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NIEUWSBRIEF
Oktober 2014 editie 1

Tennisschool:
Na de afgelopen jaren te hebben geëvalueerd, zijn wij helaas tot de conclusie
gekomen dat That’s Tennis en Het Nieuwe Land elkaar niet meer kunnen versterken. Wij hebben dan ook besloten het contract met That’s Tennis te beëindigen
per 31 maart 2015.
Wij zijn wel heel blij te kunnen meedelen dat wij op dit moment in gesprek zijn met
een clubtrainer, n.l. Folkert van der Horst. Wij gaan uiteraard voor continuïteit,
kwaliteit en zeker betrokkenheid van de trainer voor onze club en haar leden.
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Lidmaatschap:
Ook dit jaar hebben wij weer aardig wat nieuwe leden mogen verwelkomen en
hopen natuurlijk dat dit zo blijft. Wij roepen dan ook alle leden op vrienden en kennissen mee te nemen naar de club en hen lid te maken.
Natuurlijk hopen wij dat alle leden ook volgend jaar weer veel plezier zullen beleven aan de sport, zowel competitief als recreatief, en de activiteiten die georganiseerd zullen worden. Mochten er toch redenen zijn het lidmaatschap op te willen
zeggen, dan dient dit schriftelijk of per mail voor 1 november 2014 aan de ledenadministratie gedaan te zijn. Graag horen wij dan ook de reden van opzegging,
zodat wij dit kunnen meenemen in ons beleid en wellicht zaken kunnen verbeteren.

Pinnen zonder pincode
Ook bij HNL kan nu worden gepind zonder pincode. Wanneer je minder dan
€ 25,00 moet betalen, kun je ook bij ons contactloos pinnen. Je houdt alleen de
pinpas dicht tegen de pinautomaat aan en de betaling is voltooid. Dit is mogelijk

met alle bankpassen met dit teken

erop.

Wil je hier meer informatie over, kijk dan eens op de volgende link van de
Consumentenbond

Ledenvergadering
Noteer vast in uw agenda. Woensdag 19 november is er een ALV (algemene Leden Vergadering). Nadere informatie zoals de agenda volgt. Houd ook de website
daarvoor in de gaten.

HNLTV
7 November start de 5e editie van HNLTV. Opgeven met een team kan nog
steeds. Ga naar de website van ltv en vul het formulier in.

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

Zaterdag 25 oktober is er de
afsluiting van de najaarscompetitie en de Herfst Invitatie Toss.
Wij zouden het leuk vinden als
alle deelnemers (ook het jeugdteam) aanwezig zijn en de afsluiting onder het genot van een
drankje en een hapje , ondersteund met leuke muziekje van
een speciaal ingevlogen DJ ,de
competitie afsluiten. Gezellig
delen van anekdotes en plannen
maken voor het nieuwe seizoen.
Deelnemers en introducees voor
de Toss kunnen zich aanmelden
via de mail: evenementencommissie of kijk op de website.

