mei 2018

Kalender mei/juni 2018:
9 mei: Derby toernooi
Mei / juni:
Maak kennis met tennis
senioren
Vanaf 9 juni:
Open Toernooi
Maak kennis met tennis
senioren.
Ken je iemand die altijd al eens
benieuwd is geweest naar tennis
als sport? En zou die tennis
kosteloos uit te proberen? In
mei en juni organiseren we
onder leiding van een echte
tennistrainer: Maak kennis met
tennis.
Wanneer:
maandag 7 - 14 - 28 mei en
4 en 11 juni
Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Iedereen is vrij om meerdere
keren te komen.
U helpt toch ook mee om tennis
onder de aandacht te brengen!
Materiaal wordt ter beschikking
gesteld door de vereniging.

Ook benieuwd naar de laatste nieuwtjes?
Volg ons dan via onze Facebookpagina en
de website: www.dehellekens.nl
Wijnproeverijtje bij De Hellekens
Omdat we van sommige leden hoorde dat de
droge witte wijn die wij in ons paviljoen
schenken niet zo lekker is kregen we van de
brouwer nog enkele flessen om te proeven en
organiseerde de barcommissie een
wijnproeverijtje.
Met 5 dames en één heer, ook ’n witte
wijnliefhebber, proefden we alle wijnen en met
bijpassende hapjes hadden we ’n gezellige
avond.
Toen moest er gekozen worden, welke wijn
wordt onze huiswijn?
De keuze viel op: Il Cigno Pinot Grigio of Viva
la Vida Chardonnay, deze 2 wijnen kwamen als
beste uit de bus.
We hebben gekozen voor:
Il Cigno Pinot Grigio
Waarom ?
Omdat dit een toegankelijke wijn is en de Viva
la Vida Chardonnay , welke sommige érg lekker
vonden, de huiswijn was die we nú schenken.
Deze werd nl. overgegoten in een andere fles
maar dat wisten de proevers niet.
Gefopt dus, zit het dan toch tussen de oren?
We hopen dat de Il Cigno Pinot Grigio bij u in
de in de smaak zal vallen.
Proost !

Voorjaarscompetitie
De competitie is in volle gang.
Sommige teams maken nog volop kans om kampioen te
worden, voor andere is momenteel de Olympische
gedachte hetgeen waarvoor ze het doen.

Succes met de laatste wedstrijden en veel
speelplezier.

Wie helpt mee Blaal verslaan?
Ook dit jaar vindt er weer een Derby plaats tussen De Hellekens en VLTB Bladel,
en we hebben jullie hulp nodig om de wisseltrofee weer terug naar Hapert te
halen!!!! Dit gaat gebeuren op woensdag 9 Mei a.s. in Bladel.
De aanvang is 19.00 uur en er worden wedstrijden in alle categorieën gespeeld,
de speeltijd is 40 minuten. (mocht je 19:00 niet kunnen halen is dat geen
probleem, maar geef het wel even door).
Geef je op vóór 6 Mei a.s. door een mailtje te sturen naar tc@dehellekens.nl.
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom.
Lamp en Licht / De Hellekens open 2018
Nog even en dan is het weer zover. Dan begint namelijk het leukste en
gezelligste toernooi van het jaar: Lamp en Licht / De Hellekens Open 2018
Het toernooi wordt gehouden van 9 juni t/m 17 juni 2018 op sportpark De
Lemelvelden te Hapert. U kunt zich opgeven tot en met 27 mei via onze website:
www.dehellekens.nl of via www.toernooi.nl
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we ook dit jaar weer een aantal extra
activiteiten, zoals bijvoorbeeld: Zaterdag 16 juni: de Hellekens Pub Quiz.
Samen met u gaan we er weer een sportief en gezellig toernooi van maken.
Mede omdat gezelligheid bij ons hoog in het vaandel staat is ons toernooi
uitermate geschikt om in te schrijven samen met vriend(in), familie of collega.
Schrijf daarom snel in, want dit evenement wilt u echt niet missen!
Sportieve groet, Organisatie De Hellekens Open 2018

Wet AVG
Op 25 mei gaat de wet Algemene Verordeniging
Gegevensbescherming (AVG) in werking. De
nieuwe wet regelt de bescherming en preventie
van persoonlijke gegevens die de vereniging
bewaart. Het gaat hierbij niet om wat er niet
mag, maar juist om wat je verplicht bent op
orde te hebben. Het ‘digitale bezit’ moet goed
beschermd zijn. Iedereen die persoonlijke
gegevens opslaat, moet kunnen aantonen dat
hij dit op een veilige en verantwoorde manier
doet. Wat voor een soort persoonlijke gegevens
slaan verenigingen op? Denk aan:
•
•
•
•
•

Ledenadministratie
Betalingsverkeer
Speler-volg-systemen
Websites, sociale media en apps
Sponsorbestanden

