NIEUWSBRIEF 1-2014
Vrijdag j.l. d.d. 7 maart 2014 is de ledenvergadering weer
geweest. Met zo’n 13 leden weer druk bezocht. Hierbij een
overzicht van de belangrijkste zaken die besloten zijn.

Haak in avond en ladder competitie.
Afgelopen seizoen was de haak in avond om en om op dinsdag
en op vrijdag. Dit bleek geen succes. We proberen het nog een
half seizoen op de dinsdag. Er zal elke haak in avond iemand van
het bestuur aanwezig zijn. Je kunt dus sowieso spelen. Verder zal
er elke maandagavond of dinsdagmorgen een reminder mailtje
uitgaan dat er weer haak in is.
Voor mensen die niet vrijblijvend willen tennissen is de
laddercompetitie weer van stal gehaald. Iedereen krijgt hier een
mailtje over met uitleg en kan zich dan aanmelden voor
deelname.

Huis en tennisregels TCA
Te vaak gebeurt het dat er mensen op het park komen en
dat er niet opgeruimd is. Ballen en rackets buiten, drink

flesjes over al en nergens en ook in de kantine is het
regelmatig een zwijnestal. We zullen dus de TCA
huisregels opgaan hangen op het prikbord waarin in ieder
geval verzocht wordt je eigen troep op te ruimen.
Ook de regels over het spelen en hoelang je mag spelen
is vaak veel onduidelijkheid. Om dit voor altijd uit de
wereld te helpen heeft de ledenvergadering besloten over
te gaan tot aanschaf van een digitaal afhangbord via de
KNLTB. Zodra deze is geïnstalleerd zal iedereen hier tekst
en uitleg over krijgen.
Dit betekend ook dat de leden die nog geen pasfoto
ingeleverd hebben en dus geen KNLTB pasje hebben ook
niet meer vrij kunnen spelen.
Toernooicommissie
Vanaf het mix-toernooi van afgelopen seizoen hebben we
een toernooi-commissie. Deze bestaat uit Ruud
Westmaas, Ruud van der Salm, Frank Otto, Aiko Kemper
en Rein van Leeuwen. Zij zullen alle toernooien
organiseren en mensen benaderen voor hulp. Wij zijn zeer
verheugd dat deze groep er is en hopen ook dat als zij
mensen voor hulp vragen dit geen probleem zal zijn.
Verbouwing

De nieuwe keuken staat er al en er is een begin gemaakt
met het verplaatsen van de waterbak en gravelbak om
ruimte te maken om de kantine met 3 meter te vergrootten

zodat we meer opslag krijgen, en een omkleedruimte
kunnen realiseren. Het opslaghok wat op de baanstaat is
ook al verwijderd. Al met al ziet het er allemaal goed uit.

Bestuur
Jan van den Berg en Andre Stichter hebben tijdens de
ledenvergadering aangegeven dat ze herkiesbaar waren
voor en nieuwe termijn. Dit werd anoniem aangenomen.
Ook werden Jacqueline Nool en Aiko Kemper door de
ledenvergadering toegevoegd aan het bestuur als
respectievelijk VCL en bestuurslid toernooizaken. Zo is
ons bestuur sinds jaren weer eens op en normale sterkte.
Hulde hiervoor.
Agenda
De agenda is te vinden op de website www.tcaarlanderveen.nl
deze wordt regelmatig geüpdatet.

AGENDA 2014

31-03 / 06-04-2014

Straattournooi

19-05 / 25-05-2014

Clubkamp. Enkel

05-07 / 13-07-2014

Clubkamp. Dubbel

27-09 / 05-10-2014

Mix-Toernooi

