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HNL Open 2015
Dit jaar organiseert HNL voor de dertigste keer het HNL Open 2015. De inschrijving loopt nog en is zelfs verlengt tot 14 juli 18:00 uur. Schrijf je dus nog snel in.
Het belooft een sportief en gezellige week te worden. Hou daarvoor ook de website goed in de gaten.
Bardiensten seizoen 2015/2016:
Nog steeds hebben wij nog niet ingevulde bardiensten. Heb je zin om eens een
extra bardiensten te doen, bijvoorbeeld tijdens de najaarscompetitie of de clubkampioenschappen, vul deze dan via de website in of stuur een mailtje naar de
kantinecommissie.
Allergenen:
Sinds december 2014 is de Horeca en dus ook de sportkantines verplicht vermelding te maken van Allergenen. Inmiddels is er in het clubhuis ook informatie aanwezig. In de keuken en in de barmap zit informatie. Lees deze eens op je gemak
door. Meer informatie over allergene vind je bij het NOC*NSF.
Website:
De website is op de telefoon en tablet niet altijd goed te lezen. Wij weten van dit
probleem maar helaas is het ons nog niet gelukt dit voor de mobiele apparaten
geschikt te maken. Het staat op onze wensen lijst maar vragen nog enig geduld.
De website wordt wel regelmatig ververst en voorzien van de laatste informatie en
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.
Jubileum HNL 35 jaar:
Achter de schermen wordt er al gewerkt aan de invulling van de jubileumdag 26
september. Hou deze dag ieder geval vast vrij in je agenda. Na het HNL Open
(week 31) zal de organisatie van deze dag bijeen komen en zal ook de promotie
en de invulling van de dag gepubliceerd worden.
Parkonderhoud:
De afgelopen maanden hebben wij op de donderdag regelmatig hulp van een aantal jongens van de stichting Zorg Almere. Onder leiding van Jasmijn Koen helpen
zij in de kantine en langs de baan. Donderdag 2 juli ontvingen wij een prachtige
mozaïek. Kijk op de website eens naar de foto’s. Wij zullen dit cadeau een prominent plaatsje geven in het clubhuis 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.
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. Wij mogen ons als
vereniging ook promoten in de winkel zelf. Heb je een idee mail dan snel naar de
evenemenetencommissie.

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 al een
aantal keren bijeen geweest om alles met betrekking tot de toekomst van
HNL te inventariseren. Op
dit moment is de Bun in
gesprek met de gemeente.
Dat is ook de reden dat de
aangekondigde ALV van
juni door is geschoven
naar een later tijdstip. Er is
op dit moment dus geen
nieuwe informatie beschikbaar. Uiteraard houden we
iedereen op de hoogte van
eventuele nieuwe ontwikkelingen. De exacte datum
voor de speciale ALV vergadering is dus ook nog
niet bekend.

