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Vacature coördinator Jeugdtennis TV de Goudhoek

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst voor een coördinator voor de jeugd. Ook zijn de ouders van
onze jeugdleden benaderd. Hierop is tot dusverre geen reactie gekomen. Dit is een laatste oproep om deze functie
van coördinator in te vullen. Als hier geen reactie op komt zijn wij genoodzaakt het actieve jeugdtennis (lessen,
competitie e.d.) bij de goudhoek te beëindigen. Jeugdleden kunnen overigens wel gewoon lid blijven.
Geïnteresseerden voor de functie van coördinator kunnen zich melden bij het bestuur. 

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. Onze penningmeester gaat zal een toelichting geven op financiële zaken. 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! De
concept notulen zijn inmiddels op de website geplaatst en kunnen als voorbereiding op de ALV worden bekeken op
https://www.goudhoek.nl/statuten/

Vacature voor Open Toernooi Toernooileider

Dit jaar wordt 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 zal zijn als toernooileider. Wij doen een oproep
aan onze leden om deze functie van Marion over te gaan nemen met ingang van volgend jaar. Er is dan een
mogelijkheid om dit jaar mee te lopen en te kijken wat deze functie precies inhoudt. 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. 

Interne herendubbel poule competitie op maandagavond, doe je mee?

Beste leden,

Wil jij leuke wedstrijden spelen? Geef je dan op voor deze interne dubbel competitie! Iedere heer kan meedoen,
ongeacht je speelsterkte. De speelavond is de maandag.  

Hoe werkt het?

De competitieronde loopt van 13 juni tot en met 26 september muv een vakantieperiode. Je komt in een poultje met 4
tot 6 tegenstanders van jouw niveau. Je speelt één wedstrijd tegen iedere tegenstander

Hoe geef ik mij op?

Download de KNLTB Match app (iOS of Android) en maak bij het starten van app een nieuw account aan
Ga naar Flexcompetities
Zoek en geef je op voor deze competitie: Goudhoek HD
Voor dubbel moeten beide spelers de app downloaden. 1 speler geeft daarna het team op   Voor vragen
kun je altijd terecht bij knltb@scalasports.com, maar ook bij ondergetekende.

Groeten, Robert van de Wetering

KNLTB NAJAARSCOMPETITIE 2022

De inschrijving voor de KNLTB najaarscompetitie 2022 is geopend. Je kunt je als team inschrijven voor woensdag 1
juni 2022.

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

De KNLTB heeft ervoor gekozen om van 7 speeldagen naar 5 speeldagen te gaan. Voor de competitie Herendubbel /
Damesdubbel en de Mix teams op vrijdagavond geldt het volgende. Deze gaan niet zoals in het voorjaar om de week
spelen, maar spelen dus allemaal op de 5 vrijdagavond speeldagen. Er spelen nu bij de Goudhoek 7 teams op de
vrijdagavond. Als deze 7 teams ook in het najaar op de vrijdagavond gaan spelen en/of er schrijven nieuwe teams in,
dan hebben we meer teams dan we kunnen plaatsen. We zullen dan moeten gaan loten wie er op de vrijdagavond
kan gaan spelen.

Hieronder is ook een schema van het competitieaanbod toegevoegd. Je zou alvast met je team kunnen overleggen
om eventueel een keer op een andere dag/avond te gaan spelen, stel dat je uitgeloot word, dan zou je voor het
alternatief kunnen kiezen. Wij weten 2 juni welke teams er op vrijdagavond competitie willen gaan spelen en zullen
dan gelijk aan jullie laten weten of er geloot moet worden. Als er op de vrijdagavond 3 teams thuisspelen is er 1 1/3
baan beschikbaar is per team. We zullen in dit geval weer met het tijdschema gaan werken. (1 team start om 20.00
uur  de andere 2 teams om 18.30).

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

Na jaren trouwe dienst heeft Miranda Wouters besloten te stoppen met het schoonhouden van het paviljoen. Wij
danken haar voor haar inzet!

Wie wil het stokje van haar overnemen? Als je zelf niet wil of kunt, mag je ook een ander voordragen, ook als het
iemand is die geen lid is van onze vereniging.

Het is 2,5 a 3 uurtjes per week werk waar wel een vergoeding tegenover staat.

Schoonmaak van kleedkamers en douches, toilet (3 binnen en 1 buiten)
Binnen: zit- en bargedeelte stofzuigen en dweilen
Bar: poetsen, glazen spoelen/poleren, drank aanvullen
Keuken/magazijn: koelingen, koffieautomaat en frituurpan schoonhouden
Buiten: zitplaatsen en tafels schoonmaken
Elke week de was
Tijdens open toernooi wel elke dag schoonmaken.

4 x per jaar worden de ramen binnen en buiten  gewassen door de glazenwasser

Uiteraard is Miranda bereid jou in te werken/bij te staan bij de overdracht.

Het bestuur hoopt/rekent op een overweldigende respons! Reacties naar Hans van Wijk, j.vanwijk02@onsnet.nu of
06-53382262
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