NIEUWSBRIEF TV Holy nr. 13 – januari 2018
•

Nieuwjaarstoernooi en receptie
Het jaar is voor ons goed begonnen met een paar leuke potjes voor de echte diehards. Ondanks
de gure wind, maar wel in een waterig zonnetje, waren er wel zo’n 30 TV Holiers die een balletje
kwamen slaan. Daarna een druk bezochte receptie, met het eerste weerzien in het nieuwe jaar
van oude bekenden, een glaasje prosecco en lekkere hapjes verzorgd door de Barcommissie.
Joyce liet ons zien waar wij in 2017 trots op konden zijn en wat wij willen in 2018. Haar presentatie
kunt u vinden op onze website. “Ontmoeten-Verbinden-Verenigen” is ons motto. Plezier is de
basis voor de toekomst maar ook aandacht voor elkaar. Dat is toch een mooi begin van het
nieuwe jaar!

•

ALV
De Algemene Ledenvergadering voor 2018 vind iets vroeger plaats dan gewoonlijk en wel op 14
februari. De stukken voor de ALV zijn vanaf 15 januari beschikbaar via een link in een oproep naar
alle leden en Jeugdmiddag.

•

Nieuw Afhangbord
Het KNLTB Afhangbord is vernieuwd! Je kunt nu op TV Holy eenvoudig en snel afhangen door
middel van het nieuwe KNLTB Afhangbord in het clubhuis. Het nieuwe scherm is groter en het
Afhangbord is in een gloednieuw jasje gestopt. Hij is efficiënt in gebruik.
Inloggen gebeurt nog steeds met je vertrouwde ledenpas. Je kunt binnen 20 seconden een baan
afhangen. We raden je aan om gauw langs te komen op de vereniging om het vernieuwde KNLTB
Afhangbord uit te proberen en een lekker potje te spelen. Tot snel!

•

Nieuwe Verenigings Competitie Leider

Per december 2017 heeft Matthijs Visser het VCL-schap overgenomen van Peter Damsté. Hij kon
meteen aan de bak met de inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie. Matthijs wil voor het begin
van de competitie alle aanvoerders benaderen om hen beter te instrueren over de taken van de
aanvoerder en daarmee het aantal vergissingen en zelfs boetes van de KNLTB te verkleinen.
Matthijs veel succes!
•

Voorjaarscompetitie
De inschrijvingen van de voorjaarscompetitie zijn gedaan: 29 teams zijn ingeschreven. Er zijn nog
al wat veranderingen ten opzichte van vorig jaar door de KNLTB doorgevoerd. Bijvoorbeeld de
invallersregeling is versoepeld en verkort spelen voor alle dubbels wordt van kracht. Wil je meer
weten, kijk dan op Centre Court En daarnaast zijn ook 5 groene, 2 oranje en 1 rood team
Tenniskids ingeschreven. Allemaal veel succes!

•

Onze Sterren
In 2017 eindigden Shayenne Kazan en Joy de Zeeuw als 8ste en 9de op de Jeugdranglijst
meisjes t/m 12 jaar van de KNLTB. Gefeliciteerd dames!
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