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De Goudhoek <clubinfo@knltb.email> 5 december 2022 om 12:36
Aan: secretaris@goudhoek.nl

Vanaf 1 januari betalingen uitsluitend per PIN

 Vanaf 1 januari kan er in het paviljoen alleen met PIN betaald worden. Contant betalen is dan niet meer mogelijk.

Waarom geen contant geld meer? De belangrijkste reden om pinbetalingen in te voeren is dat er niet meer met
contant geld hoeft te worden gewerkt. Dat is ook veiliger!

Wat zijn de voordelen van PIN en contactloos betalen Het gaat vaak om kleine bedragen die zonder pincode
uitgevoerd kunnen worden. Contactloos betalen gaat vaak sneller en is gemakkelijker voor de barmedewerkers.

Uitnodiging ALV

Op donderdag 26 januari 2023 20:00 houden we weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Programma volgt
t.z.t. 

NIEUWJAARSTOSS

Op woensdagmorgen 4 januari 2023 is er weer van 09.30 tot 12.00 uur nieuwjaarstoss. Aangeklede koffie en na
afloop bubbels met hapje en een drankje. Gaat door onder alle weersomstandigheden! Aanmelden kan bij Hans van
Wijk. 

Vervanging hekwerk

Het hekwerk rond de tennisvelden gaat op 16 januari 2023 vervangen worden. Tijdens deze werkzaamheden kan er
gewoon getennist kan worden. 

Vacature voor Open Toernooi Toernooileider

Dit jaar is van 8 t/m 16 oktober weer het jaarlijkse open toernooi (Janssen Kerres Goudhoek Open) gehouden.
Marion van Lierop heeft te kennen gegeven dat dit haar laatste jaar was als toernooileider. Wij doen een oproep aan
onze leden om deze functie van Marion over te gaan nemen met ingang van volgend jaar. Je kunt je ook als groep
aanmelden als je met een groep de organisatie van het Open Toernooi op wil gaan pakken. Dus laat je horen! Het
zou zonde zijn als het Open Toernooi vanaf 2023 geen vervolg meer zou krijgen.

KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2023

De najaarscompetitie zit erop en de wintercompetitie is net gestart. En dan kan er alweer ingeschreven worden voor
de KNLTB voorjaarscompetitie 2023. Je kunt je als team inschrijven t/m vrijdag 30 december 2022.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar competitie@goudhoek.nl In dit mailtje moeten ALLE volgende
gegevens vermeld worden:

mailto:competitie@goudhoek.nl


De naam van de captain (uitslagengedelegeerde) van het team.
De namen van de overige leden van het team.
Aan welke competitiedag/avond en competitie-soort je wilt deelnemen.

Het complete aanbod van competitie-soorten en de competitie-data kun je terugvinden in onderstaande schema’s,
deze staan ook op de goudhoek-website (onder menu competities/toernooien en dan KNLTB-competitie).  

Voor de competitie Herendubbel / Damesdubbel en de Mix teams op vrijdagavond geldt het volgende. Deze gaan om
de week spelen. De ene week de HD en DD en de andere week de Mix teams. Ook in het voorjaar 2023 is er weer
voor 5 speeldagen gekozen. als dit in de voorjaars competitie 2023 weer het geval is betekent dat er tijdens
thuiswedstrijden 1 1/3 baan beschikbaar is per team. Wij zullen dan weer een schema maken (1 team start om 20.00
uur  de andere 2 teams om 18.30). Als er op vrijdagavond meer dan 6 teams inschrijven zullen we moeten gaan loten
wie er op de vrijdagavond kan gaan spelen.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Henriëtte Berkvens of Miranda Wouters, of stuur een
mailtje naar: competitie@goudhoek.nl

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond, gezellig en sportief 2023  

Nieuws van de ledenadministratie

Mutaies ledenlijst:

Nieuw lid: Leon Berkvens

Nieuw snuffellid: Joseph Schols

Afmeldingen: Maud van Helden (jeugdlid) Anniek Verhagen (jeugdlid) 
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Antwoorden op: bestuur@goudhoek.nl
Aan: hwouters66@gmail.com

Vanaf 1 januari betalingen uitsluitend per PIN

Vanaf 1 januari kan er in het paviljoen alleen met PIN betaald worden. Contant betalen is dan niet meer mogelijk.

