Van de voorzitter
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en belangstellenden,
De traditie van het pannenkoeken eten op de laatste dag van het winter-seizoen is al weer
achter de rug en in de speciale Pannenkoeken-Babbels hebben we kunnen zien dat het
een echt festijn is geweest. Zelfs met optredens erbij!
Met het vers begonnen buitenseizoen hebben we helaas de eerste afgelasting al achter de
rug maar gelukkig hebben we ook mooi tennis-weer gehad. Ook al speelt het weer soms
niet mee; we hebben de indruk dat iedereen weer blij is dat we buiten kunnen tennissen!
Het weer hebben we natuurlijk niet in de hand, maar verder proberen we zo goed mogelijk
alles voor te bereiden om een mooie tennis-zomer te hebben! Er zijn verschillende
onderwerpen die ons allemaal bezig houden binnen de vereniging (ik laat de situatie in de
wereld maar even buiten beschouwing…).
De meest belangrijke onderwerpen die nu spelen:
▪ Natuurlijk zijn er de eerste trainingen geweest onder leiding van onze nieuwe trainer
Peter Bouten en is Michel op een bijzondere wijze uitgezwaaid en nogmaals bedankt
voor alles wat hij voor ons gedaan heeft als trainer.
▪ Er is weer druk gewerkt aan de indeling van gastvrouwen en gastheren (zie ook het stuk
van de ledencommissie verder in deze nieuwsbrief).
▪ Verder is er hard gewerkt – en nog steeds – aan de voorbereiding van de Special
Olympics voor 10, 11, 12 juni in Twente.
Hierover komt binnenkort uitvoerig meer informatie.
Jullie kunnen alvast kijken naar hoe de organisatie zich klaar maakt voor dit evenement
(ook andere sporten) door op deze link te klikken https://youtu.be/-DPaurcHgvg
▪ Op de zaterdag middagen van 16 en 23 juli worden er clinics georganiseerd.
▪ Op zaterdag 20 Augustus zijn we weer welkom voor het zomertoernooi in Vogelenzang.
Op naar een mooie en sportieve tennis-zomer: tot op de baan!
Coen
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Van de penningmeester
Contributie zomerseizoen 2022:
Op de, hopelijk laatste, digitale ALV van eind 2021 is besloten dat de contributie voor de
periode 1 april 2022 t/m 31 maart 2023 wederom gelijk blijft op €100 per seizoen. Degenen
die binnen de aangegeven betaaltermijn betalen mogen €10 in aftrek brengen.
Ik wil alle leden en ouders/begeleiders/bewindvoerders hiermee op de hoogte stellen dat ik
op 31 mei aanstaande de zomercontributies zal innen via automatische incasso. Dat wil
dus zeggen dat ik op 31 mei €90 van de deelnemers aan het zomertennis zal afschrijven
ten behoeve van de contributiebetaling. 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 mei te voldoen.
Dan gaan er in juni een dertigtal leden mee naar de Special Olympics (SO’s) in Enschede.
Hiervoor is een eigen bijdrage van €90 per deelnemer vereist. Dit bedrag zal ik eveneens
op 31 mei via automatische incasso afschrijven. Degenen die dus meegaan naar de SO’s
en een machtiging hebben afgegeven zal ik dus €180 in rekening brengen voor contributie
en deelname SO’s.
Ook hier geldt dat ik de leden die geen machtiging hebben afgegeven een factuur per mail
zal sturen. In dit geval voor beide bedragen.
Bedankt voor een tijdige betaling alvast.
Vriendelijke groet,
Fred

Verjaardagen
Er was 1 jarige in april vóórdat deze nieuwsbrief er was
Nog hartelijk gefeliciteerd Bab!
Bab Bauer

4

April

En wie zijn er jarig de komende twee maanden?
Dat zijn er best veel – soms zelfs 2 op dezelfde dag: 2 feestelijke maanden!
Voor alle leden die in april en mei jarig zijn;
alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!
Cynthia Albers
Daniëlle Krikke
Julian de Deugd
Zeth de Haan
Manon Kromer
Shobana van Deventer
Jade Groen
Robyn Giesselink
Carlos Arends

