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Ledenvergadering (ALV):
11 maart zal de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Agendapunten dienen twee weken voor aanvang van de vergadering bij de secretaris binnen te zijn.
Iedereen zal binnenkort ook een uitnodiging voor de ALV ontvangen.
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HNL Dubbel open:
De toernooicommissie voor het HNL Dubbel open is inmiddels een aantal keren bij
elkaar geweest en de inschrijving via Toernooi.nl is nu ook mogelijk. Wij rekenen
op een sportief en gezellig toernooi. Schrijf je dus nu in!!!!!
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Komende evenementen:
Er staan weer een aantal nieuwe evenementen op de agenda:
 7 maart afsluiting HNLTV 2014/2015 bij HNL
 11 maart 2015. Algemene Leden Vergadering (ALV)
 14 maart start HNL Dubbel open 2015
 29 maart pasjes dag (informatie daarover volgt op website)



Toernooien

Bardiensten seizoen 2015/2016:
Inmiddels zijn wij gestart met een nieuw bardienstensysteem. Alle leden hebben
daarover ook een mail ontvangen. Komende week zullen wij de bardiensten gaan
openzetten en kunnen deze worden ingepland. Het openzetten van de bardiensten zullen wij prioriteren op belangrijkheid. Dus bijvoorbeeld eerst de competitiedagen en toernooien en dergelijke. Daarmee willen wij voorkomen dat deze dagen
niet worden ingepland, zoals is het verleden ook is voorgekomen, en deze dagen
te vaak door de commissieleden zelf moeten worden opgelost. Uiteindelijk is het
open houden van de het clubhuis een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons
allemaal.
Afkoop bardiensten:
De bardiensten kunnen net zoals voorafgaande jaren worden afgekocht. De kosten daarvoor zijn € 20,00 per bardiensten. Dit kan voor 22 maart worden overgemaakt naar NL57ABNA0413046486 t.n.v. TV Het Nieuwe land met de omschrijving afkoop bardienst. Ook voor de afkoop van de bardiensten telt, net zoals het
opgeven van de bardiensten, dat dit voor de pasjesdag (29 maart) overgemaakt
moet zijn.

Toss voor de Jeugd:
21 maart is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een toss voor de jeugd. Onze nieuwe
trainer Folkert van der Horst is dan aanwezig om kennis mee te maken. Laat even
weten of je komt via het secretariaat. Kijk op de website voor meer informatie.
Reanimatie AED:
Na het succes van vorig jaar gaan weer ook dit jaar weer een Reanimatie/AED
cursus geven. In de volgende nieuwsbrief meer daar over. Mocht je interesse of
vragen hebben mail dan even naar het secretariaat.
Pasjesdag
Zondag 29 maart is het pasjesdag. Belangrijk om te weten is dat bardiensten en
afkoop van bardiensten voor de pasjesdag in orde moeten zijn, uiterlijk 26 maart.
Meer informatie over deze dag volgt nog. Noteer wel vast in je agenda het wordt
een sportieve dag met veel tennis.
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. De afgelopen twee donderdagen is Jasmijn met een groepje geweest om te helpen. Binnenkort daarvan leuke foto's en een verslagje op de website.
Toernooien:
Nieuw op de website is de vermelding van de toernooien. Altijd handig.
Voor vragen of informatie reageer dan naar
Tennisvereniging Het Nieuwe Land
Email : secretaris@hetnieuweland.nl

Instuif voor de Jeugd:
8 maart is er voor de jeugd
een instuifmiddag van
13.00 uur tot 15.00 uur. Er
worden wedstrijdjes gespeeld en er wordt wat uitleg gegeven over het komend jaar. Vind je het leuk
om te komen, laat het dan
even weten via het secretariaat. Je mag ook vriendjes
en vriendinnetjes meenemen. Kijk voor meer informatie ook op de website.

