Nieuwsbrief, Oktober 2018

Beste leden,
Met een prachtige zomer laten we een geslaagd zonnig seizoen weer achter ons.
De herfst laat zich zien in de natuur en hoe mooi is het dat wij op onze club hier gewoon middenin kunnen door
tennissen! Lees de nieuwsbrief goed, want met extra lessen en een leuk herfsttoernooi in het verschiet kun jij ook
lekker in het najaar door tennissen!
Ook extra aandacht voor de vacature binnen ons bestuur en de grote clubactie waar we dit jaar weer hopen op een
mooie inzameling voor onze jeugd.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

•

Herfsttoernooi

•

Extra najaarslessen

•

Grote Clubactie

•

Vacature voorzitter

Heel veel leesplezier!

Sportieve groet,
Het bestuur T.C. Lauswolt

Herfsttoernooi

De Wedstrijd- en toernooicommissie organiseert een afsluitend recreatief herfst toss toernooi
Hoe ziet het toernooi eruit:
• We spelen in een A en een B poule, zodat een ieder op zijn/haar niveau kan spelen.
• We spelen het tosstoernooi verdeelt over 2 dagen.
• Je kan beide dagen spelen, dan wel op één van beide dagen.
Wanneer:
• Zaterdagavond 20 oktober van 18 tot 21u en/of
• Vrijdagavond 2 november van 19 tot 22u.
• Indien het weer ons niet is gezind, spelen we op
zaterdag 27 oktober of vrijdag 9 november als reservedata.
Hoe geef je je op?
• Stuur een mail naar wedstrijd@tclauswolt.nl
• Geef aan wanneer je kan spelen:
o Zaterdagavond 20 oktober en/of
o Vrijdagavond 2 november
• Bij vragen kun je contact opnemen met Tjeerd Popma via tel.nr. 0512-382492.
• Ook kan je je telefonisch opgeven bij Tjeerd Popma.
Er zal voor een hapje en drankje worden gezorgd.
Je krijgt tijdig per mail bericht over het verloop en de planning van het toss toernooi.

N.b. 1: Intussen hebben de volgende leden hun belangstelling kenbaar gemaakt:
Jelle Jan, Ciska, Jitty, Tjeerd, Sijbrand, Eva, Hinke, Hester (2 nov.), Piet Zwerver, Piet Koopmans (2 nov.), Miente en
Lammert v.d.Wal.
Willen deze leden hun deelname bevestigen via de mail naar wedstrijd@tclauswolt.nl

Najaarslessen

Extra najaarslessen op dinsdagavond!

Omdat het aanbod van de najaarslessen tot nu toe te beperkt is, willen we de mogelijkheid bieden om vanaf 16
oktober ook op de dinsdagavond les te volgen. Tennisleraar Jelle Jan van der Duim zal bij voldoende aanmeldingen
lessen verzorgen vanaf dinsdag 16 oktober t/m uiterlijk dinsdag 18 december als het weer het toe laat.
De lessen van 60 minuten zullen starten om 19:00, 20:00 en 21:00 uur in groepen van 4 tot maximaal 8 personen.
De kosten bedragen €9,00 per persoon per les.
De indeling van de lessen en groepen wordt door de trainer in samenwerking met de club gedaan op basis van de
inschrijvingen, je kunt uiteraard wel eventuele wensen met betrekking tot gewenste tijd en gewenste medelessers
aangeven waar zo veel mogelijk rekening mee gehouden wordt.

Je kunt je voor deze najaarslessen opgeven tot woensdag 10 oktober 20:00 uur.
Op de aanmeldpagina kun je meer informatie vinden betreffende de trainingsdata, uitval en facturering.
Aanmelden en meer informatie vind je via de volgende link:
https:///www.tclauswolt.nl/extra-najaarslessen
(link kopiëren en plakken in de zoekbalk)

Grote Clubactie
Ook dit jaar doet onze club weer mee aan de grote clubactie waarbij
er loten verkocht worden door de jeugd.
Per verkocht lot á €3 krijgt onze vereniging €2,40.
De opbrengst komt ten goede van onze jeugd.

STEUN ONZE CLUB!!

Bedrijven/sponsors kunnen een SUPERLOT van de Grote Clubactie kopen. Van de €150 euro gaat er €120
naar de jeugd van TC Lauswolt. Een Superlot bevat 50 lotnummers waarmee de sponsor mooie prijzen kan
winnen. De sponsor krijgt een vermelding op onze website als dank voor de steun.
Interesse? Neem contact op via jeugd@tclauswolt.nl

Vacature voorzitter
Beste tennisvrienden,
Sinds begin 2017 mag ik voorzitter van TC Lauswolt zijn, ik heb deze handschoen met plezier opgepakt. Samen met
het zittend bestuur en aangevuld met nieuwe bestuursleden er van genoten om dingen op poten te zetten.
Er zijn mooie toernooien georganiseerd, banen op en top in orde gebracht, verbouwingen gerealiseerd een nieuw
logo gekozen.
Dit is slechts een heel klein deel van de zaken die gerealiseerd zijn en ook pas een begin van zaken die er nog
gerealiseerd moeten worden.
Met pijn in mijn hart heb ik afgelopen vrijdag het bestuur op de hoogte moeten brengen dat ik mijn beoogde termijn
van 4 jaar niet vol kan gaan maken en vroegtijdig samen met het bestuur op zoek mag gaan naar een opvolger die dit
stokje over neemt.
Wij hebben onlangs besloten om de mooie provincie Friesland te verruilen voor Utrecht en zijn voornemens om daar
begin 2019 ons te gaan vestigen.
Mijn vrouw Yvonne heeft de mogelijkheid gekregen om per half januari de functie van gemeentesecretaris bij de
gemeente Lopik te gaan vervullen.
Wij hebben er ongelofelijk veel zin in om daar een nieuw avontuur aan te gaan, één van de onderdelen zal zijn het
vinden van een nieuw huis, maar ook het opnieuw opbouwen van een nieuwe sociaal netwerk, waarschijnlijk, zal het
lid worden van een lokale tennis vereniging daar ook onderdeel van zijn.

Ik wil graag alle leden, vrijwilligers en bestuursleden bedanken voor de gelegenheid die mij geboden is om 2 jaar
voorzitter te mogen zijn, maar ook bedanken voor de prettige samenwerking waarin er zo veel mooie dingen
gerealiseerd.
Een dringend appèl aan alle leden: Wie wil er voor deze schitterende vereniging de scepter van mij overnemen,
gelieve jullie bij het bestuur te melden, zodat in de eerst volgende ALV mijn opvolging geïnstalleerd kan worden.
Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Een goed gevoel voor humor.
Onderdeel willen zijn van een zeer gemotiveerde club van vrijwilligers.
Een goed gevoel voor humor.
In het bezit zijn van voldoende tact.
Een goed gevoel voor humor.
Goede dosis organisatie vermogen.
Een goed gevoel voor humor.

PS. Als wij volgend seizoen in de omgeving van Lopik ons balletje slaan, bedenk dan! Misschien iets meer uit het oog,
maar zeker niet uit het hart.
M.v.g.
Pieter van der Linden

