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Beste tennisvrienden,
Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en een sportief en gezond 2017!

Het seizoen zit er zo goed als op en als we terug kijken kunnen we zeggen dat het een geslaagd
seizoen is geweest.
Met een gedreven penningmeester die met allerlei ideeën probeerde om het ledental een nieuwe
impuls te geven, en dat lukte prima gezien de groei van onze club. Ook de andere
commissieleden hebben natuurlijk niet stil gezeten, de jeugd heeft aan diverse activiteiten
kunnen deelnemen zowel op ons park als daar buiten.
Ook voor een natje en een droogje was de verzorging in de kantine weer prima voor elkaar en
tijdens de diverse georganiseerde activiteiten was alles tot in de puntjes geregeld.
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De banen zijn dit jaar zoals altijd prima bespeelbaar gebleken, mede dankzij de inzet van vele
vrijwilligers die in het voorjaar hulp bieden aan de mensen van de baancommissie.
Ik wil dan ook langs deze weg iedereen bedanken die dit afgelopen jaar tot een succes heeft
gemaakt, en hoop natuurlijk volgend jaar wederom een beroep op jullie te kunnen doen.
Vooruit kijkend naar 2017 staat er natuurlijk een geweldige uitdaging op ons te wachten, nl het
50 jarig jubileum van onze vereniging.Omdat dit voor het bestuur een enorme klus is om dat bij
de vele taken die reeds gedaan moeten worden erbij te nemen, is er voor gekozen om een
jubileum commissie in het leven te roepen o.l.v. Theo van Asperen als voorzitter. Bij deze dan
ook de oproep, mocht je zin hebben om hier in plaats te nemen of als je ideeën hebt deze met
hem te delen aarzel dan niet en neem contact op met Theo (iedereen heeft hierover een mail
gekregen. theovanasperen1940@gmail.com).
Doordat onze vereniging wederom is ingeloot bij de Jeugdsponsoractie van de Poiesz is het
eerste succes al binnen. Voor alle verdere acties en activiteiten in ons jubileum jaar moet u de
mail, website en de diverse regionale kranten goed in de gaten houden.
Ook wil ik nog even mijn mede bestuur- en commissieleden bedanken voor de steun die ik van
hun heb gehad om als voorzitter van deze prachtige vereniging te mogen optreden.
Johan Miedema
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Grote clubactie 2016:
Bijna al onze leden hebben hieraan meegeholpen en onze dank daarvoor is groot.
Cor Giezen en Marjolein Schraag zijn naar de slotavond van de Grote Clubactie bij Intersport
Evink in Drachten geweest en daar werd hun een cheque overhandigd met daarop een bedrag
van € 960,00. Aangezien er 21 loten niet zijn verkocht komt het bedrag echter uit op € 909,60.
Dit is een ontzettend mooi bedrag en we zijn daar als bestuur ontzettend blij mee.
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Algemene Ledenvergadering:
De 50ste Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 24 januari 2017 en begint om
20:00 uur in de kantine van onze vereniging. De uitnodiging met agenda zal begin januari
worden verzonden naar al onze leden.
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