Nieuwsbrief oktober 2019

Beste tennisvrienden,

Inmiddels is het tennisseizoen alweer in zijn laatste fase beland. Via
onze 5e nieuwsbrief willen wij een aantal zaken bij jullie onder de
aandacht brengen.
Zondag 22 september was weer een fantastische finaledag van onze
clubkampioenschappen. Hieronder een overzicht van de winnaars:
HE 6
1. Barrie Korach
2. Roger Quaden
HD open
1. Louis Cordewener / Roy Dörfel
2. Karel van t Hoog / John Schopen
HD 7/8
1. Paul Collard / Maurice Kreutz
2. Toon Moerkerk / John Schopen
HD 6
1. James van Delden / Jo Nolten
2. Ricardo Peelen / Roger Quaden
DD 5
1. Alexandra Bleijlevens / Pascalle Boumans
2. Astrid Bakker / Nicole Epskamp
GD 7/8
1. Maurice Kreutz / Pascalle Boumans
2. Toon Moerkerk / Lilian Moerkerk-Hameleers
GD 5/6
1. Marthé Kremer / Alexandra Bleijlevens
2. Rene Sinderdinck / Marion Lindelauf
Bestuur wenst de winnaars van harte Proficiat met het behaalde
resultaat en spreekt de ambitie/wens uit dat er in 2020 nog meer
deelnemers zullen zijn.
Op onze facebookpagina en op onze site ziet u foto’s van de
finaledag.

Het bestuur is in de vergadering van september jl. gestart met de voorbereidingen voor het
seizoen 2020.
Om het volgende seizoen te laten slagen zal het toverwoord vrijwilliger gaan worden. Het
huidige aantal vrijwilligers is te klein om TCN op de korte en langere termijn levensvatbaar te
houden.
Voor 2020 zijn we dringend op zoek naar:
-

Bestuurder met financiële ervaring;

-

Lid dat de wedstrijdcommissie van ons Kerres Open wil komen versterken;

-

Leden die de banenploeg willen komen versterken;

-

Leden die bardiensten willen draaien; Urgentie hoog!!! Willen wij onze kantine open
blijven houden op de huidige openingstijden.

-

Leden die willen gaan samenwerken in een commissie om de aankleding van ons
park sfeervoller te maken. Budget is er!

Laat van je horen en we maken er samen een groot succes van. Mail indien je interesse
hebt naar manjaschwanen@hotmail.com

Wist u dat:
-

-

Zondag 22 september de brunch op ons park meer dan geslaagd genoemd kan
worden, goed weer en meer dan 90 deelnemers; Toppie toch!
Marcelle van ’t Hoog dit weer uitstekend gecoördineerd heeft.
Na afloop van de finale dag van onze clubkampioenschappen een gratis loterij is
geweest en prijzen geschonken door een aantal sponsoren.
Dat Rainer Harling na bijna 25 jaar stopt met het organiseren van de
clubkampioenschappen & schachttoernooi. Wij zijn als bestuur Rainer zeer
erkentelijk voor de wijze waarop hij dit al die jaren heeft gedaan!!!
We tellen op dit moment 265 leden hebben, waarvan meer dan 40 nieuwe leden.
We al die nieuwe leden van harte Welkom heten bij TCN.
De vrijwilligers dag dit jaar gehouden wordt op zondag 27 oktober in de namiddag.
Nadere info volgt nog.
In 2020 op de zondag alleen nog maar jeugd competitie zal spelen, m.a.w. geen
senioren meer.
Op dit moment 5 teams meedoen aan de najaar competitie. Drie op de vrijdagavond
vanaf 19.00 uur en twee op de zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur.
De kantine in de maand oktober nog maar beperkt open zal zijn tijdens
competitiemomenten op de vrijdag, zaterdag en de zondag.
Er nog de gehele maand oktober buiten overdag getennist kan worden.
Ons park op 1 november in de “winterslaapmodus” gaat tot 1 april 2020.
Medio februari 2020 onze jaarvergadering gepland wordt.
Het bestuur wenst onze leden de komende maanden veel tennisplezier toe binnen in
de hal en dat we samen het “goede gevoel” van 2019 kunnen blijven vasthouden en
we in 2020 samen kunnen laten zien, dat TCN nog steeds levensvatbaar is.

