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 PADEL  
PADEL BIJ DE HLTC? 

 Eind vorig jaar meldde het bestuur dat er een commissie padel zou worden opgetuigd. Dit 
is inmiddels gebeurd. In de voorlopige commissie zitten Jan de Groot, Arjan Wierda, Inge 
van Loo, Edwin Boschman en Gerald Kuipers. 

Ruim twee jaar geleden is tijdens de informatiebijeenkomst ‘Renovatie banen en padel’ 
(juli 2019), welke plaatsvond in samenwerking met de KNLTB, een stappenplan 
gepresenteerd. Inmiddels zijn diverse stappen genomen en zijn we aanbeland aan het eind 
van de onderzoeksfase. De opgetuigde commissie is momenteel bezig met opstellen van 
een (concept) businessplan dat gepresenteerd zal worden tijdens de ALV op (onder 
voorbehoud) donderdagavond 20 april.  Padel bij de HLTC? wordt dan ook het belangrijkste 
onderwerp tijdens de ALV.  

Wil je hierover meedenken (in welke rol dan ook) of heb je vragen, neem dan contact op 
via: padel@hltc.eu. Om je op het onderwerp voor te bereiden zou je ook in de buurt 
kunnen gaan ‘proefpadellen’ of kijk voor meer (algemene) informatie op de www.N 
Lpadel.nl. 



 

 

OPENINGSTOERNOOI 
COMMISSIE W&B START HET NIEUWE TENNISSEIZOEN 

Helaas kwam het Nieuwjaarstoernooi nog te vroeg. Gelukkig mogen 
we weer, daarom organiseren we een Openingstoernooi om het 
tennisseizoen met elkaar te starten, een goede voorbereiding voor de 
competitie en toernooien die voor de deur staan. 

Het toernooi voor seniorleden vindt plaats op vrijdagavond 11 maart. 
Of je nu net begonnen bent of al jaren tennist, iedereen kan meedoen. 

Tijdens het toernooi worden (gemengd)dubbelpartijen gespeeld. Je 
kan je opgeven als duo of alleen. Voor degene die zich alleen opgeeft 
zoeken wij als organisatie een partner. Je bent welkom vanaf 19:00 
uur. De wedstrijden zijn van 19:30 tot 22:30 uur. Het inschrijfgeld 
bedraagt 2,50 euro. Dit betaal je contant bij aankomst. Tussen de 
wedstrijden door is er de mogelijkheid om mooie partijen van andere 
leden te zien, en na lange tijd, elkaar weer te spreken. 

Doe gezellig mee dan zien we elkaar de 11e. Opgave is vereist en kan 
tot 7 maart via werving@hltc.eu. 

 

  

 

  

  

CLUBKLEDING  
NIEUWE OUTFIT VOOR COMPETITIE SPELENDE JEUGD 

Eind maart krijgt de competitie spelende jeugd nieuwe 
clubkleding bestaande uit een bedrukt vest, shirt, lange 
broek, korte broek of rokje.  

Een sneakpeak van de kleding en de sponsoren, ABC 
Hekwerk, t Tennishuys en Reuvers sport. 

   

 

  

GEVONDEN VOORWERPEN 
VIND JE EIGENDOMMEN IN DE VERZAMELING 

In de afgelopen 2 jaar, waarin het clubgebouw afwisselend open en 
dicht was, zien we  dat er in en rondom de kantine veel spullen zijn 
achtergebleven. Te denken valt aan: bidons, kleding zoals jasjes en 
truien en sinds enige maanden ook twee fietsen. Iemand enig idee van 
wie deze fietsen zijn? 

Mis je iets? Kom dan je eigendom(men) ophalen. Aangezien de 
‘gevonden voorwerpen’ er al langere tijd liggen zullen ze (wanneer 
niet opgehaald) eind maart, voor de start van de competitie, 
weggedaan worden.  

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op via 
kantinecommissie@hltc.eu. 



