GEEN SUBSIDIE VOOR DE OEFENVLOER.
Helaas heeft het Schipholfonds ons laten weten dat TV Overbos niet in aanmerking komt
voor een subsidie voor de vloer voor de oefenmuur. Het aantal uitgebrachte stemmen op
Overbos bleek eenvoudigweg te weinig. Nu was de concurrentie ook behoorlijk: er hadden
zich 55 projecten aangemeld. Uiteindelijk zijn er maar enkele projecten gesubsidieerd. Dank
aan alle leden die hun stem hebben uitgebracht. Nadat de uitslag bekend was gemaakt heeft
het bestuur besloten om toch over te gaan tot de aanleg van de vloer en de kosten te
betalen uit de reserves. Het bestuur is namelijk van mening dat een goede oefenmuur en
een goede oefenvloer onlosmakelijk bij elkaar horen en het gebruik zal stimuleren.
BOUWAANVRAAG LOOPT VERTRAGING OP.
De commissie bouwzaken heeft laten weten dat de aanvraag voor de bouwvergunning van
ons clubgebouw is vertraagd. Er diende nog een constructie berekening te worden gedaan.
In overleg met architectenbureau Stol is dit inmiddels geregeld. Maar dit heeft wel weer wat
extra tijd gekost. Inmiddels heeft het ingenieursbureau de berekeningen aangeleverd en kan
de aanvraag opnieuw worden ingediend.
Uit de enquête onder de leden over de verbouwing zijn door vele leden diverse goede
suggesties gedaan waar de commissie aandacht aan zal besteden. Belangrijke dingen zoals
prioriteit voor duurzaamheid, extra licht in kantine en zeker op de plaats van de huidige
serre, grotere entree en een goede plaats voor jassen en tassen zullen zeker worden
uitgevoerd. Verder werd er voorgesteld om een tribune langs baan 7 te plaatsen. Een prima
voorstel waarvoor het bestuur al is gaan kijken in Voorhout. Hoewel dit los staat van de
verbouwing zal het zeker ook de aandacht krijgen en hopelijk ook uitgevoerd gaan worden
Zoals toegezegd op de ALV van januari zal er binnenkort een bijzondere ledenvergadering
worden uitgeschreven. Aan de leden zal formeel worden gevraagd om in te stemmen met de
verbouwingsplannen, de uitvoering en de financiering.
Ik ben verheugd over de ingestuurde suggesties van jullie. Dat geeft jouw betrokkenheid met
ons cluppie aan en daar ben ik blij om. Het gaat niet om een plannetje van het bestuur maar
een gedragen voorstel waar de leden zich in kunnen vinden!!
WAT HOOR IK VAAK: WANNEER KOMT BAAN 8?
De afgelopen weken was het weer superdruk maar ook supergezellig op ons park. Door het
grote aantal competitie teams, de vele mini league wedstrijden, maar ook door de groei van
ons ledenaantal, komt het spelen een beetje in het gedrang. Soms moet je dus
“even”wachten voordat je op de baan kan. Ik vind dit wel een prachtig succes wat we
hebben behaald, maar ik begrijp dat sommige leden hier anders over denken. Natuurlijk is
het niet serieus bedoeld, DE ROEP OM NOG EEN BAAN. Maar het geeft wel de richting van
Overbos aan. Laten we eerst de verbouwing van het clubgebouw maar realiseren, toch?
TENNISBALLEN VOOR DIERENASIEL STEVENSHAGE.
Het bestuur kreeg het verzoek van onze vorige secretaris Nienke Ellerbroek om de oude
tennisballen te bewaren ten behoeve van het genoemde asiel. Het bestuur stemde direct in
met het verzoek. Nienke werkt daar als vrijwilliger en als oud secretaris van onze club dus
een logische vraag aan Overbos. Binnenkort zal er een herkenbare ton worden geplaatst op
ons park voor die oude ballen. Honden blij en jouw oude ballen krijgen een tweede leven.
Dank namens Nienke en de honden!!!

BESTUUR OP DE HEI.
Het gaat een echte traditie worden. Het bestuur gaat 17 en 18 juni weer de hei op. De
agendapunten zijn bekend, maar als je suggesties hebt, zaken die we daar kunnen
bespreken, mail het naar me, dan neem ik die mee.
Enkele zaken die zeker voorbij zullen komen zijn: evaluatie van het afgelopen jaar, de
sportnota van de gemeente Teylingen, het vrijwilligersbeleid, het 40 jarig jubileum in 2018,
bestuursopvolging. Dit keer zal de sessie (be)geleid worden door Arie Martijn Schenk, voor
ons een bekende KNLTBer. Wij denken dat we onder de leiding van Arie Martijn weer tot
mooie resultaten zullen komen. Ik zal je in mijn volgende nieuwsbrief uitgebreid verslag
doen!!
NIET VERGETEN.
Denk nog even aan het familie/vriendentoernooi op 12 juni.
Denk ook nog aan het bedrijventoernooi TENNIS TEGEN KANKER op 18 juni. Overbos zal aan
dit toernooi deelnemen met een team. Ik wens de organisatie heel veel succes en een
GROTE OPBRENGST. Het blijft bijzonder dat zoveel leden van onze club daadwerkelijk hun
steentje bijdragen aan het mooie doel van de stichting “lopen/tennis tegen kanker”.
Tot zover mijn nieuwsbrief van mei. Ik wens je veel plezierige wedstrijden toe en moet je
even wachten . . . . . . . bedenk dan dat wachten niet opweegt tegen het plezier van je
partijtje daarna.
Nol

