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De Nieuwjaarsreceptie was gezellig! Het ontmoeten van (oude)-bekenden en elkaar een goed
nieuwjaar te wensen werd zichtbaar gewaardeerd. Dat past mooi in het motto van het Bestuur:
ontmoeten- verbinden – verenigen. En voor allen die niet geweest zijn,wensen wij jullie ook een
gezond en gelukkig 2017!



Joyce, onze voorzitter, liet op de Nieuwjaarsreceptie even de successen (en niet zo leuke zaken)
van 2016 de revue passeren (na te zien op onze website). Hoogtepunten waren o.a. enkele mooie
prestaties van onze jeugd (mn Joy de Zeeuw en het meisjes team met Fleur, Emma, Iris en Britt),
de succesvolle ladder competities en onze mooie nieuwe website. Het ledenaantal stabiliseert,
maar er is een klein tekort op de begroting waar we wat aan moeten doen. Daarover meer op de
ALV.



Ook werd Hennie Magré in het zonnetje gezet omdat zij al 25 jaar (!) met veel plezier les geeft bij
TV Holy...Klik hier voor haar bedankje.



De ALV in 2017 zal op woensdag 8 maart plaatsvinden. Natuurlijk worden de agenda en
relevante stukken tijdig aangeboden.



De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie zijn gedaan! Er zijn 20 teams ingeschreven. De
voorjaarscompetitie begint op 6 april en loopt door tot 5 juni. Voor meer zie onze website. Leuk
om eens te komen kijken en onze teams aan te moedigen!



Obligaties:zoals ieder jaar zijn er bij de nieuwjaarsreceptie weer 12 obligaties uitgeloot om te
worden afgelost. Dit betreft obligatienummers: 4, 6, 19, 20, 23, 26, 33, 36, 43, 93, 100, 120, 166,
175, 179, 204, 211 en 216. De obligatiehouders hebben hierover een brief ontvangen.



De laddercompetities (enkel en dubbel) zijn weer gestart. Maar je kunt nog meedoen. Kijk op
onze website.



De barcommissie zoekt nieuwe talenten! Rob en Theo zijn gestopt en Fatma en Gerard willen
graag doorgaan en er een gezellige boel van maken. Wil jij je ook inzetten voor een gezellige,
goed draaiende vereniging... laat het ons weten via secretaris@tvholy.nl of via Fatma of Gerard.



Hoewel we“all-weather” banen hebben kan het wel eens voorkomen dat de banen door vorst,
sneeuw of dooi niet bespeelbaar zijn. Dit wordt bepaald door onze Groundsmen en kenbaar
gemaakt op onze website en twitter @tvholy. Zie de pop-up als je de website opent.



Snelle beslissers gezocht ivm opleidingen Verenigingscompetitieleider (VCL) en
Verenigingstoernooileider (VTL)! Verenigingen die open toernooien organiseren en KNLTB
competitie spelen zijn verplicht om dit onder coördinatie van leden met een VTL resp. VCL
certificaat uit te voeren. Ter versterking van onze organisatie zoeken we leden die deze
opleidingen willen volgen. De cursussen volg je grotendeels via de eLearning omgeving van de
KNLTB op internet en er is een cursusdag op een locatie in de regio aan verbonden.
De opleidingen starten in maart en we moeten je 4 weken daarvoor opgeven via de
ledenadministrateur. Meer informatie staat op de website van de KNLTB via deze
links VCL en VTL. Laat weten aan Joyce of je hier belangstelling voor hebt.



Nog meer over opleidingen: wij willen graag weten wie voor een vereniging als de onze relevante
diploma’s of opleidingen hebben (bv. Horeca diploma, VCL, VTL, trainings diploma’s,EHBO etc.
etc.). Graag een mailtje naar secretaris@tvholy.nl. Bedankt!

Met sportieve groet
Bestuur TV Holy

