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VOORTZETTING SAMENWERKING
NIEUW CONTRACT HLTC MET ‘T TENNISHUYS
Afgelopen week werd door Edwin Boschman en Lukas Wolf de handtekening gezet onder
een nieuw contract. Hiermee werd de samenwerking tussen HLTC en ’t TennisHuys
verlengd. De komende 4 jaren zijn we dan ook weer verzekerd van lessen van Lukas en de
andere trainers van ’t TennisHuys. Ook is ’t TennisHuys sponsor van de HLTC jeugd
geworden.
Inmiddels is het alweer 12,5 jaar geleden dat Lukas op een woensdagmiddag in oktober
zijn eerste lessen gaf op ons park. Sindsdien is er veel veranderd. Het aantal lessende leden
nam sterk toe van 1 lesmiddag/-avond op één dag, naar 2 soms wel 3 trainers op meerdere
dagen in de week. En hoewel ook de contractpartners/-vorm veranderden, van Bigpoint,
naar losse contracten, naar ’t TennisHuys, de band met Lukas bleef….. en blijft.

OPEN TOERNOOIEN
‘SNS’ VOOR DE JEUGD EN ‘PLUS’ VOOR DE SENIOREN
Op de kalender voor de jeugd staat het SNS Open Jeugdtoernooi. Dit
wordt gespeeld van woensdag 29 juni t/m zondag 3 juli. Meedoen?
Kijk dan op mijnknltb.toernooi.nl en schrijf je in!
De senioren moeten nog even wachten tot augustus. Dan wordt van
maandag 22 t/m zondag 28 de 11e editie van het PLUS Van den
Hoven Open gespeeld.
Voor het ‘Plus’toernooi’ geldt dat het toernooi vaak ruim voor de
sluitingsdatum is volgeboekt, dus wil je meedoen wacht dan niet te
lang, maar schrijf je in via www.toernooi.nl.
Binnenkort volgt ook informatie over het NOV dat dit jaar door ons
als HLTC wordt georganiseerd.

ALV
PRESENTATIE EN NOTULEN
Donderdag 21 april waren in ons clubhuis zo’n 30 leden aanwezig bij
de ALV. Zij werden aan de hand van diverse presentaties door de
verschillende onderwerpen geleid, de belangrijkste onderwerpen:
Padel en LED-verlichting.
M.b.t. padel, nam onze voorzitter iedereen mee van de oriëntatie in
2018 tot de huidige actieve voorbereidingsfase. Actie van het
bestuur na de ALV heeft ertoe geleid dat er binnenkort inhoudelijk
met de gemeente Heerde zal worden gesproken over de plannen.
Ook ten aanzien van het onderwerp LED-verlichting zijn
ontwikkelingen te melden. (zie onder Duurzaamheidsplan in deze
nieuwsbrief) De presentatie van Jan de Groot was zo duidelijk dat
actie hier niet lang uit hoefde te blijven.
De totale ALV presentatie is te vinden in het afgeschermde gedeelte
van de website (voor leden/ALV documenten). De notulen zijn
inmiddels gepubliceerd in de Clubapp onder Documenten.

PICKNICKBANKJE
…EN WAT NOG KOMEN GAAT
Misschien hebben jullie hem al zien staan? Een
nieuwe picknickbank, links de oude rechts de
nieuwe. Dankzij de opbrengst van de Grote
Clubactie actie, de actie ‘Spaar je gezond’ van de
PLUS en de lotenverkoop tijdens de
clubkampioenschappen
konden
we
deze
aanschaffen.
Binnenkort
zal
ook
nog
het
buitendrinkwatertappunt, het doel van de Grote
Clubactie, aangeschaft en geïnstalleerd worden.

FIETSENSTALLING
…EEN RAADSEL, WAAR KOMEN ZE VANDAAN
Het aantal fietsen dat al maanden in de fietsenstalling staat is uitgebreid.
Waren het er twee, het zijn er nu 3. Van wie zijn die?
Alle fietsen staan netjes op slot. Als je fiets hierbij staat laat het weten aan Jan
de Groot. Als er binnen 2 weken geen reactie komt gaan we melding maken
bij de politie, dan gaan we ervan uit dat het gestolen fietsen zijn.

DUURZAAMHEIDSPLAN
VERVOLG: DENK EN DOE MEE
LED-verlichting
Tijdens de ALV zijn de leden op de hoogte gebracht van de plannen omtrent LED-baanverlichting. In de presentatie zijn o.a. de voor- en
nadelen van de huidige verlichting en ledverlichting tegenover elkaar gezet. Besloten is om de plannen uit te voeren. Omdat de eerder
opgevraagde offertes verlopen waren, moesten deze opnieuw worden aangevraagd. Inmiddels zijn de nieuwe offertes ontvangen en
wachten we nog op antwoorden op uitgezette vragen. Zodra alles duidelijk is zal er een keus gemaakt worden. We verwachten in
september/oktober de nieuwe verlichting te kunnen laten installeren.
Clubgebouw
Onze energieleverancier Sportstroom denkt actief mee over het verduurzamen van ons clubgebouw. Begin juni hebben Auke Hennes
en ondergeetekende een gesprek gevoerd met een adviseur/energiecoach van Sportstroom. Er is kritisch gekeken naar al onze
energiegebruikers, zoals verwarming, koelkasten, vriezers, verlichting en dergelijke. Over een maand wordt een rapport verwacht met
aanbevelingen, waarmee we aan de slag kunnen.

Jan de Groot

COMPETITIE
ZOMERAVONDCOMPETITIE OP STOOM, INSCHRIJVING NAJAARSCOMPETITIE ALWEER GEOPEND
Eindelijk kon op 11 mei, na twee ‘Zomeravondcompetitieloze’ jaren, de gezelligheidscompetitie weer van start. Namens de HLTC staan er 3
teams op 7 achtereenvolgende woensdagavonden op de baan. Toeschouwers zijn van harte welkom!
Meedoen aan de Najaarscompetitie? De inschrijving staat alweer open. Schrijf je in via de website: hltc.eu/senioren/competitie/najaar. Zie
voor de verschillende mogelijkheden de website. Denk eraan, schrijf je in voor 1 juni 2022.

KANTINE KLUSSEN
EGBERT VEERMAN VERFRAAIT WERKRUIMTE BAR
Egbert verplaatste onlangs zijn hobbywerkplaats naar de HLTC. Naast de voordeur onder het afdak werd gezaagd en
geschuurd, binnen achter de bar gemonteerd en geschilderd. Open schappen werden voorzien van deurtjes, kastjes voorzien
van een bodem en er werd een heus wijnrek geïnstalleerd. Chapeau Egbert!

