WARMOND OPEN BESTE OOIT!!
De afgelopen maand werd voor de 26e keer het Warmond Open georganiseerd en deze gaat
de boeken in als beste ooit!! Nou zat alles ook mee: Het weer, de super conditie van de
banen, een gloednieuw clubgebouw met een al even nieuwe keuken en de inzet van de vele,
vele vrijwilligers, die in touw waren om het onze gasten zo comfortabel mogelijk te maken.
De avonden waren druk bezocht en de maaltijden niet aan te slepen. Het muzikaal tintje op
de vrijdagavond verhoogde de sfeer en zorgde ervoor dat de vele toeschouwers nog lang
bleven plakken. Dank aan de vele, vele vrijwilligers en we rekenen ook weer op jullie hulp
volgend jaar!
TC TEVREDEN OVER VERLOOP CLUBKAMPIOENSCHAPPEN DUBBEL.
Wat een actie in onze club. Net het W.O achter de rug en de dubbelkampioenschappen
kwamen er al aan. Bijna 80 leden hadden zich hiervoor ingeschreven. Zo kon er een prima
toernooi worden samengesteld. De finale zondag was het hoogtepunt. Dank aan de TC
(vooral Carlos en Hans) voor de perfecte organisatie.
Inmiddels staat de najaars competitie alweer voor de deur. Jaja, we zijn een drukke club en
bij Overbos hoef je je niet te vervelen. Voor de competitieweken zal het rackettrekken
tijdelijk worden verplaatst naar de donderdag
Voor meer informatie verwijs ik je naar onze website.
Uiteraard wens ik de vele competitiespelers veel plezier en . . . succes!!
OPBRENGST GROTE CLUBACTIE BESTEMD VOOR JEUGDACTIVITEITEN.
Ook dit jaar zal tv Overbos meedoen met de GROTE CLUBACTIE. Alle jeugdleden zetten zich
weer in om zoveel mogelijk loten te verkopen. Ook aan de bar zijn de loten verkrijgbaar.
Van de opbrengst van de loten gaat 80% direct naar de verenigingen!! Een prachtige
opbrengst!! KOOP LOTEN EN HELP ONZE JEUGD!!!! ZIJ ZIJN DE TOEKOMST!!!!!!!!!!!!!!!!
Aansluitend een oproep: het bestuur is op zoek naar een voorzitter voor de jeugdcommissie.
Marijke v.d. Bos heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Na 7 jaren jeugdwerk te
hebben gedaan wil Marijke zich op andere belangrijke zaken richten binnen onze vereniging.
Sandra en Irmi Waasdorp blijven voorlopig beschikbaar voor de uitvoerende taken.
WIE HELPT?
Heb je interesse of wil je informatie? Meld het even bij Marijke of bij de andere
bestuursleden.
HEIDAGEN OFWEL: REGEREN IS VOORUITZIEN.
Inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen die heidagen. Al zitten we niet op de hei,
hoor. Begin oktober trekt het bestuur er weer op uit om na te denken over het beleid en
vorm te geven aan de uitvoering ervan. Natuurlijk staan we er goed voor, maar dat neemt
niet weg dat een bestuur stil kan gaan zitten. We zullen vooral die zaken onder de loep
nemen die aandacht vereisen, zoals: lichte terugloop aantal jeugdleden, de bezetting van de
diverse commissies, de opvolging van de “oude” bestuursleden, led verlichting voor de
banen, het 40 jarig jubileum in april 2018, enz. enz. Genoeg stof om over te praten, lijkt me.
Het resultaat van de heidagen volgt in mijn volgende nieuwsbrief!!
WINTERLEDEN WELKOM.

Ook dit jaar nodigen we tennisliefhebbers uit om bij ons de winter door te brengen (met
tennissen natuurlijk). Op dit moment is er nog ruimte. Mocht je een vriend(in) buur of kennis
weten, laat hij/zij zich aanmelden via onze website.
Kosten € 60,—. Het winterseizoen loopt van 1 oktober t/m 31 maart. Voor alle winterleden
telt tevens dat zij kunnen meedoen aan onze toernooien en competities.
TOT SLOT.
De komende maand gaat het bestuur zich alweer bezighouden met de VAST EN LOS 2018.
Voordat deze bij jou in de bus valt, zo rond 15 november moet er wel wat gebeuren. Daar
hoort ook het controleren van de persoonsgegevens bij vandaar mijn oproep. Meld
wijzigingen bij de secretaris.
Heb je suggesties of onderwerpen voor de heidagen: laat het me weten, dan neem ik ze
mee.
Nog geen vrijwilliger? Geef aan wat je zou willen doen voor de club. Er is meer dan bardienst
....
Ik reken op je!!!
Volg Overbos via onze website, twitter of face book!!
Veel tennisplezier toegewenst!!
Nol, voorzitter

