ALS JE SAMEN WILT WINNEN MOET JE SAMENWERKEN.
De afgelopen week heeft het bestuur de jaarlijkse brainstormsessie gehouden. Om kosten te
besparen hebben we er één dag voor uitgetrokken. Eigenlijk te kort bleek aan het einde van
de dag. Het betekent, dat we de uitwerking van de diverse plannen op een later tijdstip in
onze bestuurskamer zullen bespreken. Het was een geslaagde sessie. Vele, vele
onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Hier volgen er een aantal:
* Ledverlichting voor de banen 1 t/m 6. Overleg met gemeente en SESO hebben al
plaatsgehad en de gemeente geeft groen licht ( de centjes dus) om in 2018 dit te realiseren.
* Beleidsplan 2018/2023. Het gaat hier vooral om het vastleggen van de visie en de missie
van onze club. Veel zit in de hoofden van het bestuur, maar te weinig op papier.
* Herinrichting van het park. Denk aan uitbreiding voor Padel, Beachtennis,
parkeergelegenheid. Planning 2018/2021.
* Ledenwerving en ledenbehoud. Dit krijgt wel de prioriteit. Het plan zal op de ALV op 1
februari 2018 aan de leden worden voorgelegd.
* Opvolging van bestuursleden. Ook dit zal aan de orde komen op de ALV.
We hebben uiteraard ook nog even genoten van de behaalde resultaten in 2017: denk aan
het prachtige clubhuis!!
We zullen weer op vele leden een beroep doen om commissies te helpen bij evenementen
en toernooien.
Want we kunnen het niet alleen, nee: ALS JE WILT WINNEN MOET JE SAMENWERKEN OF
SAMEN WERKEN!!!
Help mee om onze mooie club nog mooier/leuker/gezelliger te maken!!
De uitvoering van de genoemde plannen, het tijdspad dus, zal in de volgende nieuwsbrieven
worden gemeld.
VAST EN LOS 2018 WEER IN DE BUS.
Elk jaar weer een enorme klus om ons vademecum te maken, te laten drukken en rond te
brengen. Dankzij onze secretaris en penningmeester, met de onmisbare hulp van Jan (Danes)
is het weer gelukt. De uitnodigingen lijken wat vroeg, maar . ..
over 6 weken is het alweer 2018. Zet de Nieuwjaarsborrel (vrijdag 5 januari 2018 vanaf 19.30
uur) alvast in je agenda. En niet onbelangrijk: de contributienota niet vergeten. Het is voor
het 6e jaar op rij gelukt om deze niet te hoeven verhogen!! Een prestatie waar we als club
trots op mogen zijn. Zeker als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is geïnvesteerd. Met
een snelle betaling van de contributie help je onze club enorm. DANK, DANK, DANK !!!
CONTRACT MET DE TENNISSCHOOL VERLENGD TOT 2020.
De afgelopen maanden heeft het bestuur uitgebreid overleg gevoerd met tennisschool I’Am
Tennis, een nieuwe naam voor een “oude”relatie (voorheen Match). Wellicht was dat je al
opgevallen. Er hangt immers een prachtig winddoek op ons park met de nieuwe naam. Vele
zaken zijn aan de orde geweest en uit onderhandeld. Het bestuur is tevreden over het
contract. Eind november zal het nieuwe contract door de partijen worden ondertekend.
OVERBOS GASTHEER SPORTCAFÉ.
Op 22 november staat ons clubgebouw open voor het te houden Sportcafé. Op deze avond
ontmoeten sportverenigingen, ondernemers en gemeente elkaar. Met enige trots zullen we
ons park aan de aanwezigen tonen.

JEUGDCOMMISSIE.
Ook op woensdag 22 november om half negen (na het sportcafé) organiseert de
Jeugdcommissie een infoavond om te brainstormen over de toekomst van onze jeugd.
Hiertoe is besloten i.v.m. het naderende vertrek van 2 JC-leden.
TOT SLOT: NOTEER DE VOLGENDE DATA.
Op 19 november is het traditionele Snerttoernooi. Nog niet ingeschreven? Kijk op de site,
wellicht kan je er nog bij.
Op zaterdag 16 december is het jaarlijks Kerstklaverjastoernooi. Inschrijflijst hangt in de
kantine.
Op vrijdag 5 januari in 2018 de Nieuwjaarsborrel!!
Op donderdag 1 februari 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.
En . . . . . . vanaf heden is het rackettrekken weer op de vrijdagavond.
Veel plezier met onze sport!!
Nol, voorzitter

