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Beste tennisvrienden,
Het zomerseizoen 2019 is traditioneel van gestart gegaan met het
openingstoernooi. Op deze gezellige, mooie en zonnige dag werden veel
ballen geslagen. Ter afsluiting hebben we genoten van een heerlijk Chinees
buffet van Hong Kong. Uiteraard willen wij ook Joop bedanken voor zijn
inzet tijdens dit toernooi.
Graag vragen wij jullie aandacht voor een aantal mededelingen:
1 Toegankelijkheid van ons park
Ons tennispark is iedere dag vanaf 8:00 uur geopend. Ingang via de smalle
elektronisch beveiligde poort, deze is handmatig te openen. Indien er
niemand in de kantine aanwezig is, worden jullie vriendelijk verzocht bij het
verlaten van ons park de poort te sluiten. Zeker in het weekend als er
niemand is.
2 Toiletvoorziening/waterpunt
Indien de kantine gesloten is, kunnen jullie gebruikmaken van het toilet en
het waterpunt rechts aan de buitenzijde van de kantine. Graag wel jullie
aandacht voor de hygiëne bij gebruik hiervan.
3 Betaalmogelijkheden in de kantine
Het bestuur wil nogmaals benadrukken om zoveel mogelijk met pin te
betalen, zodat er minder contant geld aanwezig zal zijn. Dit stimuleert leden
ook meer tot het invullen van bardiensten, daar veel vrijwilligers liever geen
verantwoordelijkheid hebben over contant geld.
De betaalmogelijkheden zijn als volgt:
- Pinnen
- Via een consumptiekaart € 16,- (voordeel € 1 ,-), deze het liefst te
betalen door te pinnen.
- Op bon. Je laat gedurende de tijd dat je aanwezig bent op ons park
de consumpties op de bon zetten en bij verlaten van het park betaal
je deze bon bij voorkeur door te pinnen.
- Contant betalen. (liever niet 😊)
4 Bardienst op woensdag
Het bestuur is dringend op zoek naar vrijwilligers die op woensdag van 18:30
uur tot ± 22:30 uur (sluiting) de bardienst willen draaien. Bij voorkeur iedere
woensdag of om de 14 dagen, dit i.v.m. continuïteit en herkenbaarheid op
deze dag. Info/aanmeldingen via Hans Nellissen: j.nellissen@home.nl.
5 Snuffelstage bardienst
Heb je interesse om bardiensten in te vullen, maar weet je nog niet zo goed
wat dit inhoudt, dan is er iedere donderdagavond de mogelijkheid om onder

begeleiding ervaring op te doen van 19:00-21:00 uur. Heb je interesse stuur dan een mail naar Louis
Cordewener: l.cordewener@home.nl. Hij is tevens de coach deze avonden.
6 WhatsApp groep
Bij voldoende belangstelling is het bestuur voornemens een WhatsApp groep “Ik kom ook” te starten.
Deze is bedoeld het tennissen op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:0012:00 uur te stimuleren. Een traditie die zeker niet verloren mag gaan! De kantine is dan
open en door aanmelding via de app weet je wie er dan is, zodat je nooit voor niets komt.
Ook is het dan overzichtelijk hoeveel deelnemers er zijn. Heb je interesse in deze groep, mail
dan even je voor-/achternaam en mobielnummer naar Louis Cordewener: l.cordewener@home.nl.
7 Begeleiding nieuwe leden
Het is als nieuw lid belangrijk je “thuis” te voelen binnen de club. Het bestuur vindt een “warm
welkom” heel belangrijk. Tijdens deze bijeenkomsten staat vooral het samen tennissen centraal, met
als doel TCN beter te leren kennen. Aanmelden kan per mail: info@tcnieuwenhagen.nl
8 Werving nieuwe leden actie
Het bestuur wil graag ons ledenaantal verhogen en boven de 300 leden gaan brengen. Een ambitieus
plan, waarbij we de hulp van onze leden nodig hebben. Voor ieder lid dat je aanbrengt aan de hand
van het inschrijfformulier, ontvang je een fles wijn naar keuze. Na overlegging van een kopie van de
inschrijving van het nieuwe lid, ontvang je de fles wijn.
9 Contributievrijstelling commissie banenploeg
Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je jezelf opgeeft voor onderhoud aan ons park. Deze
commissie is iedere maandag-, woensdag- en vrijdagochtend aanwezig op ons park om hier
onderhoud te verrichten. Heb je belangstelling, kom dan een van deze ochtenden naar ons park
tussen 9:00-12:00 uur en laat je informeren wat het inhoudt.
10 Dagkaart
Wil je een keer komen tennissen met iemand die geen lid is dan kan dat. Je koopt een dagkaart voor
€ 5,- in de kantine. Is de kantine gesloten dan betaal je de bijdrage achteraf. Dit is een kwestie van
vertrouwen.
11 Donateur “Club van 50”
Ook dit tennisjaar blijft deze club actief binnen onze vereniging. Het geld zal geheel ten goede komen
aan faciliteiten op ons park. De al bestaande donateurs kunnen hun bijdrage van € 50,- overmaken
op bankrekeningnr.: Rabo NL34RABO0136300545 o.v.v. deelname club van 50. Nieuwe donateurs
zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Louis Cordewener,
lcordewener@home.nl. Huidige donateurs die geen verdere deelname meer ambiëren kunnen dit
laten weten aan Louis Cordewener.
12 Sponsorlijst
In de ALV van 24 febr jl. is verzocht een lijst van sponsoren te maken. Deze lijst is terug te vinden aan
de rechterzijde van de nieuwsbrief. Door te klikken op de betreffende sponsor word je doorgelinkt
naar de site van deze sponsor. Al deze sponsoren dragen TCN een warm hart toe. Uiteraard ook met
een commerciële knipoog.
13 Wensen/ideeën?
Heb je bepaalde wensen/ideeën laat het ons dan weten en wij gaan ermee aan de slag!
Contactpersoon in deze is Manja Schwanen manjaschwanen@hotmail.com.
Sportieve groet,
Het bestuur van TC Nieuwenhagen

