Bericht van het bestuur - werving
nieuw bestuur
Beste clubleden,
In de afgelopen 3 jaar is het nieuwe bestuur hard bezig geweest met
het reorganiseren en structureren van onze tennisvereniging en we zijn
blij en trots dat we in 2020 (zelfs met Covid-19) een financieel gezond
jaar hebben.
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Agenda

Hier willen we alle betrokkenen die meegewerkt hebben om dit voor
elkaar te krijgen enorm voor bedanken!
Zonder de hulp van alle leden hadden we dit niet voor elkaar kunnen
krijgen.
En nu is het wat ons betreft goed om weer een volgende stap te maken
met onze vereniging.
In dat licht hebben we als bestuur besloten om in 2021 plaats te maken
voor een nieuw bestuur die weer met frisse en nieuwe ideeën kan
komen en zo onze vereniging weer verder kan brengen. Wij zullen dan
voor de ALV 2021 een bijzondere vergadering plannen om onze taken
neer te leggen en een nieuw bestuur te installeren.
Dit nieuwe bestuur is er alleen nog niet......dus heb je interesse in een
bestuursfunctie of wil je weten wat het inhoud om in ons bestuur
plaats te nemen?
Neem dan contact op met Ilona, Nora of Patrick
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Tennisschool de Kloek
Dat was even bizar..., het winterseizoen bijna afgerond en toen kwam
de Corana en mocht er niet meer getennist worden. En hebben de
trainingen 6 weken stil gelegen. Via de mail en app hebben we wel
contact gehouden met de leerlingen en leuke filmpjes gestuurd om
thuis te oefenen. Ook kreeg ik leuke filmpjes opgestuurd met creatieve
tennisoefeningen, zoals tennissen op het schoolplein, in de tuin tegen
de muur en er werd een netje gespannen op de tuintafel om te
(tafel)tennissen. Super leuk en creatief!!!
Zodra Premier Rutte groen ligt gaf dat de kids weer mochten trainen
zijn we meteen in actie gekomen. 1 Mei hebben we een leuke instuif
georganiseerd en de week erna meteen gestart met de trainingen. En
de week daarop mochten ook de senioren weer trainen.
Helaas kon het openingstoernooi en de Kia Tenniskids competitie niet
door gaan, maar de voorbereidingen zijn alweer in volle gang, zodat 6
september de eerste wedstrijden weer kunnen starten!
Ook zijn we weer gestart met de Limonadetennis op zaterdagochtend.
De kinderen van 4 t/m 12 jaar kregen 6 gratis tennislessen in de maand
juni en juli. Een groot succes waarbij veel kinderen kennis hebben
kunnen maken met tennis onder leiding van Aron Ouwejan en een
gevarieerde tweede trainer en hulp van de JeugdCie.
Ook zijn de voorbereidingen voor het Kamp-pioenen event van
zaterdag 15 augustus in volle gang. Het beloofd een mooie dag te
worden met mooie wedstrijden en een gevarieerd programma!

Raadhuislaan 8
1613 KR Grootebroek
T: 0228-515607
www.tcgrootslag.nl
info@tcgrootslag.nl

We hebben ook veel nieuwe leden mogen ontvangen door de mooie
actie van de vereniging; lidmaatschap voor senioren €75 en junioren
€25, PUUR 6x GRATIS workout en Tennisschool de Kloek met 4 GRATIS
trainingen.
Mocht je zelf ook willen gaan trainen tot eind september of wil je
starten in het winterseizoen vanaf oktober, check dan even de
vernieuwde site www.tennisschooldekloek.nl of mail naar
sofietervoort@gmail.com. We verzorgen de trainingen op het mooie
park van TC Grootslag en in de winter ook in de STEBOhal in Hem.
Tot op de baan!
Met sportieve groet,
Sofie Petitjean-Tervoort
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Indeling competitie bekend
Het is zover! De indeling van de KNLTB Competitie 2020 is gepubliceerd
op MijnKNLTB en in de ClubApp. Dit jaar doen ruim 27.000 teams mee
aan wat door velen wordt gezien als het hoogtepunt van het seizoen.
De KNLTB Competitie 2020, bestaat uit de Kia Tenniskids competitie, de
junioren- en senioren competities en de padelcompetitie.
Als gevolg van de coronamaatregelen besloot de KNLTB in maart om de
Voorjaarscompetitie te verplaatsen naar het najaar. Dat er veel
belangstelling is voor deze unieke competitie, de KNLTB Competitie
2020, blijkt wel uit het feit dat er dit jaar aanzienlijk meer teams
meedoen dan aan de Najaarscompetitie van 2019. Helaas is het
coronavirus nog niet verdwenen en moeten we ons allemaal houden
aan de geldende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen
te gaan. Bereid je vereniging, spelers en bezoekers dus goed voor op
het spelen van competitie in deze coronatijd. Kijk voor tips en adviezen
op corona.knltb.nl.
Voor meer info over op tijd spelen en of andere vragen check
https://www.centrecourt.nl/nieuws/2020/08/indeling-knltbcompetitie-2020-bekend/

Swingo
Het is weer voorbij en wat was het gezellig!

