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●

Wegens Dodenherdenking gaat ons park op 4 mei om 19:00 helemaal dicht!

●

Ook wij moeten energiebewust zijn: dus wil de laatste die van een baan afgaat ’s avonds het licht
uitdoen!!

●

Twee weken geleden is de Voorjaarscompetitie gestart; de eerste resultaten zijn binnen. De TC
heeft de laatste jaren het beleid dat we teams hoog inschrijven, zodat iedereen op hoog niveau
speelt en de maximale uitdaging voor zijn tenniscarrière krijgt.
De eerst 2 weken hebben onze teams dan ook zwaar moeten strijden om hun puntjes binnen te
halen. De sfeer is ontspannen en heel gezellig; het weer heeft daarbij goed geholpen.
Het nieuw ingeschreven gemengde team voor de vrijdagavond olv Cisca Rook heeft nog geen
puntje laten liggen, net zoals het gemengde team 10-14j van Merlijn de Krom op zondag.
Teams die het goed doen voor Holy:
Vrijdag
1e - Gemengd 17+ 3ekl (0434) Holy 1 - captain Cisca Rook
Zaterdag
2e - Dames 17+ 2e kl (1117) Holy 1 - captain Bibi Blenk
Zondag
1e - Gemengd 10-14 1e kl (4002) Holy 1 - captain Merlijn de Krom
2e - Gemengd 10-14 2e kl (4038) Holy 2 - captain Jo-Ann van der Velden
GEWELDIGE PRESTATIES ga zo door.

●

Verder willen we alle leden en zeker de competitie leden meedelen dat we een EINDFEEST
geven op ZATERDAG 27 MEI. Alle kampioenen gaan we dan huldigen. Kom allen met je hele
team!!!!

●

De KNLTB heeft de inschrijving voor de Najaarscompetitie aangekondigd, die voor 1 juni
georganiseerd moet zijn. De TC gaat het inschrijvingsformulier via de website in orde maken.
Houdt de pop-ups op de website in de gate. Klik hier

●

De Open Dag was een groot succes. We hebben veel nieuwe leden! En het was heel gezellig.
Kijk naar een filmpje op onze site (https://www.tvholy.nl/opendag/). Alle vrijwilligers heel hartelijk
dank!

●

Weer een nieuwe laddercompetitie begonnen: Zomer 2017; zowel voor enkel als dubbel. In 2016
bleken Jordi Roskam en Mathilde Eldink de sterksten en Tristan van der Haar en Ge Janszen in
de dubbel. Wie wordt het in 2017? Je kunt altijd instappen. Klik hier. Let op dat de banen op
dinsdagavond in principe voor het rackettrekken gereserveerd zijn en dat er in de competitie
weekenden slechts heel beperkt vrij gespeeld kan worden.

●

Tim Stolz en Petra Wijnhorst hebben de Barcommissie versterkt. Hulde!

●

Schrijf je in voor bardienst.  Klik hier. 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

maandag- of vrijdagmorgen bij Gerard v.d. Wolf of maak een afspraak met Fatma Maurits
(06-82046319) of Petra Wijnhorst (06-18103976).
●

Onze enthousiaste Jeugdcommissie heeft weer vele plannen. Blijf kijken naar de website
(www.tvholy.nl/jeugd/) en Facebook
(www.facebook.com/TV-Holy-Tenniskids-571892866228761/) of er ook iets voor jou bij zit!

●

Ed de Wilde is uit het Bestuur getreden omdat hij wegens een nieuwe baan niet genoeg tijd meer
heeft. Ed bedankt! Het Bestuur is op zoek naar een nieuwe Technische Commissaris.

●

We hebben gemerkt dat er regelmatig mensen op ons park tennissen die geen lid zijn en niet
geïntroduceerd zijn. Dat is niet fair tegenover de leden die wel betalen. Dus koop voor 3€ een
introductie pas en hang jezelf en je partner netjes af.

●

En wij vinden dat er in de buurt van kinderen niet gerookt zou moeten worden. Willen jullie als er
kinderen zijn niet roken in hun buurt? Namens de kids: bedankt!

●

De Concept-Notulen van onze Algemene Ledenvergadering in maart 2017 zijn klaar en kunnen
worden ingezien via de link die via een mailing wordt toegestuurd.
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