Van de voorzitter
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en
belangstellenden,
Ook al heb ik in volle overtuiging de beslissing genomen om
af te treden als voorzitter, schrijf ik nu met weemoed mijn laatste berichtje onder deze
kop. En wat zal ik dan vertellen? Dat ik het met veel plezier heb gedaan, ook al ging
het af en toe met vallen en opstaan? Dat ik me gesteund voelde door op de eerste
plaats de leden, vele ouders en vrijwilligers, en zeker mijn medebestuursleden? Dat
ik ontzettend gelachen heb op o.a. de mannenslaapzaal in Heerenveen en
Heumensoord? Dat er een geweldig feestontbijt voor mij was bereid door Bab,
Jamie, Ludo en Barry in Doetinchem? Dat er die dag wel 3x voor me is gezongen?
Dat er best veel gebeurd is in afgelopen 7 jaar? Nee, dat hoef ik niet te vertellen, dat
weet en voelt iedereen zelf wel.
Het waren voor mij 7 bijzondere en mooie jaren, waarin ik gepoogd heb een steentje
bij te dragen aan het reilen en zeilen van onze sprankelende tennisvereniging.
Met alle vertrouwen geef ik straks het stokje over en kom ik
zelf met evenveel plezier iedere week een balletje slaan. Tja,
Wouter, voor mij zul je altijd meneer de professor blijven, voor
jou ben ik dan slechts jouw eerste tennisjuf.

Van de penningmeester
Op de digitale ALV van eind 2020 is besloten dat de
contributies voor de periode 1 april 2021 t/m 31 maart
2022 gelijk blijft op €100 per seizoen met aftrek van €10
bij tijdige betaling.
Eerder heb ik al aangekondigd dat er mogelijk een korting op de contributie zou
komen als compensatie voor het verloren winterseizoen 2020-21. Het is inderdaad
gelukt en de deelnemers van het vorige winterseizoen kunnen per persoon €43
korting verwachten op de contributiebetaling voor het lopende seizoen en hoeven
dus maar €57 te betalen minus de aftrek van €10 bij tijdige betaling. De deelnemers
die vorige winter niet hebben gespeeld betalen normaal de contributie van €100.
Wederom minus de aftrek van €10 bij tijdige betaling.
Ik wil alle leden en ouders/begeleiders/bewindvoerders hiermee op de hoogte stellen
dat ik op 30 december aanstaande de wintercontributies zal innen via automatische
incasso. Dat wil dus zeggen dat ik op 30 december de contributie van de deelnemers
aan het wintertennis zal afschrijven. Je hoeft niets anders te doen dan te zorgen voor
voldoende saldo op de rekening.
Degenen die geen machtiging hebben afgegeven zal ik binnenkort per mail een
factuur sturen met het verzoek deze voor eind december te voldoen.
Bedankt voor jullie medewerking alvast.

Agenda
7 november
30 november
22 januari

bestuursvergadering
ALV in het clubhuis van HBC
wintertoernooi Fablohal

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

8 november
Aimée Kraak
Menno de Goede
Richard Timmer
Sara Sijm
Sidney Piller

19 november
24 november

Sonja Bartels
Nina Schyns

4 december
6 december
16 december
18 december

Olaf van den Eijnde
Bianca van Zanten
Bas van Brero
Mandy Huges

Lieve leden, vrijwilligers en ouders,
Heel veel dank voor de vele lieve en mooie woorden voor mijn 75ste
verjaardag. Het maakte mijn verjaardag extra mooi en onvergetelijk.
Lieve groet, Nico

Van de ledencommissie.
We spelen alweer een maand binnen in de tennishallen.
Het was weer even wennen, zeker nu er bij T-line maar 3
banen beschikbaar zijn en een aantal van onze leden is
“verhuisd” naar
een andere hal dan zij gewend waren. Maar we krijgen steeds meer plezier!
We heten Israe en Zeth welkom als nieuw lid, zij spelen om
16.00 uur bij T-line.
Tom G. en Maarten zegden hun lidmaatschap op. Danielle,
Eugene, Jade en Christiaan spelen alleen in de zomer.
Een van onze ouders maakte ons erop attent dat er op de website van de gemeente
staat dat er voor leden met een laag inkomen subsidie verkregen kan worden voor
de sport.
Leden boven de 18 jaar met een laag inkomen, maar ook ouders met
een laag inkomen kunnen, voor hun kinderen onder 18 jaar, een aanvraag doen.
Wij wisten het niet en vonden het zinvol om dit met jullie te delen.

Ik krijg de pen en geef hem door aan……
Ik ben Lucas en ik vind het heerlijk om te tennissen. Ook houd ik
van wereldreizen, ik wil graag van alles ontdekken.
Ik ken heel veel vlaggen en weet bij welk land ze horen. Ik speel
graag vlaggenmemorie.
Naast tennis ben ik ook een schaatser en over een jaar ongeveer
ga ik met Special Olympics schaatsen in Kazan.
Ik houd erg van muziek en van de liefde. Vooral van Marco Borsato en Mamma Mia.
Mijn favoriete eten is pizza. Door Marco en door pizza is mijn favoriete vakantieland
Italië. Pizza maak ik ook wel eens zelf, samen met mamma, als we in Frankrijk zijn.
Helemaal zelf zonder hulp kan ik pannenkoeken bakken. Verder ben ik een
feestbeest en dans en zing ik veel.
Ik werk als brood&banket-bakker bij Santé en
ook in de kantine van de vrije school, daar
verkoop ik dan mijn brood en koek.
Ik ben altijd positief. En steun graag goede
doelen, zo heb ik al een bord staan in het
tropisch regenwoud met mijn naam er op
naast alle bomen die ik daar geschonken
heb. Dit kunnen jullie ook doen ik heb
daarvan een nummer dus vraag het mij als je
dat wilt.
Veel groeten van Lucas en ik geef de pen door aan………… Jinte.
Weten jullie dat…..
…..tijdens de kunstlijn van afgelopen weekend een aantal van
onze leden hun kunst tentoonstelde op de Bakenessergracht?

…. de tip over de RABO clubsupport van Marijke kwam
en dat Frans de cheque ter waarde van € 505,92 in
ontvangst mocht nemen?

