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Van de voorzitter 
 
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en belangstellenden, 

Iedereen zal het gemerkt hebben; we hebben de buitenbanen verlaten en zijn weer de hal 
ingetrokken. Het winterseizoen is weer begonnen!  
Het was weer een hele klus om iedereen een plekje te geven, maar gelukkig is het ook dit 
jaar weer gelukt om een mooi schema te maken. Soms spelen we met oude bekenden en 
soms zijn de groepen wat anders ingedeeld zodat we met anderen kunnen spelen.  
Alle leden en vrijwilligers veel plezier in de komende wintermaanden! 

Nog een korte terugblik op het buitenseizoen:  

▪ Op 16 juli was er een ‘Tips & Tricks sessie’ voor onze vrijwilligers: een erg 
leuke dag met goede tips van onze trainer Peter! 

▪ Op 23 juli hielden we een clinic voor onze leden; een geslaagde middag! 
▪ Zaterdag 10 September waren we weer welkom voor het zomertoernooi in 

Vogelenzang: mooi weer, goed tennis, veel plezier (zie ook de foto 
hiernaast) en met gevulde buik weer naar huis. Erg geslaagd! 

▪ En een dag later hadden we weer een hoogtepunt: op 11 september kwam 

de 100-ste Babbels uit! De eerste Babbels werd op 7 mei 2019 gemaakt, 

dus al bijna 3½ jaar mogen we genieten van allerlei nieuwtjes. 
Nogmaals hartelijk bedankt Natascha en Marijke! 

 
En dan weer vooruit kijken: reserveer alvast 14 januari in je agenda voor het wintertoernooi. 
Dit keer nodigen we ook alle vrijwilligers uit en willen we er een mooi begin van het nieuwe 
jaar van maken. 
 
Verder zullen jullie zien dat deze nieuwsbrief iets anders is dan de eerdere edities: we 
zullen de nieuwsbrieven meer gebruiken voor mededelingen van het bestuur.  

In de Babbels vinden jullie dan alle andere nieuwtjes terug. 

 
We wensen jullie een mooi en sportief vervolg op onze tennis-winter: tot op de baan!  

Coen  
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Verjaardagen  
 

Omdat het belangrijk is om alle leden op tijd te feliciteren zullen we de 

verjaardagen voortaan vermelden in de Babbels. 

 
 
  
 
 

 
Van de penningmeester 
 
Net begonnen aan het winterseizoen en dan moet natuurlijk de contributie weer betaald 
worden.   
Op de ALV van 2021 is besloten dat de contributies voor de periode 1 april 2022 t/m 31 
maart 2023 gelijk zou blijven op €100 per seizoen met aftrek van €10 bij tijdige betaling. 
Ik wil alle leden en ouders begeleiders hiermee op de hoogte stellen dat ik op 30 november 
aanstaande de contributies zal innen via automatische incasso. Dat wil dus zeggen dat ik 
op 30 november via automatische incasso €90 van de deelnemers aan het winter tennis 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 november te voldoen. 
Bedankt voor jullie medewerking. 
 
 
 
Van de secretaris 
 
Op 22 november zal er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn. Binnenkort 
zullen alle leden een uitnodiging ontvangen.  
We zouden het ook leuk vinden als onze vrijwilligers aanwezig zijn (zonder stemrecht 
overigens) om mee te luisteren naar alles wat er speelt bij SMASH. 
 
 
 
Van de ledencommissie.  

 

In de nieuwe verdeling van het nieuws tussen de Babbels en de nieuwsbrief,  

zal alles wat Natascha en Marijke ons te vertellen hebben in de Babbels 
komen te staan. We zien er naar uit! 

 
 
 
 


