Beste HTV-er,
Bij deze ontvangt u de 3e HTV nieuwsbrief van 2018.
Deze keer zijn de onderwerpen:
• Bestuurssamenstelling/wijzigingen (vast onderwerp)
• Noodklok JC
• Rabobank clubkas campagne
• Tennistassen buiten
• Voorjaarscompetitie kampioenen huldiging/slotfeest
• Park onderhoud
• Club van 50
• Worldtour update
• Welkom nieuwe leden (vast onderwerp)
Bestuurssamenstelling/wijzigingen
Geen wijzigingen sinds laatste nieuwsbrief behalve dat Tamara Klaassen
het JC voorzitterschap een aantal maanden in de ijskast moet zetten om
haar studie af te ronden. Zie volgend nieuws item voor meer info.
Het HTV bestuur ziet er nog als volgt uit:
Marco van Elzakker (voorzitter); Conny Melsen (penningmeester); Willemjan Bennaars (secretaris);
Ruud van Loon (Kantine & Park); Hanneke van de Ven (PR & sponsoring); Tamara Klaassen (Jeugd
Commissie); Carmen Kaan (Technische Commissie); Tjerk Breeuwer (Ledenwerving/behoud &
evenementen)
Noodklok JC
Als je onze Jeugd Commissie kunt en wilt helpen, dan ben je op 18 april
aanstaande om 19.30 uur van harte uitgenodigd om hierover, bij Mickx, van
gedachten te wisselen met het bestuur en onze huidige JC.
Zie ook de e-mail die hier op 6 april over gestuurd is.
Jij komt toch ook?
Rabobank clubkas campagne
Rabobank Zuidwest-Brabant draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom
stellen zij € 150.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne!
Als je lid bent van de Rabobank bank mag je meebeslissen waar deze bijdrage
naar toe gaat. U kunt van 4 t/m 16 april 2018 stemmen op clubs die meedoen
aan de Rabobank Clubkas Campagne. Uw stem is dus geld waard!
De HTV doet ook mee, dus stem a.u.b. op ons. Bedankt!
Vragen? Dan kan je contact opnemen met 0164-562500 of particulieren.zwb@rabobank.nl
Tennistassen buiten
Voor je eigen veiligheid en die van een ander: Graag voortaan je tennistas
buiten, in de daarvoor bestemde rekken, opbergen en dus niet in het clubhuis!
Voorjaarscompetitie kampioenen huldiging/slotfeest
Bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief zijn we al begonnen met de KNLTB voorjaarscompetitie 2018.
Deze voorjaarscompetitie sluiten we 2 en eventueel 3 juni af met een huldiging van de kampioenen.
Op zaterdag 2 juni willen we deze competitie feestelijk afsluiten.
Hiervoor zoeken we een organiserend team!
Ben jij, of je team, dit team?
Laat het dan a.u.b. even weten. E-mail naar tc@htvhalsteren.nl

Park onderhoud
Toch weer een oproep tot formatie van een
groepje vrijwilligers die ons park willen
onderhouden. Dus met een aantal mensen
elke week kleine klusjes uitvoeren zoals:
vuilnisbakken legen, zwerfvuil opruimen, heggen
knippen, dakgoten schoonhouden, plantjes bijhouden,
terrassen vegen enz…
Kortom zorgen dat ons park er netjes uitziet.
Ter compensatie: Gezelligheid, paar bakjes koffie en wat lekkers bij Mickx en natuurlijk voldoening!
Club van 50
De club van 50 gaat als een spreekwoordelijke tierelier maar hier kunnen altijd nieuwe leden bij.
Voor € 50 extra contributie per jaar kan de HTV leuke dingen doen of aanschaffen. De laatste
aanwinsten zijn: Het barblad op de afgezaagde boom, een nieuwe klok en nieuwe bloemetjes in de
bakken.
De club van 50 bepaald met zijn leden waar het geld aan uitgegeven wordt!
Wil jij ook met zo’n mooi bordje in
het clubhuis hangen geef je dan op
bij Roel de Laat, bij één van de
bestuursleden of op
sponsorcommissie@htvhalsteren.nl
World tour update
Dit voorjaar is voor onze allerkleinsten de WorldTour Rood en Oranje seizoen
2018 van start gegaan. Helaas met een valse start. Als bestuur hebben we ervoor
gekozen om alle kinderen voor competitie in te delen. Helaas hebben zich flink
wat kinderen teruggetrokken voor deze competitie. Erg jammer want het blijkt
weer een superleuk evenement.
Op speeldag 1 was het -10ºC. Beetje koud om de kinderen daar aan bloot te
stellen. De tweede en derde speeldag waren een groot succes. Kinderen in de WorldTour reizen
daadwerkelijk alle 4 verenigingen uit de poule af. Ze spelen telkens op een ander tennispark. De
thuis spelende vereniging zorgt dan voor de organisatie. De Rood en Oranje kinderen hebben nu
even rust tot na de senioren competitie. Daarna start ronde twee. Het zou leuk zijn als in ronde
twee meer kinderen van vooral niveau Rood instromen en deelnemen. Ouders kunnen daarvoor
even overleggen met Martijn.
Komend weekend gaat op zondagen Tenniskids Groen en Geel van start. Zij spelen gelijktijdig met de
senioren zondag teams waaronder HTV1. Captains zijn benoemd, uitleg is gegeven, spelers zijn op
de hoogte, iedereen is er klaar voor. We wensen onze gladiatoren veel plezier.
Welkom nieuwe leden
Het bestuur heet onze nieuwe leden (vanaf maart 2018) van harte welkom:
Mike de Nijs, Pim de Weert en Ad Coremans.
Dat was het weer voor deze keer. Graag tot ziens op de club!
O ja… niet vergeten: Aanstaande maandag 9/4 om 20.00 uur is de Algemene Leden Vergadering!
Vriendelijke groeten,
Marco van Elzakker (namens het HTV bestuur)

