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Vacature Bardienst Coördinator
Door het plotselinge wegvallen van Peter Renders, zijn we op korte termijn op zoek naar een nieuwe Bardienst
coördinator (m/v). De coördinatie betreft een paar keer per jaar inplannen van de bardiensten voor de diverse leden.
Het inplannen kan tegenwoordig via de KNLTB clubapp. Pieter Plieger heeft aangegeven de nieuwe vrijwilliger in te
willen werken. Dus mocht je wat extra’s voor de club willen doen, meld je aan bij iemand van het bestuur, zodat we
zodra het paviljoen weer open gaat, weer verzekerd zijn van een goede bardienst bezetting! 

Jeugdtennis
Een kleine update vanuit de jeugdhoek. We hebben op het ogenblik officieel 19 kinderen aan het tennissen tussen de
8 en 13 jaar waarvan een aanzienlijk aantal uit Nederwetten. Het streven is om het einde van het jaar 25 jeugdleden
te hebben. Jeugdtrainer Mo van Sport Events bevalt erg goed en ligt ook goed bij de jeugd. Rinus van Hoof heeft
ervoor gezorgd dat Mo inmiddels ook bekendheid geniet via de Nuenense krant en LON/Youtube (Tenniscoach
Mohannad Al Ahmad - YouTube).

Jeugdleden die lid worden van TV de Goudhoek en direct les gaan nemen, zijn het eerste jaar vrijgesteld van
contributie. Na een jaar lidmaatschap zal de contributie ingehouden gaan worden. 
Voor 2021 geldt nog een speciale actie: alle jeugdleden jonger dan 15 jaar betalen geen contributie in 2021!

Ledverlichting 
Op korte termijn wordt de baanverlichting vervangen door LED. De overgang naar LED verlichting wordt gerealiseerd
in samenwerking met Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV.

Nieuws van de ledenadministratie: Mutaties ledenlijst
Nieuwe leden:

Ferry Timmermans
Stefan Prinsen
Nick de Loo
Bart Huvenaars
Yves van Hest
Tom Logtens
Wilco Schenkhof
Omer Zengin
Raymond Baetsen  

Nieuwe jeugdleden:

Ammaara Kariman
Fenne Paans
Anouk de Gier
Noor de Gier
Leea Duygun
David Bansai
Koen Mol
Kyrill de Waal
Bodi van Bokhoven
Djem de Punder
Maud van Helden

https://www.youtube.com/watch?v=aSOi5YTZrmk


Liza Burgmans
Manuel Janssen
Sara Vos
Jozsef Wansing
Laura Janssen
Isa Kool
Marit van den Boomen
Veerle De Ridder  

Snuffelleden:

Marjolein van Erp
Chanty de Louw
Niels de Groot
Cor den Tuinder
Jeroen Geerts  

Mutaties kunnen doorgegeven worden aan:  ledenadministratie@goudhoek.nl 
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