Nieuwsbrief maart 2018
Algemene ledenvergadering.
Tijdens de algemene ledenvergadering
van woensdag 14 februari zijn kort alle
verslagen van de commissies besproken.
Tevens zijn de plannen voor 2018 kort
besproken.
Natuurlijk kunnen we onze jubilarissen
niet vergeten. Zij zijn even in het zonnetje
gezet. Het lijkt wel of de foto’s op hun
pasje ook al 25 of 40 jaar gebruikt zijn.
Tijdens de vergadering zijn ook Roland,
Voppe en Rene voor hun inzet de afgelopen jaren in het bestuur. Henk van den Brink gaat Voppe opvolgen
als vertegenwoordiger van de Barcommissie. Daarnaast gaat Teun Bakkenes de ledenadministratie
verzorgen. Voor Roland hebben we helaas nog niet iemand anders gevonden. Maar ook deze zetel zal
waarschijnlijk niet lang onbezet blijven.

Barcommissie
In de afgelopen weken is de keuken grondig door Peter, Manja en Karien aangepakt. Bijna alles is weer
schoon en klaar voor het nieuwe seizoen. Als je bardienst hebt schroom je dan niet om ook je bijdrage te
leveren aan een schone keuken.

Parkcommissie
Sleutelbeheer
Binnenkort wordt de cilinderslot van het clubhuis vervangen. Iedereen die een sleutel heeft kan zijn oude
sleutel voor een nieuwe geregistreerde sleutel omruilen. Hier zijn wel enige nieuwe spelregels aan
verbonden. Bij het uitreiken van de sleutel wordt je hierover bijgepraat door Anja Schipper.

Tenniszaken.
Hoe ziet de agenda er ongeveer uit voor de komende maanden:
De nieuwe tennispassen verwachten we medio maart. Als de contributie betaald is, dan ligt uw pas achter
de bar.
Start voorjaarscompetitie: Vanaf vrijdag 6 april. Dit loopt door ongeveer eerste weekend van juni.
Binnenkort ontvangen de teamcaptains van Jenny Storm een uitnodiging voor de captainsavond, de
indeling van de teams en het schema van de wedstrijden van de voorjaarscompetitie. Je kan nu alvast alles
lezen over de indeling op www.knltb.nl/indeling. Hier vind je tevens een eenvoudig stappenplan hoe je de
indeling kan vinden in de nieuwe MijnKNLTB omgeving

Ook ons jeugdteam gaat weer “groene” competitie spelen op zondagochtenden. Erg leuk om eens te kijken
naar het spelplezier!
Na de laatste ronde van de wintercompetitie op donderdag kan er weer getosst worden op deze avond
vanaf 20.00 uur.
De single-toss avond op vrijdagavond start zodra de voorjaarscompetitie is afgelopen.
Jeroen van Burk zal jullie tegen die tijd verder informeren.
Andere toss momenten zijn op maandagochtend 10.0 uur en vrijdagmiddag 14.00 uur. (senioren)
Wist je dat je nog steeds op zondagochtend mee kan doen met “Cardio tennis” om 10.30 uur?
Een lekkere, sportieve en vooral gezellige start van je zondag. Kom gerust eens kijken. De eerste keer kun je
gratis meedoen.
In maart starten ook de tennislessen in het voorjaar. Hier heb je ook een mail over gehad.
Of kijk op www.tennisschoolmarkvanderhaven.nl
De clubkampioenschappen staan dit jaar gepland in de week van 16-24 juni. Hier ben je natuurlijk
bij……niet alleen om lekker te spelen, maar ook weer voor de gezelligheid.
Er zal vast weer iets moois om de wedstrijden heen worden georganiseerd.
Diverse open toernooien tijdens de zomerperiode met natuurlijk ons eigen open toernooi:

Fysiotherapie Hofstra Evergreen Open: 18-26 augustus.
ICT ontwikkelingen KNLTB
In de vorige nieuwsbrief heb je al kunnen lezen over het nieuwe afhangbord. In dit filmpje nog even in het
kort het nieuwe afhangbord.
Nu is het ook mogelijk om met uw telefoon baan 3 t/m 5 te reserveren via de nieuwe functie van de Club.
App. Ook het laatste nieuws over de club komt als eerst in de club.app. Ook de laatste uitslagen en alle
standen van onze teams in de voorjaarscompetitie staan binnenkort in de app.
Installeer nu vanuit de app store de KNLTB club app op je telefoon en je bent altijd op de hoogte van het
laatste nieuws over Evergreen.
Voor meer informatie over het gebruik van de app verwijzen wij graag naar de website van de KNLTB:
www.knltb.club/app.

Bardiensten in 2018
Sinds januari hebben er al diverse leden hun bardiensten ingevuld. Helaas heeft nog niet iedereen dit
gedaan. Doe dit voor 31 maart. Vanaf april zullen we u gaan indelen als u nog niet alle bardiensten heeft
ingevuld.

Contributie 2018
In de laatste week van februari heeft u per e-mail uw factuur ontvangen voor de betaling van uw
contributie. Wij rekenen er op dat u deze ook binnenkort betaald. Heeft u de factuur niet gezien stuur dan
even een e-mail naar penningmeester@evergreen-tennis.nl.

Agenda
31 maart
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