
	

	
	
 

Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en 
belangstellenden, 
	
Nieuw seizoen, nieuw plaatje. Geen nieuwe dames, wel een 
nieuwe Smash outfit. Katrien is na een lange periode van 

afwezigheid, gelukkig weer op de tennisbaan, waar ze van de zomer al heeft laten 
zien dat ze er nog steeds heel veel zin in heeft. En Luca blijkt niet alleen een prima 
tennishulpje te zijn, ook fotograferen kan hij uitstekend. 
	
	
 

Van de penningmeester	
 
Het winterseizoen is alweer begonnen. Tijd voor de 
contributies. 
Op de ALV van 2018 is besloten dat de contributies voor de 
periode 1 april 2019 t/m 31 maart 2020 gelijk zou blijven op 
€90 per seizoen. 
 

Ik wil alle leden en ouders begeleiders hiermee op de hoogte stellen dat ik op 30 
november aanstaande de contributies voor het lopende winterseizoen zal innen via 
automatische incasso. Dat wil dus zeggen dat ik op 30 november €90 van de 
deelnemers aan het wintertennisseizoen zal afschrijven. Je hoeft niets anders te 
doen dan te zorgen voor voldoende saldo op de rekening. 
 



Degenen die geen machtiging hebben afgegeven zullen binnenkort per mail een 
factuur ontvangen met het verzoek deze voor eind november 2019 te voldoen. 
 
Bedankt voor jullie medewerking. 
 
 
 
Agenda 
 
2 oktober  Start winterseizoen 
26 november  ALV  
11 januari 2020 Wintertoernooi 
 
 
 
 

 
Wie zijn er jarig de komende twee maanden? 
 
Voor alle leden die in oktober en november jarig zijn;  
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
	
 
 

2 oktober                 Ricardo Verhoeven 
3 oktober  Bianca Meegdes 
10 oktober  Peter Roozen 
13 oktober  Teyler Wenckebach 
15 oktober  Annemarie Göbel 
16 oktober  Esther Albers 
30 oktober  Ronald van der Mije 
 
8 november  Aimée Kraak 
10 november  Menno de Goede 
10 november  Richard Timmer 
17 november  Sidney Piller 
19 november  Sonja Bartels 
24 november  Nina Schyns 
 
 
 
 
 

Van de ledencommissie 
 
Het winterseizoen is weer begonnen.  
We verwelkomen onze nieuwe leden Bianca van Zanten en 
Lucas Matthes. 
We hopen dat ze bij Smash net zoveel plezier zullen hebben als 

wij allemaal. 



 
Vrijwilligers. 

 
Bij Smash maken zij niet alleen het verschil……  
 
zonder bestuur, commissies, gastvrouwen en al die 
trainer-vrijwilligers zou Smash helemaal niet bestaan !!! 

 
Het is daarom een goed moment om bij de wisseling van het 
seizoen hier weer eens bij stil te staan. 
Namens alle leden willen wij jullie allemaal bedanken!  
Jullie inzet, expertise en gezelligheid wordt zeer gewaardeerd !		
	
Nieuwe leden stellen zich voor: 

	
Ik ben Bianca van Zanten  
Leeftijd 37  
Ik woon in Badhoevedorp  
Ik heb nog een jongere zus en 1 oudere zus  
Ik werk in Aalsmeer daar doe ik receptie werk en ik maak ook 
lunch klaar. 
 
Ik heb vroeger ook al op tennissen gezeten. 
Ik heb al verschillende sporten gedaan maar ik vind tennissen 
toch wel het leukst  

 
De moeder van Lucas schrijft: 

 
Hallo allemaal, 
Lucas komt graag bij jullie tennissen.  
Sommigen van jullie kennen Lucas al, de een van 
schaatsen, de ander van de Schelp en weer een 
ander van het werk bij Brownies en Downies. 
 
Lucas houdt van sporten, naast schaatsen en 
tennis is hij nu ook aan het skiën.  
 
Het liefst wilde Lucas sportleraar worden maar als 
goede tweede begint hij binnenkort met acteren.  
Hij vindt het leuk om met jullie samen steeds beter 
te leren tennissen. Lucas heeft er zin in!! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ik krijg de pen en geef hem door aan…… 

 
 
 



Weten jullie dat…. 
 
… Casper en Miranda tijdens het vriendentoernooi wel 60 
hele grote, ‘fully loaded’ hamburgers hebben gebakken? 
 
… Olaf de inschrijftafel heeft verzorgd én de standen heeft 
bijgehouden? 
 
… Anja tot de laatste vier is  
doorgedrongen bij ‘round the 
table’? 
 
 
 

… Julian uiteindelijk met de wisselbeker er vandoor 
ging? En dat Frank – de winnaar van vorig jaar - de 
beker overhandigde? 
 
…en dat alle leden en vrijwilligers met een kadootje van 
Casper naar huis gingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


