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Ledenvergadering (ALV):
19 november is de Algemene Leden Vergadering geweest. De notulen worden in
maart meegestuurd bij de uitnodiging voor de volgende ALV. De belangrijkste
punten worden in deze nieuwsbrief genoemd.
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De contributie voor 2015 is tijdens de ALV vastgesteld. De nieuwe bedragen staan
inmiddels op de website vermeld.
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IVA certificaat:
De behaalde IVA certificaten zijn voor onbeperkte tijd geldig. Mocht je in 2015 een
bardienst gaan opgeven zorg dan dat je in het bezit bent van dit certificaat voordat
je de bardiensten gaat invullen.
Herfst en Winter :
De afgelopen tijd zijn alle banen bladvrij gemaakt en ligt het park er steeds netjes
bij. Geen eenvoudige opgave maar dankzij de inzet van de parkcommissie is dat
toch weer gelukt. Nu maar hopen dat alle blaadjes zijn gevallen.
Commissie:
Er zijn nog steeds een aantal vacatures. Heb je het altijd al eens leuk gevonden
om te helpen, of heb je leuke ideeën meld je dan aan. Deelname aan een commissie betekent niet altijd alles te moeten organiseren. Gewoon wat handjes is
ook altijd handig. Mail je idee of vraag eens naar de evenementencommissie .
HNL Dubbel open:
De toernooicommissie voor het HNL Dubbel open is inmiddels voor de eerste keer
bij elkaar geweest. Een enthousiaste groep met leden die er weer een geslaagd
toernooi van gaat maken. Het toernooi is van 14 maart tot 22 maart 2015 dus noteer vast in je agenda en hou de website in de gaten.
Komende evenementen:
Er staan weer een aantal nieuwe evenement op de agenda:
 14 december HNLTV Winter competitie. Na het geslaagde mosselen eten is
er nu de mogelijkheid om na afloop Pasta te eten. Aanmelden voor het eten k
 an via de website van HNL.
 18 december is er de speciale Kerst-toss. Op de website staat daar alle informatie over. Mocht je een introducee mee willen nemen laat het ons dan snel
even weten. Kijk voor informatie hier.
 11 Januari is de Nieuwjaars receptie.
Wijnproeverij:
Zondag 30 november was er een wijnproeverij bij HNL. Georganiseerd door Mulco
(onze leverancier) in samenwerking met de Evenementencommissie. Een groot
aantal leden had zich daarvoor, via de website aangemeld. Na veel proeven, hapje eten en een dansje zijn de nieuwe aanwinsten vanaf 9 december aan de bar te
bestellen.
Klaverjassen:
16 december is de laatste klaverjas avond van dit jaar.
Jubileum:
In 2015 bestaat HNL 35 jaar. Wij willen dit op 26 september 2015 gaan vieren. Als
er ideeën zijn laat het ons dan weten. Mail dan naar de Evenementencommissie.
Foto’s op de website:
Wil je nog eens terug kijken. Op de website staan foto’s van verschillende evenementen en oude nieuwsbrieven. Deze kan je vinden onder het kopje “Historie”
Voor vragen of informatie reageer dan naar
Tennisvereniging Het Nieuwe Land
Email : secretaris@hetnieuweland.nl

Feestdagen
Het gaat weer snel. De feestdagen staan voor de deur. Op
het park is het rustig maar een
aantal evenementen gaan gewoon door , ook tijdens de winter periode. Zo is er elke dinsdag de klaverjasavond en natuurlijk op donderdag de traditionele Toss. Ook spelen wij
natuurlijk nog steeds om de
HNLTV Bokaal die wij in 2015
toch graag in de prijzenkast
van HNL zien staan. Donderdag 18 december is er de speciale Kerst Toss. Kijk daarvoor
op de website. Reden genoeg
om vooral lekker even langs en
binnen te komen op het park.

