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Beste leden, 
 
Via deze mail willen we jullie op de hoogte stellen van de vorderingen betreffende padel. 
 
Informatieavond 
Maandag 23 november heeft de digitale informatieavond plaatsgevonden. Ruim 35 leden 
waren hierbij aanwezig. Tijdens deze avond hebben we samen met het bestuur en de 
KNLTB de plannen toegelicht en hebben de leden suggesties aangedragen. Deze 
presentatie staat op de website. Mocht je hier vragen over hebben, of als er behoefte is 
aan toelichting (ook als je niet aanwezig kon zijn) dan horen we dat graag. We zijn 
telefonisch (Nolly 06-20 522 522 of Maggie 06-36 014 598) en per mail bereikbaar 
(padel@dehellekens.nl). 

 
Clinics 
Aangezien de vorige clinics een groot succes waren, hebben we besloten om nog een 
aantal clinics te organiseren. De clinics staan gepland op zondag 13 december van 16.00-
18.00. Mocht je interesse hebben om deel te nemen, dan kun je een mailtje sturen naar 
padel@dehellekens.nl.  

 
Social media 
Zowel op Facebook als Instagram is De Hellekens actief. De berichten die hier gedeeld 
worden zijn openbaar en zichtbaar voor iedereen. Het delen en liken van deze berichten 
zorgt voor meer zichtbaarheid van onze vereniging en wordt zeer gewaardeerd. 
 
Sponsoring 
Voor de realisatie van de Padelbanen en om leuke (kennismakings)activiteiten te kunnen 
organiseren rondom de opening zijn we op zoek naar bedrijven en organisaties die ons 
(financieel) willen ondersteunen. We hebben een mooi sponsorplan opgesteld en een 
filmpje om potentiële sponsoren meer beeld te geven bij Padel. Heb jij interesse in de 
sponsormogelijkheden? Of wil je een bedrijf voordragen om te benaderen? Neem dan 
contact op met Nolly van Beek (06-20 522 522) of Richard Craninckx (06-29 002 258). 
 
ALV 
Maandag 14 december zal de ALV plaatsvinden. Deze vergadering gaat over de 
besluitvorming tot het nemen van padel banen. De vergadering vindt plaats in 
Gemeenschapshuis den Tref in Hapert, tevens is er de mogelijkheid om digitaal deel te 
nemen aan de vergadering. Aanmelden kan via de mail die door het bestuur is verzonden. 

 
 
Mochten jullie vragen of suggeties hebben, dan horen we dat graag via 
padel@dehellekens.nl. 
 
 
 
Namens de padelcommisie, 
Daisy, Nolly, Twan, Richard en Maggie 
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