Harold Boldewijn en SIGI hebben er een feestje van gemaakt, games
met balletjes en bingo met muziek. Gestreden in team vorm op 1.5
meter en de winnaars waren GOLDEN OLDIES (zie foto). Samen met de
bar en keukenbrigade was er genoeg eten en drinken. Iedereen was
welkom om onze club te sponsoren en dat is gelukt. Dank daarvoor!
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Jeugd event 15 augustus
Jeugd Tennis Event 15 augustus 2020! Het was gezellig. Leuke partijen,
spelletjes, cup cakes versieren en tennis bingo. Tennis Rood, Oranje,
Groen en Junioren Geel iedereen kwam aanbod. Ook juf Sofie was erbij.
Tennisschool de Kloek / Van Gelderen Tennis Academy
en Thomas B. won het prachtige racket tijdens de verloting onder alle
deelnemers beschikbaar gesteld door de Kloek. Ook ging iedereen met
een medaille naar huis en een volle buik van de broodjes hamburgers
en patat. Met dank aan onze sponsor Schenkpioenen.
Tot volgend jaar en dan een hele tennis week of weekend. @kamppioenen event laatste week van de schoolvakantie! Iedereen heel erg
bedankt voor alle hulp en deelname. Tennis Toppers!

45 plus minus toernooi
Na maanden van voorbereiding was het zaterdag 1 augustus zover : Het
45 plus minus toernooi.
Ons team wilde er een succes van maken en dat is gelukt!
Maar wat organiseer je zonder de hulp van sponsoren, actieve leden
van de club en zelfs Netty de vrouw van Johan was ingeschakeld om
heerlijke salades te maken.
Nadat het 's nachts nog had geonweerd en geregend stond zaterdag de
zon hoog aan de hemel. We waren vroeg aanwezig om de spandoeken
op te hangen, de cadeaus uit te stallen voor de loterij etc. Het terras
was perfect ingericht ivm corona en daar had Elise Oud voor gezorgd.
Dat scheelde ons een hoop werk.
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De eerste deelnemers arriveerden om half tien en kregen een bak
koffie of thee met een heerlijke koek. Na een woordje van Patrick
Jansen kregen wij bloemen van het bestuur, waarvoor dank. De eerste
wedstrijden begonnen om 10.00 uur en de tweede ronde om 11.00
uur. Er werden drie wedstrijden gespeeld en tussendoor een heerlijke
lunch. Nel Koebrugge bedankt voor het maken van de heerlijke
groente- en tomatensoep. Alles liep gesmeerd, mede dankzij Marion
Buis en Lisette Hummel, die alles perfect hebben geregeld.
Eind van de middag gingen we met de lootjes rond en die werden rap
verkocht. Iedereen super bedankt daarvoor. Alle prijzen werden
geschonken door de winkeliers uit Het Streekhof, Grootebroek en een
aantal winkeliers uit Enkhuizen en niet te vergeten ABZ Seeds uit Andijk
voor de heerlijke verse aardbeien. Na een laatste dankwoord werden
de prijzen, geschonken door Deen supermarkten,verloot onder de
deelnemers. Het was een groot succes en schrijf maar vast in jullie
agenda: zaterdag 31 juli 2021 45 plus/minus toernooi!

Tot dan.
Hero, Johan en Els
De sponsoren bedankt:
IJssalon Vivaldi
Van de Mosselaar schoenen
Bruna, De Kathedraal, Time 4 You, Jeans Centre, multi Repair, Phone
Center, De Swaerte Swaen, juwelier Westra, Vynoja mode, Pour Vous
parfumerie, Embrace, Today Streek Boutique, Nataz Mode, Donna Pasti
mode, Zensation schoonheidssalon, Shoeby, Carshine car cleaning,
Eetcafé Family snackbar, interCity damesmode, Zwagers restaurant,
SNS bank, de Haan keurslager

Rectificatie
Helaas is er in de mail met betrekking tot de zelfwerkzaamheden een
foutje geslopen. Daar stond namelijk in dat leden ouder dan 80 jaar
maar twee keer zelfwerkzaamheden hoeven te doen maar dit moet zijn
ouder dan 75 jaar. Afkopen van de diensten is 75,- euro voor twee
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diensten. De dienst is als het ware 37,50 euro waard. De betreffende
leden hebben inmiddels een nieuwe mail ontvangen.
Mijn excuses voor de verwarring,
Vriendelijke groet,
Miriam Groot
Ledenadministratie

Speciale dank
Bij deze willen we Henk Dekker nogmaals bedanken voor het doneren
van de prachtige muziekinstallatie.
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