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Het gaat goed met HNL!
Zuinig geweest met de verwarming:
Na het bedingen van een lagere prijs bij de Nuon voor de warmte, en omdat wij
met z’n allen goed hebben gelet op het gebruik van de verwarming, krijgen wij
eind dit jaar een bedrag van € 2.200,00 van de Nuon retour!
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Halen we de begroting?
Het ziet er tot nu toe naar uit dat wij het jaar met positieve cijfers zullen afsluiten,
daarover meer in de ALV!
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Een aantal leden van het bestuur zijn naar cursussen geweest bij de KNLTB voor
“Werven en behouden” en “Besturen met een visie”. Naar aanleiding van deze
cursussen hebben we een actieplan gemaakt.. Ten aanzien van het werven hebben we 3 acties gehad, dat waren de Shell, Esplanada en een gratis advertentie
in een sportblad. Deze acties samen hebben 34 nieuwe leden opgeleverd.



Vacatures

De door de overheid verplichte opleiding is inmiddels door 90% van onze leden
gehaald. De certificaten staan onder de bar in een map.



Enquête

Vrijwilligers :



Jubileum

IVA certificaat:

Wij zijn er trots op dat leden van HNL zich inzetten voor de club. Hun inzet maakt
het mede mogelijk dat wij altijd kunnen tennissen en van de faciliteiten gebruik
kunnen maken.

Sponsoring:

Door actief weer met sponsors te praten is het gelukt om geld voor de club binnen
te halen . Ook is er zeer veel in natura gesponsord. Kijk alleen maar naar de
kantine. We hebben voor volgend jaar al weer goede gesprekken met nieuwe
sponsoren. Dit jaar waren onze sponsors o.a. Grolsch, Uw Huis Veilig , IDOS,
Sport 2000 en Jacob Schoenmaker.

Website:

Deze wordt vernieuwd en geactualiseerd. Alle mededelingen, evenementen en
dergelijke worden vanaf nu weer via de website doorgegeven. Hou deze dus
nauwlettend in de gaten. Zie de website van HNL. De komende evenementen zijn
23 en 30 november. De mosselavond en wijnproeverij. Inschrijven kan ook via de
website (onder tabblad “rond de baan”).

Vacatures:

Wij zijn op zoek naar mensen voor de Jeugdcommissie. Denise, Victor en Ada
hebben aangegeven hun taken neer te leggen. Wij willen hen bedanken voor hun
inzet de afgelopen jaren. Tevens zijn wij op zoek naar leden voor de evenementencommissie en naar leden die hun handen een keertje extra uit de mouw wil
steken bij het baanonderhoud. Voor de evenementencommissie mail dan naar
Joke Petersen en voor baanonderhoud naar Dennis Oldenburger.

Enquête:

In september hebben wij onze leden een enquête gestuurd om uit te vinden waar
een ieders interesse en werkgebied ligt en of men iets voor de club zou willen
doen. Er zijn 17 mensen die de enquête hebben ingevuld. Allereerst onze dank
daarvoor. Wij nemen de tips en adviezen graag mee en zullen de leden die hebben aangegeven iets te willen doen persoonlijk benaderen.

Jubileum:

In 2015 bestaat HNL 35 jaar. Wij willen dit op 26 september gaan vieren. Als er
ideeën zijn laat het ons weten. Mail dan naar de Evenementencommissie.
Voor vragen of informatie reageer dan naar
Tennisvereniging Het Nieuwe Land
Email : secretaris@hetnieuweland.nl

Aanschaf AED :
Als bestuur vinden wij het
belangrijk dat HNL gaat
voor veiligheid. In het verleden is er bij Koriander al 2
keer een reanimatie geweest. Het kan dus ook op
ons park gebeuren.
Hopelijk hebben we de
AED nooit nodig. Er zijn 2
avonden geweest waar 11
mensen geschoold zijn in
de reanimatie en het gebruik van de AED. Voor
volgend jaar gaan we weer
mensen in de gelegenheid
stellen om deze cursus te
volgen.
De AED hangt in de gang
naar de kleedkamers.
.

