februari 2018

Maart en april 2018:

3 maart: Bierproeven
maart / april:
mix clubkampioenschappen
31 maart: Upgradingsday
vanaf 5 april:
voorjaarscompetitie
Upgradingsdag
Op zaterdag 31 maart willen
we vanaf 9.00 uur weer ons
park weer helemaal op orde
maken voor het
zomerseizoen. Vele handen
maken licht werk dus we
hopen dat zich weer diverse
mensen melden om op deze
ochtend / dag mee te kunnen
helpen. Tot dan.

Ook benieuwd naar de laatste nieuwtjes?
Volg ons dan via onze Facebookpagina en
de website: www.dehellekens.nl
Last minute:
Bierproeven
Op zaterdag 3 maart organiseren we weer
een bierproefavond.
Tijdens het proeven zullen diverse soorten
en smaken voorbij komen met vaak een
eigen verhaal. Natuurlijk zal een klein
borrelhapje niet ontbreken tijdens deze
avond, introducees zijn ook van harte
welkom. De avond zal starten om 19.30
uur in onze kantine. Voor deze gezellige en
smakelijke avond vragen we een eigen
bijdrage van € 15,-. Opgeven kan nog
steeds door een mail te sturen aan:
hellekeet@dehellekens.nl of schrijf je in
aan de bar.
Wij zeggen alvast proost en tot dan.

KNLTB club app
Vanaf 31 januari is onze clubapp te gebruiken, te
downloaden via de playstore / appstore.
Via onze club app krijg je direct informatie over toernooien,
kun je banen afhangen en eventueel op zoek naar een
tennismaatje om mee te tennissen.
In de kantine vind je ook ons vernieuwde afhangbord dat
direct op deze app aangesloten is.

.

Mix clubkampioenschappen
Graag willen we jullie uitnodigen om deel te nemen aan de mixclubkampioenschappen.
De wedstrijden zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 20
maart tot en met 18 april. U kunt zich tot en met dinsdag 13 maart
inschrijven via www.toernooi.nl, of door de link te volgen op onze website
www.dehellekens.nl
We verzoeken u om uw verhinderingen zo goed mogelijk in te vullen, zodat
we de wedstrijden zo goed mogelijk in kunnen plannen.
We hopen op een grote deelname, leuke wedstrijden, mooi weer en een
gezellige sfeer.
Ledenvergadering
Op 31 januari was onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Diverse onderwerpen zijn daar besproken en de notulen zijn inmiddels terug
te vinden op onze website.
We zoeken nog diverse vrijwilligers voor onder andere:
Jeugdcommissie / sponsorcommissie / TC / werkgroep padel / onderzoek
LED-verlichting en het baanonderhoud.
Het je interesse of vragen hierover mail dan gerust naar:
voorzitter@dehellekens.nl of spreek gerust één van de bestuursleden aan.
Contributie 2018
In de eerste week van maart wordt de contributie geïncasseerd van 2018.

Donderdagavond = Kaartavond
Gedurende de wintermaanden wordt er
iedere donderdagavond vanaf 20:00 uur
gekaart (rikken) in de kantine. Mocht je zin
hebben om ook een keer mee te kaarten
kom dan gezellig een keer langs!!
We gaan door totdat de klok wordt verzet.

