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CORONA UPDATE TV DE GOUDHOEK: WEDSTRIJDEN VOOR VOLWASSENEN, PUBLIEK
WEER WELKOM.

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie aangekondigd dat de volgende stappen van het openingsplan vanaf
zaterdag 26 juni kunnen worden gezet. Officiële cluboverstijgende wedstrijden voor volwassenen zijn dan weer
toegestaan. Publiek is weer welkom bij wedstrijden en trainingen. De horeca op sportlocaties mag onder
voorwaarden ruimer en langer open.

Goed nieuws dus voor TV de Goudhoek, want dit betekent dat deze zomer officiële toernooien en wedstrijden tegen
spelers van andere verenigingen voor alle leeftijden weer mogelijk zijn. Toeschouwers zijn welkom op ons park, wel
moeten volwassenen 1.5 meter afstand tot elkaar houden. Ouders mogen dus blijven kijken bij hun kinderen,
clubgenoten kunnen elkaar aanmoedigen en liefhebbers van tennis kunnen wedstrijden bezoeken. Interne
competities en het tossen mag weer georganiseerd worden en het open toernooi kan ook doorgaan. Het clubleven bij
TV de Goudhoek kan weer tot bloei komen. Het terras en het paviljoen is vanaf 26 juni open volgens reguliere
openingstijden. Uiteraard gelden hierbij de horeca regels (vanuit het RIVM), zoals vaste zitplaatsen en alles op 1.5
meter afstand.

Zie verder ook https://www.goudhoek.nl/corona-update-voor-tv-de-goudhoek/ 

Vacature bardienst coördinator ingevuld 

Sinds kort hebben we een nieuwe bardienst coördinator: Pascal Manders. Voor vragen over invulling van bardiensten
kun je hem bellen (06-21581336) of mailen via bardienst@goudhoek.nl. Bardiensten worden tegenwoordig ingepland
via KNLTB Clubapp. 

Jeugdtennis bij TV de Goudhoek

Mede dankzij inspanningen van Rinus van Hoof en diverse ouders van onze jeugdleden, zijn we inmiddels in de
gelukkige omstandigheid dat we inmiddels 25(!) jeugdleden kunnen noteren. Een ongekend aantal voor onze
vereniging, waarvoor we ver terug moeten gaan in onze historie om te zien wanneer we dit aantal voor het laatst
hadden. De reacties op hoe het jeugdtennis wordt ervaren en hoe de trainingen zijn opgezet zijn positief en ook
trainer Mo valt bij de jeugdleden erg in de smaak. Trainingen zijn op vrijdagmiddag in diverse leeftijdsgroepen. We
zitten echter niet stil, er zijn nog steeds jeugdleden welkom.

https://www.goudhoek.nl/corona-update-voor-tv-de-goudhoek/
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Het eerste jeugdteam heeft inmiddels ook deelgenomen aan de zondagochtend competitie (totaal 4 wedstrijd
zondagen). Zondag 11 juli heeft dit team de laatste wedstrijd gespeeld: 



AED (Automatische Externe Defibrillator)

Onlangs heeft omroep Nuenen opnamen op ons tennispark gemaakt. Hierbij wordt nog maar eens het belang van
een AED toegelicht en uitgelegd dat een AED zelfs levensreddend kan zijn! Leuk om enkele van onze leden hierbij
aan het woord te zien:

https://youtu.be/P02hOjGd9MA

https://youtu.be/8AoRXDYQaHs 

Vincent wandeling WSV Nuenen 

Op zondag 12 september start vanaf ons paviljoen een georganiseerde wandeltocht van WSV Nuenen. Wij hebben
met de organisatie afgesproken dat wij ons paviljoen beschikbaar stellen. Deelnemers kunnen bij ons drankjes
kopen. Verkoop van eten regelt de organisatie zelf. Duurt van 07.00 tot 17.00 uur. Wij leveren barpersoneel: 2 x 2
personen, 2 personen van 06.30 tot 12.00 uur en 2 personen van 12.00 tot 17.30 uur. Beloning: € 30 per persoon. Wij
zoeken nog enkele vrijwilligers voor invulling van deze bardiensten. Belangstellenden kunnen zich melden bij onze
bardienst coördinator Pascal Manders (06-21581336 of via bardienst@goudhoek.nl). 

Nieuws van de ledenadministratie

Nieuwe leden:

Marijke van de Sande
Kim Kranen – van Straaten
Annelies Gietema
Niels de Groot
Cor den Tuinder  
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Nieuwe jeugdleden:

Julia Prins
Daan van de Sande  

Nieuwe snuffelleden:

Janne van Erp
Maud der Kinderen
Kim van Duppen
Mariken Meulendijks 

 Mutaties kunnen doorgegeven worden aan:  ledenadministratie@goudhoek.nl
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