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Recreanten competitie:
Ook dit jaar organiseert HNL weer de recreantencompetitie of beter bekend onder
de vrijdagavondcompetitie. Deze start op 29 mei. Informatie staat vanaf 8 mei op
de website.
Bardiensten seizoen 2015/2016:
De bardiensten zijn inmiddels ingevuld. Dit jaar hebben wij vooral geprioriteerd op
de toernooien en competitiedagen. Dit om een betere spreiding te krijgen ook voor
de vrijwilligers die vaak extra bardiensten lopen. Nog steeds hebben wij uiteraard
enthousiaste leden nodig die eens een extra bardienst willen lopen. Mail dan even
naar de kantinecommissie.
Lounge set:
De lounge set is inmiddels een week of drie geleden besteld. Betaald vanuit de
fooien. Wij hebben er voor gekozen de lounge set te laten maken door een leerbedrijf waar jongeren met een handicap of moeilijk plaatsbaar een kans krijgen. De
verwachting is dat de lounge set in de week van 3 mei kan worden opgehaald.
Website:
De website wordt nog steeds bijna dagelijks bijgewerkt. Leden vinden ook steeds
makkelijker de HNL website. Alle informatie met betrekking tot nieuwe evenementen, informatie en andere zaken staan daar op vermeld. Als bestuur gebruiken wij
alleen de website en de nieuwsbrief als nieuwsmedium.
Jong en Oud Toernooi:
Op 25 mei 2e pinksterdag gaan we een jong oud toernooi organiseren. Je mag
dan met je vader, moeder, opa, oma, buurman, broer meedoen. En als je niemand
hebt om mee te spelen geef je dan wel op dan zoeken wij iemand voor jou. Inschrijven kan via de website klik dan hier. Het wordt ontzettend gezellig. Je gaat
tennissen en je doet ook nog leuke spelletjes. En je leert andere kinderen kennen
van de club.
Parkonderhoud:
Op donderdag zijn er nog altijd extra handjes nodig om te helpen. Er is altijd wat te
doen en er staat ook nog eens een lekkere bak koffie of kopje thee klaar.
Toernooien:
Nieuw op de website is de vermelding van de toernooien. Altijd handig.
Inzameling frituurvet:
Bij verschillende verenigingen verzamelen leden gebruikt frituurvet. Oud frituurvet
wordt gebruikt om Bio Diesel van te maken. Het frituurvet dat wij bij HNL gebruiken wordt 1 keer per kwartaal opgehaald en heeft altijd een bepaalde restwaarde.
De leden kunnen hun frituurvet ook inleveren en op die manier geld inzamelen
voor HNL. Het vet kan achter de houtendeur in de daarvoor bestemde blauwe vat
worden gedeponeerd.
Deen Jeugdsponsor Actie:
In september organiseert DEEN de 12e DEEN Jeugdsponsor Actiestart! Een actie
waarbij duizenden euro's ten goede komen aan de jeugdverenigingen in onze
regio. Het doel is kinderen te laten sporten, bewegen en hun hobby beoefenen.
Wij doen daar na het succes van vorig jaar ook weer aan mee. Hou de flyers daarvoor in de gaten.

Voor vragen of informatie reageer dan naar
Tennisvereniging Het Nieuwe Land
Email : secretaris@hetnieuweland.nl
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Toekomst HNL
De stuurgroep en de
klankbordgroep zijn nu
een aantal keren bijeen
geweest om alles met
betrekking tot de toekomst van HNL te inventariseren. Begin juni zal
het bestuur een speciale
ALV bijeenroepen om de
leden de verschillende
opties te presenteren.
De komende week zullen alle leden daarvoor
een uitnodiging ontvangen

