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Vacature coördinator Jeugdtennis TV de Goudhoek

In 2021 is het jeugdtennis bij TV de Goudhoek weer opgestart. We hebben een vliegende start gehad, wat
geresulteerd heeft in 20 nieuwe jeugdleden. Dit alles is opgezet onder supervisie van Rinus van Hoof. Echter heeft hij
te kennen gegeven dat hij na dit intensieve startjaar zijn stokje wil overgeven aan een nieuwe coördinator. Het is
essentieel dat deze vacature ingevuld wordt om de continuïteit van het jeugdtennis bij de Goudhoek te waarborgen.
Wie wil of wie willen deze belangrijke vacature binnen de vereniging invullen. Op die manier kan het jeugdtennis in
onze vereniging een vervolg krijgen. Binnen het bestuur is op dit moment niet de ruimte om deze taak op zich te
nemen. Wij verzoeken dus dringend hulp om onze jeugdleden bij te staan.   Na invulling van deze vacature zullen we
bij de jeugdleden die in de eerste helft van 2021 lid zijn geworden de contributie gaan innen voor de periode 1 juli tot
en met 31 december 2022. Dit betreft een bedrag van € 35,-. Een nieuwe ronde van tennisles voor de jeugd zal door
de nieuwe coördinator opgestart gaan worden.  Hoop dat we snel door kunnen met jeugdtennis bij TV de Goudhoek.  

Met vriendelijke groeten,

Robert van de wetering Penningmeester TV de Goudhoek 

Ledenvergadering (ALV) donderdag 9 juni 20:00 uur

Op donderdag 9 juni zal voor het eerst sinds begin 2020 weer een fysieke Algemene Leden Vergadering (ALV)
worden gehouden. Tijdens deze ALV zullen de besluiten van de afgelopen periode en de plannen voor de komende
periode worden besproken. Tevens zal een statutenwijziging aan de ALV worden voorgelegd. Het is van belang dat
zoveel mogelijk leden hierbij aanwezig zullen zijn, dus zorg dat je erbij bent en noteer 9 juni alvast in je agenda. Voor
een hapje en een drankje wordt gezorgd! 

Nieuws van de ledenadministratie

Nieuwe snuffelleden:

Franka Thijssen
Lieke van der Straten  

Nieuw jeugdlid:

Woed Hoefsloot  

Mutaties kunnen doorgegeven worden aan:  ledenadministratie@goudhoek.nl 
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