17
18
22
22
23
25
26
26
29

april
april
april
april
april
april
april
april
april
SMASH Nieuwsbrief 2022, april

Gerben Joustra
Saskia Duivenvoorden
Laura Kooijman
Sopie Herman de Groot
Lucas Matthes
Jelle Nijssen
Tijn Jacobs
Joep Kerkhoff
Anja Rademakers
Frank Hagebeek
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SteunTV Smash door boodschappen te doen bij Vomar
Beste leden, ouders en begeleiders
Supermarktketen Vomar heeft een spaarsysteem waarmee je voor je club kunt sparen:
“De Club is Koning!”
Sommigen van jullie doen daaraan al mee want Smash ziet daar elk kwartaal wat
opbrengsten van. Hartelijk bedankt!
Wie weet zijn er nog anderen die boodschappen bij de Vomar doen en niet weten van dit
initiatief en graag mee willen doen.
Ondersteun TV Smash eenvoudig én geheel kosteloos door boodschappen te doen bij
Vomar. Meld je aan via onderstaande stappen en spaar mee!
1. Wil je een fysieke kaart? Deze kun je gratis meenemen bij jouw Vomar. Of download de
Vomar-app en maak hierin een digitale Klant-is-Koning kaart aan.
2. Koppel je kaart aan de club met onze unieke clubcode: SMHE2021. Je kunt dit gelijk in
de winkel doen of thuis, in de Vomar-app.
3. Laat altijd je kaart of app scannen bij je boodschappen. Je spaart dan automatisch mee!
4. Vomar maakt ieder kwartaal 0.5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen
besteden over naar onze club.
Kortom, het is in een mum van tijd geregeld en kost jou helemaal niets extra. Koppel dus
snel je kaart en ondersteun TV Smash!
Kijk voor meer informatie over clubsparen op www.vomar.nl/cik
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Van de ledencommissie.

Van de ledencommissie

Het zomerseizoen is gestart en dat hebben we geweten.
Met wind en regen en de eerste afgelasting op 6 april mét al het
regelwerk dat daarbij komt. Jammer.
Maar... de zomer is in aantocht!
We bestelden héél veel zon en mooi weer!!
Dank jullie wel!!
Aan het begin van het zomerseizoen willen we alle vrijwilligers bedanken die
er afgelopen winter weer voor hebben gezorgd dat we als Smash, ondanks de
corona, zoveel hebben kunnen tennissen.
Het was top!
Welkom Peter.
Nu Michel niet meer bij ons traint komt Peter Bouten de vrijwilligers van Smash
begeleiden bij de training.
We kennen Peter al van de clinics.
We hopen dat hij een leuke tijd zal hebben bij Smash.
Welkom Sophie.
Sophie was al eerder lid bij Smash, ze heeft een opleiding gevolgd en woonde
daardoor tijdelijk ergens anders.
Nu woont ze in Overveen en wil graag weer tennissen.
Ze is van harte welkom! We vinden het gezellig, Sophie!
Welkom gastheer Loek.
Ook welkom aan onze nieuwe gastheer.
Loek Timmer, de vader van Richard, wil graag gastheer zijn bij HBC om 18.00
uur.
Wij zijn daar heel blij mee.
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Gastvrouwen en gastheren.
Alles even op een rij:
▪ HBC
17.00 uur; Doort - reserve Marjolijn.
18.00 uur; Loek - reserve Marijke.
19.00 uur; Natascha - reserve Janny of Henny.
▪

Pim Mulier
17.00 uur; Marijke of Maria - reserve Jan Willem of Annelies.
18.00 uur; Koja.

In het wekelijkse speelschema kunnen jullie zien wie er komt.
(Dat kan natuurlijk op het laatste moment nog weleens veranderen...).
We zijn zo blij dat het weer is gelukt om voor ieder trainingsuur een gastvrouw te vinden
deze zomer! We hebben er zin in met zijn allen!

Woensdag 27 april is het Koningsdag.
Dan is er geen tennis voor Smash!
En ook op 4 mei (dodenherdenking) zal er geen tennis zijn.
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