NIEUWSBRIEF TV Holy nr. 7 – maart 2017
•

Op 8 maart was onze Algemene Ledenvergadering. Het was een korte, constructieve vergadering
waarin ca. 50 leden de plannen voor de club voor komend jaar hebben besproken en
goedgekeurd. Het concept verslag komt binnenkort op onze website.
Enkele van de belangrijkste punten van de ALV:
 De vereniging staat er financieel goed voor. Maar om met het licht dalende ledenaantal toch
onze visie “ontmoeten, verbinden, verenigen” goed in te kunnen vullen, is er besloten de
contributie voor seniorleden te verhogen met € 5.
 En, om enkele knelpunten rond bardiensten op te lossen gaat de bardienst vergoeding voor
alle diensten naar € 5 per uur. Dat wil zeggen dat alle senioren 12 uur bardienst moeten
draaien om hun bardienstbijdrage terug te verdienen. Verder willen we het animo om
bardiensten te draaien vergroten door een meer open planning en meer persoonlijke
benadering van leden door de barcommissie, voorafgaande aan lastminute oproepen.
 Voor meer details zie binnenkort onze website.

•

De competitie begint weer op vrijdag 7 april. Er hebben zich veel teams ingeschreven, het wordt
gezellig druk op zaterdag en zondag. De agenda is bekend en staat op onze website. Team
aanvoerders neem a.u.b. contact op met de TC als er iets niet klopt of er problemen dreigen op te
duiken. Voor meer zie onze website.
Vanwege de competitie is er in het weekend beperkt de mogelijkheid om vrij te spelen. Vooral op
zondagochtend is het erg druk omdat de Tenniskids Groene Bal dan ook competitie spelen in
plaats van op de woensdagmiddag. Daarnaast spelen op zondag ook enkele senioren mixteams
die op 1 dag 8 wedstrijden moeten spelen. Zondagochtend op competitiedagen is het dan ook niet
mogelijk om vrij te spelen, dit kan pas in de loop van de middag. Wel leuk om eens naar onze
competitieteams te komen kijken!!
Voor alle competitieteams geldt: hou je aan de afgesproken aanvangstijden en de baanindeling.

•

Let op: Alle banen (behalve 3 lesbanen) zijn op dinsdagavond gereserveerd voor rackettrekken.
Dus plan je ladderwedstrijd of vrije speeltijd liever op een andere dag. Of kom gezellig
rackettrekken op dinsdagavond vanaf 19.00. Elk half uur een ander potje.

•

•

Als je een lid van de TV Holy kent die het even moeilijk heeft, bv. ernstig ziek is, laat het even
weten aan secretaris@holy.nl en dan kunnen we namens de club en kaartje sturen.

•

Dringende oproepen voor vrijwilligers voor leuke functies: help onze vereniging draaiende te
houden:
 Tenniskids-functionaris: een leuke functie voor iemand die het een uitdaging vind de
competitie van kinderen op onze club te organiseren. Belangstelling? Mail
aan secretaris@holy.nl.
 2 vacatures voor de barcommissie: Wil jij je ook inzetten voor een gezellige, goed draaiende
vereniging... laat het ons weten via secretaris@tvholy.nl of via Fatma of Gerard.

•

Schrijf je in voor bardienst. Je kunt dit doen via onze website: bardienst inplannen.
Wil je graag eerst persoonlijk uitleg krijgen over de bar- of keukendienst, kom dan langs op
maandagmorgen, vrijdagmorgen of dinsdagavond. Gerard v.d. Wolf of Ed de Wilde leggen je
graag uit hoe een en ander werkt.

•

Verder zoeken we nog steeds gegadigden voor mensen die de opleiding
Verenigingscompetitieleider (VCL) en Verenigingstoernooileider (VTL) willen doen. Meer
informatie staat op de website van de KNLTB via deze links VCL en VTL. Neem contact op met
Joyce als 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 trainingsdiploma’s, EHBO etc.
etc.). Graag een mailtje naar secretaris@tvholy.nl. Bedankt!

•

En op de valreep…. Zondag 26 maart is onze Open `Dag. Vanaf 10.30 allerlei activiteiten. Kijk op
onze website en neem vrienden en kennissen mee!

Met sportieve groet
Bestuur TV Holy

