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Ledenvergadering (ALV):
11 maart zal de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Agendapunten dienen uiterlijk 5 maart bij de secretaris binnen te zijn. Deze week ontvangen alle
leden de agenda en bijbehorende stukken.
Website:
Sinds 1 januari 2015 is besloten de website als communicatiemiddel te gebruiken
voor evenementen, tennislessen en andere HNL gerelateerde zaken. De website
wordt ook wekelijks, en indien nodig dagelijks, bijgewerkt om alle informatie actueel te houden. Uiteraard zullen wij iedereen voor belangrijke zaken via de mail op
de hoogte houden. Wij hopen hiermee alle leden te kunnen bereiken.
HNL AWC Software Open Dubbel 2015:
Het HNL AWC Software Open Dubbel 2015 staat voor de deur. 14 maart starten
de eerste wedstrijden. Dit jaar staat het toernooi in het teken van de “American
Style”. Je zult dit thema ook terugvinden in de versiering, de maaltijden, de bieravond en de feestavond. Noteer in je agenda vast donderdagavond 19 maart. Dan
is er de bekende Bieravond dit keer meer speciaal Amerikaans bier. 21 maart is
de feestavond. Meer informatie daarover volgt nog. De aanvang is 20:00 uur. Op
de feestavond kan alleen met munten worden betaald. Alles wordt muzikaal opgeluisterd door huis DJ Robbie D met nu wat extra leuke lichtcomponenten.
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Instuifmiddag voor de jeugd 8 maart 2015 (21-01-2015):
8 maart is er voor de jeugd een instuifmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. Voor
meer informatie kijk hier. Inschrijven is nog steeds mogelijk. Voor alle jeugdactiviteiten kan je ook op de website kijken.
Toss voor de Jeugd:
21 maart is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een toss voor de jeugd. Onze nieuwe
trainer Folkert van der Horst is dan aanwezig om kennis mee te maken. Laat even
weten of je komt via het secretariaat. Kijk op de website voor meer informatie.
Afkoop bardiensten:
De bardiensten kunnen net zoals voorafgaande jaren worden afgekocht. De kosten daarvoor zijn € 20,00 per bardiensten. Dit kan voor 22 maart worden overgemaakt naar NL57ABNA0413046486 t.n.v. TV Het Nieuwe land met de omschrijving afkoop bardienst. Ook voor de afkoop van de bardiensten telt, net zoals het
opgeven van de bardiensten, dat dit voor de pasjesdag (29 maart) geregeld moet
zijn.
Komende evenementen:
Er staan weer een aantal nieuwe evenementen op de agenda:









7 maart . Afsluiting HNLTV 2014/2015 bij HNL.
11 maart. Algemene Leden Vergadering (ALV).
14 maart. Start HNL AWC Software Open Dubbel 2015.
19 maart. Bieravond.
21 maart. Feestavond HNL AWC Software Open Dubbel 2015.
29 maart. Pasjesdag (informatie daarover volgt op website).
3 april. Aanvang voorjaarscompetitie.

Voor vragen of informatie reageer dan naar
Tennisvereniging Het Nieuwe Land
Email : secretaris@hetnieuweland.nl

Tennisles 2015/2016:
Op de website staat inmiddels alle informatie over de
tennislessen. Folkert van der
Horst is per 1 april onze nieuwe Hoofdtrainer. De lessen
voor zowel de juniorleden als
seniorleden kunnen via de
website worden opgegeven.
Op de website staat ook alle
informatie over de tennisschool, de email adressen en
telefoonnummers voor als er
vragen zijn met betrekking tot
de lessen.

