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Een goed idee, deel mee!

Voorjaarscompetitie 2018

Dinsdag 21 november willen we graag met
jullie van gedachten wisselen over ons 50-jarig
jubileum. Wellicht is niet iedereen zich ervan
bewust dat onze vereniging in 2018
VIJFTIG JAAR bestaat.

Zwarte Pieten toernooi

Brainstormen bij Spieringshoek

Heel graag horen we wat jullie ideeën of
gedachten zijn over de viering van ons
jubileum. Onze oprichtingsdatum, zeg
maar onze verjaardag, valt namelijk op
20 september 2018.
Alle ideeën kun je die avond opschrijven op
grote flipover papieren die we daarvoor zullen
ophangen. We verzamelen alle suggesties,
waarna een feestcommissie zich zal buigen over
alle aangeleverde ideeën, die worden geclusterd
tot samenhangende onderwerpen en een
mogelijk feestprogramma.
Wat wel en wat niet: wat te denken van een
seventies/sixties toernooi in passende kledij, of
bijvoorbeeld een Clinic met een bekende
tennisser, bijv. Richard Krajicek. Geen idee is te
gek! Alle ideeën
zijn welkom. En
hoe meer ideeën,
hoe beter.
En mocht je
dinsdag 21
november niet op
het park zijn,
geen paniek! Je kunt je suggesties altijd via de
e-mail aan het bestuur sturen. Of middels een
response op deze nieuwsbrief.
________________________________

Afhangsysteem

Hoewel 2018 nog ver weg lijkt, zit de voorjaarscompetitie er toch al weer aan te komen. Je
kunt je daarvoor opgeven bij R&D uiterlijk vóór
10 december a.s.
______________________________

Zondag 26 november
organiseren R&D op het park
een zwarte pieten toernooi,
voor volwassenen! Heb je zin
om mee te doen, meld je dan snel aan; het
formulier daarvoor ligt op het park. Kosten voor
deelname is 5 euro p.p. bij aanvang te betalen.
________________________________

Ledenlijst
We vragen alle leden van onze vereniging of er
bezwaar is als wij adres- en telefoongegevens
publiceren via deze nieuwsbrief. Dat betekent
dat deze informatie ALLEEN bestemd is voor
onze leden. Als je bezwaar hebt, dan kun je dat
vóór 1 december a.s. laten weten aan secretaris
m.vanderlist@upcmail.nl
__________________________________

Vooraankondigingen:
noteer in je agenda
Dinsdag 19 december: ons
jaarlijks kersttennisfeestje.
Vrijdag 5 januari vanaf 20.00 uur
is onze nieuwjaarsreceptie en
officiële aankondiging van ons 50jarig bestaan.
__________________________________

FEESTCOMMISSIE: Meld je aan!
Wie van onze leden meldt zich aan voor de
lustrumcommissie? Laat van je horen want het
belooft een gezellig en leuk jaar te worden.

Wij maken jullie er nog even op attent dat we
allemaal, als we komen tennissen, gebruik
dienen te maken van het afhangbord. Alleen
voor de dinsdagavond, onze indeel- en
clubavond geldt dat niet. De regel is dat, als je
afhangt voor een single, je 30 minuten speeltijd
hebt en bij een dubbel is dat 45 minuten
speeltijd.
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