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Nieuwjaarsreceptie zondag 8 januari 15.00 uur

Kerstinstuif 2011
Hier zijn de foto's van de kerstinstuif 2011
Link naar de foto's op de Kerstinstuif
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Hung Luong
16 dec 2011

Wijzigingen speelsterkte
Hieronder de wijzigingen in de speelsterkten voor 2012:
Hendriks-Jansen, R. (Ria) van 9 naar 8
van de Born, M. (Rinus) van 7 naar 6
Jansen, F.L. (Nancy) van 8 naar 7
Velkers, J,W.C. (Ilse) van 6 naar 7
Keus, H (Henk) van 7 naar 6
Griffioen, A. (Aad) van 7 naar 8
Jansen, S.W. (Bertus) van 6 naar 7
Dita Oosterhuis
10-12-11

Betaalrekening ING
Er staanin het clubblad en voorheen ook op de clubgegevens op deze site twee rekeningnummers.
Alleen de rekening van de ING BANK 3724413 is een betaalrekening.
Ik verzoek de leden alleen deze rekening te gebruiken voor hun betalingen.
Marleen de Vries (penningmeester)
10 december 2011

Voorjaarscompetie samenstelling teams
De samenstelling van de teams van de voorjaarscompetitie zijn bekend. Kijk op de competities van de ATC of op
rechtstreekse onderstaande link.
Link naar de samenstelling teams
vriendelijke groeten,
Ineke van den Abbeele
1 december 2012

Beleefdheidsregel van vrije spelers t.o.v. de tossers
Het komt weleens voor dat bij het begin van de toss vrije spelers meteen instromen, terwijl de tossers dan
moeten wachten voor de tweede ronde. Het lijkt mij sportiever dat de vrije spelers de eerste ronde afwachten, zij
hebben tenslotte al enige tijd gespeeld, mits er natuurlijk niet genoeg tossers zijn.
Bertus Jansen, voorzitter AC/TC
30 november 2011

Zomeravondcompetitie 2012
Er kan weer worden ingeschreven voor de KNLTB zomeravond competitie. Deze competitie kenmerkt zich vooral
door het gezelligheidskarakter en kent dan ook geen promotie en degradatie. Verdere informatie van deze
competitie volgt nog.
Inschrijven zomeravondcompetitie 2012
Bertus Jansen, vz TC
29 november 2012

Foto's tijdens het Koek en soeptoernooi.
Ik heb een aantal foto's van het koek- en soep toernooi gemaakt. Hieronder is de link naar die foto's .
Koek en soeptoernooi
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Veel plezier met het kijken naar en misscien hetr afdrukken van de foto's,
Hung Luong
27 november 2011.

Overleden
Vandaag ontvingen we een overlijdensbericht van onze zeer gewaardeerde en geliefde tennis collega Neeltje
Pieters-Kuipers. Zie onderstaande link.
Overlijdensbericht Neeltje Pieters-Kuipers
Dita Oosterhuis,
25 november 2011

Gezocht een secretaresse voor het bestuur.
Fenna Onderstal heeft jaren het secretariaat gedaan van onze vereniging. Zij heeft haar bijdrage aan onze
vereniging op een meer dan voortreffelijk wijze geleverd en gaat stoppen per 1 februari 2012. Het bestuur
vraagt nu, wie wil dit werk overnemen? Het gaat om notuleren, in- en uitkomende post, beheer archief en
meedenken over het beleid en bestuur van onze club. Er wordt ca. 8 keer per jaar vergaderd.
Je doet het voor je club, zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan.
De waardering voor je werk, van alle leden zal groot zijn.
Zijn er vragen over deze bestuursfunctie bel mij of laat horen dat je meedoet.
Tel.:0317 419015. mail: rohaan@telfort.nl
Wim Rohaan
3 okt 2011

Het koek - en soep toernooi en een kerstinstuif.
Beste tennisvrienden,
November en december zijn alweer in aantocht, tijd dus voor twee leuke toernooitjes, het koek- en soep
toernooi en een kerstinstuif.
Het eerste toernooi vindt op zaterdag 26 november plaats, sluitingsdatum 20 november.En de naam zegt het
al, koek bij de koffie of thee en soep als middag- of avondmaal. De aanvangstijd wordt later bekend gemaakt,
dit hangt namelijk af van het aantal aanmeldingen.
De kosten voor deze dag bedragen € 3.50 p.p.
De kerstinstuif vindt plaats op zaterdag 17 december van 10.30 tot 15.30 uur, sluitingsdatum 10 december. Er
zijn aan dit toernooitje geen kosten verbonden omdat er van degenen die meedoen verwacht wordt dat zij zelf
wat lekkers meenemen. De AC houdt een lijstje bij om te voorkomen dat er teveel van hetzelfde wordt
meegenomen en kunnen zodoende indien nodig wat bijsturen.
Dus graag aan de AC opgeven wat je van plan bent te bakken, braden, koken of kopen, zodat we tussen de
middag aan een gevarieerd buffet kunnen deelnemen.
Inschrijven kan via een formuliertje in de komende Hartslag, dat gedeponeerd kan worden in de AC doos in de
dameskleedkamer of via de inschrijflijst in de vitrinekast of via het e-mail adres:
Ineke@van-den-abeele.nl dus één van de drie.
Met vriendelijke groet, AC/TC
Ineke van den Abeele
12 oktober 2012

Leden mutaties in 2011:
Opzegging

Datum

Karin Teijgeler
Adje Melsen
Jan Bosma
Martin van der Stap
Wim de Graaf
Neeltje Pieters-Kuipers
Peter-Jan Arens

1
1
1
1
1
1
1

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
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Bea Ronk
Geep Peelen
Rikie Tiemessen (donateur)
Henny de Jong-ten Bohmer
Marlouke Eijsden-de Veer
Piet Kort
Jeen Velkers

1 febr 2012
wordt donateur
1 febr 2012
1 febr 2012
1 febr 2012
1 febr 2012
1 febr 2012

Nieuw lid

Datum

Mariska Droog
Lucienne Scherpenzeel
Lida Jansen
Ineke Stam-Bos
Anton van der Kolk
Ria Siemons
Jan Appelman
René Evers
Heleen Mulder
Inge Blom
Dick van Ree
Francien Aarts
Rikie Jacobs-de Wit

6 april 2011
24 maart 2011
14 april 2011
23 april 2011
11 mei 2011
09 jumi 2011
15 juni 2011
27 juni 2011
5-juli 2011
1-okt 2011
11-sept 2011
1 febr 2012
1 febr 2012

Aanleveren copij voor deze nieuwsrubriek
Berichten, verslagen of wat je kwijt wil mag je mailen naar mijn adres: whuijbregts@xs4all.nl .
Teksten niet te veel opmaken met tabs, vele spaties achter elkaar, etc.
Foto's niet in de tekst zetten maar apart mailen.
Ik maak er dan een bijdrage van voor deze rubriek in volgorde van binnenkomst. Elke maand word de rubriek
vernieuwd. De oude nieuwsbulletins zijn in te zien via de pagina "Archief".
Wally Huijbregts
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