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Dit is mijn laatste nieuwsbrief voor de tennisclub. Ik heb
mijn functie als voorzitter neergelegd. De afgelopen 4
jaar heb ik veel meegemaakt, problemen opgelost maar
ook genoten van alle initiatieven die door de leden
georganiseerd en bezocht werden. Ik wil ook alle
vrijwilligers en het bestuur bedanken voor de
samenwerking en de inzet.
Het laatste jaar heb ik het drukker gekregen met mijn
baan, ook ben ik begonnen met een studie waardoor ik
helemaal geen tijd meer overhoud om het
voorzitterschap voort te zetten.
Gelukkig hebben we weer nieuwe aanwas van leden, de
wintercompetitie staat alweer gepland, dus ik hoop dat
iemand mijn activiteiten wil overnemen. Ik roep iedereen
op om 7 nov. 20.00 uur naar de bijzondere ALV te
komen. Dit is noodzakelijk voor het voortbestaan van
onze mooie club

Activiteiten voorzitter zijn o.a.:
- Vergaderingen regelen, begeleiden, plannen
- Acties stimuleren
- Activiteiten vooraf plannen, kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden
- Nieuwe activiteiten faciliteren
- Bestuurstaken en financiën beheren
- ALV regelen, voorzitten
- Contact gemeente, sportcampus, andere verenigingen
- Samenwerking TVHA Herveld, regelen tennislessen
- Beleid toekomst club
- Contact leden
- Schrijven Nieuwsbrief

Noodoproep
OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN T.C. DE LEIGRAAF
Ook Marjo (Secretaris) heeft afgelopen januari al afscheid van het bestuur genomen. De overgebleven
leden van het bestuur van T.C. de Leigraaf organiseren op 7 november een bijzondere algemene
ledenvergadering. Centraal thema van deze vergadering is een oproep aan de leden van onze vereniging
om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur van de vereniging. Op korte termijn heeft de vereniging
een secretaris en een voorzitter nodig. In maart treedt Ruurd-Jan af en dan hebben we ook een nieuw
bestuurslid tenniszaken nodig. Vriendelijk doch dringend verzoeken de overgebleven bestuursleden de
leden om naar de vergadering te komen om samen in ieder geval op korte termijn een nieuwe secretaris
en een nieuwe voorzitter te vinden. Immers zonder bestuur kan T.C. de Leigraaf niet voortbestaan. Dus tot
7 november om 20.00 in het clubgebouw van onze vereniging.
Groeten van Roelina, Cees en Ruurd-Jan
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Wintercompetitie
De voorbereidingen voor de wintercompetitie 2017-2018 gaan weer beginnen. We spelen
dit maal op 7 zondagen.
De data zijn 12 en 26 november, 10 december, 7 en 21 januari, 4 en 25 februari.
SCHRIJF JE IN VOOR DE WINTERCOMPETITIE!
Wil je je al opgeven dat kan via het mailadres leigraaf@gmail.com .
Er hangt ook al een inschrijflijstlijst in de kantine.
Mocht je niet elke datum kunnen geef je dan gewoon samen met een ander op. Dan kunnen
we jullie wel indelen in het schema en kun je zelf bepalen wie van jullie 2 speelt.
Voorwaarde voor het doorgaan van de wintercompetitie is dat we minimaal 32 vaste
inschrijvingen hebben per eind oktober.
Voor degene die nog niet weten wat dit “toernooi” inhoudt. Je wordt ingedeeld in een team.
De indeling wordt door de commissie gedaan. Maakt niet uit of je niet zo goed kan tennissen
of juist heel sterk bent. Het toernooi gaat juist om het plezier en om andere clubgenoten te
ontmoeten. We beginnen om één uur. Dus voor de uitslapers geen excuus om niet mee te
doen.
De kosten zijn € 7,=. Hiervoor krijgen jullie een hapje en voor het winnende team een
ijzingwekkende verrassing.
Voor meer informatie kunnen jullie ons altijd mailen (leigraaf@gmail.com). Er is overal wel
een mouw aan te passen.
Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij.
De wintercompetitie commissie
Joost Homan
Ko de Wolf

Welkom nieuwe leden
Van harte welkom zijn 5 nieuwe vaste leden: Fred Hommerson, Daan de Kat, Coenra Hendriks,
Wouter Schouten en Pieter van Schendel.
En 12 proefleden:
Kim Donderen, Cindy Haisch, Renske Hijmans, Simone Hanhart, Judith Wolbrink, Renske Mom,
Lyanne Williems, Renée Gottmer, Carola Cornelissen, Ilona van de Brink, Kim Kerkhoven en Frans
van Lynden
En natuurlijk heten wij de proefleden ook van harte welkom en hopen we dat ze lid worden van de
vereniging. In ieder geval worden jullie uitgenodigd deel te nemen aan de wintercompetitie. Een leuke
manier om de andere leden van de club te leren kennen.

Met vriendelijke groet,
Ineke van Gastel

