer te zetten. Een zeer ambitieus plan!! Als alle partijen
akkoord zijn, zal samen met de handbal en de voetbal een onderzoek worden uitgevoerd naar de
haalbaarheid hiervan. We geven Jan daarbij natuurlijk alle support die nodig is. Dus je ziet, het
Overbos bestuur is nog lang niet klaar met haar werk. We houden je op de hoogte!!
WINTERCOMPETITIE 2014/2015.
De competieleiding wil van jullie zo snel mogelijk weten of je je wilt inschrijven voor de
wintercompetitie. Het gaat om wedstrijden in de weekenden in de maanden november t/m februari.

Het juiste wedstrijdprogramma staat op de site en voor vragen of andere informatie kun je het beste
even Ineke Westerbeek aanschieten.
OVERBOS DIT JAAR ORGANISATOR VAN HET TEYLINGENTOERNOOI 2014.
Het is alweer een traditie geworden, het jaarlijkse Teylingen toernooi. Dit jaar is Overbos de
gastheer/vrouw. De wedstrijden worden gespeeld in de periode van 27 september t/m 5 oktober. Je
kan inschrijven via de website.
Ook hier Overbos zich weer goed in de kijker spelen en reclame maken voor het winterlidmaatschap
b.v. Ik verwacht natuurlijk een grote deelname niet alleen van onze leden maar uit geheel Teylingen!
OVERBOS DEELNEMER GROTE CLUB ACTIE.
Voor het eerst zal Overbos loten gaan verkopen van de Grote Clubactie. Een geweldige organisatie
staat hier achter, die we natuurlijk allemaal kennen. Wat levert het voor de club op? Wel, van ieder
verkocht lot gaat direct 80% naar de vereniging. Dus dat betekent, dat we na afloop van de actie ook
onmiddellijk weten wat we hebben binnengebracht.
De opbrengst van de loten zal worden besteed een een nieuwe OEFENMUUR. De kosten zijn zo.n 8
á € 9000,--. Natuurlijk zal dit bedrag niet geheel bij elkaar worden gebracht, maar een aanzienlijk moet
toch lukken met ons aller medewerking. Daarnaast hebben we een aanvraag gedaan bij het
Schipholfonds en zullen we de Stichting ook lief aankijken.
We hebben ons oog laten vallen op een mooie kunststofmuur, die aan alle eisen van deze tijd voor
zowel de jeugd als de senioren voldoet. Help je club, KOOP LOTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!
Irmi Waasdorp heeft de leiding op zich genomen en ik wens Irmi heel veel verkochte loten!!!!!!!!!!!!!!!!.
JEUGDNIEUWS
In juni hebben er weer een groot aantal kinderen meegedaan aan de actie Maak Kennis met Tennis.
Zelfs twee groepjes van 5/6-jarigen onder leiding van Andy v.d.Zwet. Een aantal van deze kleine
kinderen zal in september les krijgen van Match. Als een (klein)kind ook interesse heeft om mee te
doen, kunnen ze het best even contact opnemen met Vincent.
De clubkampioenschappen voor de jeugd zullen plaatsvinden van 15 t/m 21 september. De
inschrijving zal binnenkort worden opengezet.
Dat was het weer voor deze maand.
In september kom ik je ongetwijfeld weer op ons mooie park tegen!! Doe je mee met enig toernooi of
met de competitie, dan wens ik je veel succes. Maar vooral veel speelplezier.
Nol