Waarom geen contant geld meer? De belangrijkste reden om pinbetalingen in te voeren is dat er niet meer met
contant geld hoeft te worden gewerkt. Dat is ook veiliger!

mailto:competitie@goudhoek.nl


Wat zijn de voordelen van PIN en contactloos betalen Het gaat vaak om kleine bedragen die zonder pincode
uitgevoerd kunnen worden. Contactloos betalen gaat vaak sneller en is gemakkelijker voor de barmedewerkers.

Uitnodiging ALV

Op donderdag 26 januari 2023 20:00 houden we weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Programma volgt
t.z.t. 

NIEUWJAARSTOSS

Op woensdagmorgen 4 januari 2023 is er weer van 09.30 tot 12.00 uur nieuwjaarstoss. Aangeklede koffie en na
afloop bubbels met hapje en een drankje. Gaat door onder alle weersomstandigheden! Aanmelden kan bij Hans van
Wijk. 

Vervanging hekwerk

Het hekwerk rond de tennisvelden gaat op 16 januari 2023 vervangen worden. Tijdens deze werkzaamheden kan er
gewoon worden getennist. 

Vacature voor Open Toernooi Toernooileider

Dit jaar is van 8 t/m 16 oktober weer het jaarlijkse open toernooi (Janssen Kerres Goudhoek Open) gehouden.
Marion van Lierop heeft te kennen gegeven dat dit haar laatste jaar was als toernooileider. Wij doen een oproep aan
onze leden om deze functie van Marion over te gaan nemen met ingang van volgend jaar. Je kunt je ook als groep
aanmelden als je met een groep de organisatie van het Open Toernooi op wil gaan pakken. Dus laat je horen! Het
zou zonde zijn als het Open Toernooi vanaf 2023 geen vervolg meer zou krijgen.

KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2023

De najaarscompetitie zit erop en de wintercompetitie is net gestart. En dan kan er alweer ingeschreven worden voor
de KNLTB voorjaarscompetitie 2023. Je kunt je als team inschrijven t/m vrijdag 30 december 2022.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar competitie@goudhoek.nl In dit mailtje moeten ALLE volgende
gegevens vermeld worden:

De naam van de captain (uitslagengedelegeerde) van het team.
De namen van de overige leden van het team.
Aan welke competitiedag/avond en competitie-soort je wilt deelnemen.

Het complete aanbod van competitie-soorten en de competitie-data kun je terugvinden in onderstaande schema’s,
deze staan ook op de goudhoek-website (onder menu competities/toernooien en dan KNLTB-competitie).  

Voor de competitie Herendubbel / Damesdubbel en de Mix teams op vrijdagavond geldt het volgende. Deze gaan om
de week spelen. De ene week de HD en DD en de andere week de Mix teams. Ook in het voorjaar 2023 is er weer
voor 5 speeldagen gekozen. als dit in de voorjaars competitie 2023 weer het geval is betekent dat er tijdens
thuiswedstrijden 1 1/3 baan beschikbaar is per team. Wij zullen dan weer een schema maken (1 team start om 20.00
uur  de andere 2 teams om 18.30). Als er op vrijdagavond meer dan 6 teams inschrijven zullen we moeten gaan loten
wie er op de vrijdagavond kan gaan spelen.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Henriëtte Berkvens of Miranda Wouters, of stuur een
mailtje naar: competitie@goudhoek.nl

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond, gezellig en sportief 2023  

Nieuws van de ledenadministratie
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mailto:competitie@goudhoek.nl


Mutaties ledenlijst:

Nieuw lid: Leon Berkvens

Nieuw snuffellid: Joseph Schols

Afmeldingen: Maud van Helden (jeugdlid), Anniek Verhagen (jeugdlid) 