 

 INKOPERSWISSEL 
BEDANKT JAN, WELKOM RUUD  

Eind 2021 is Jan Bruggeman als inkoper van de 
kantinecommissie gestopt. Hij heeft de afgelopen 
jaren veel tijd gestoken in het regelen van de 
nieuwe contracten en het opstarten van de 
contacten met de nieuwe leveranciers Sligro en 
Heineken. De overstap heeft geleid tot een 
uitgebreider assortiment en extra voorzieningen. 
De kantinecommissie is Jan dan ook enorm 
dankbaar voor zijn inzet in het algemeen en met 
name in dit traject.  

De taken van Jan zijn overgenomen door Ruud den 
Boer. Hij zal in samenwerking met de 
kantinecommissie, op zijn eigen enthousiaste 
manier, de voorraad gaan beheren. Nu de kantine 
weer open is betekent dit dat hij zich er gelijk op 
heeft kunnen storten om de voorraad weer op peil 
te brengen. 

Fotobijschrift: Jan Bruggeman overhandigt de 
sleutel van de store aan Ruud den Boer. 

 

 

   
  

BARDIENSTEN DRAAIEN EN RUILEN 
KANTINE WEER GEOPEND, BARDIENSTEN WEER GESTART 

Vanaf maandag 21 februari is de kantine weer volledig geopend, d.w.z. van 19:30 tot 23:30 uur. Ook de bardiensten door leden zijn 
weer ingepland en van start gegaan. Je krijgt bericht als je bent ingepland, en kort voor je bardienst een herinnering. De ingeplande 
diensten zijn ook zichtbaar in de ClubApp(onder Menu -> Bardiensten). We snappen dat de geplande bardienst niet altijd uitkomt, 

daarom is het mogelijk om een dienst te ruilen, hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Nieuw is dat ruilen 
mogelijk is via de Clubapp. 

Bij je eigen bardienst staat een groen vinkje met de tekst ‘Je bent ingeschreven’. Wanneer je op je eigen 
foto klikt verschijnt er een nieuw scherm met nu naast dezelfde tekst een link: ‘Beschikbaar stellen’. 
Door op deze link te klikken kun je je eigen dienst beschikbaar stellen. Door vervolgens op een bardienst 
die je wel kunt te klikken vind je de contactgegevens van het op die dag geplande HLTC-lid. Diegene moet 
dan ook zijn bardienst beschikbaar stellen en dan kunnen jullie onderling de bardienst ruilen. Stuur 
daarna nog wel een e-mail naar: kantinecommissie@hltc.eu, waarin je de ruiling doorgeeft. Makkelijker 
kunnen we het niet maken, wel leuker!  

Mocht je vragen hebben over ruilen in de Clubapp  stuur dan ook een e-mail naar 
kantinecommissie@hltc.eu. De Clubapp nog niet geïnstalleerd? Het gaat om de Clubapp van AllUnited. 
Je vind deze app in de Google App Store (voor Android) of de Apple App Store (voor iPhone/iPad). In de 
Clubapp dien je een account aan te maken met hetzelfde email-adres waarop je al informatie ontvangt 
van de HLTC. 
Alle afspraken omtrent het draaien en ruilen van een bardienst kun je hier nalezen: 
https://hltc.eu/assets/uploads/files/Bardiensten_draaien_en_ruilen.pdf 



 

 

PROEFLESSEN 
GRATIS VOOR FAMILIE EN VRIENDEN 

  
  

  

In maart organiseren we weer de actie 'Maak kennis met tennis'. Een leuke actie voor volwassen en jeugd die bestaat uit een 
aantal gratis tennislessen. Met deze actie hopen we nieuwe leden naar onze vereniging te trekken en ze enthousiast te maken 
voor tennis. Help jij mee? Want wist je dat de meeste nieuwe leden via een bestaand lid in aanraking zijn gekomen met de HLTC? 
Vertel je buurman, vrienden, familie of collega's over de actie en maak ze enthousiast! 

De proeflessen vinden plaats op de volgende momenten:  
Jeugd: maandag 7 maart van 17:30 tot 18:15 uur, zaterdag 12 maart van 09:45 tot 10:30 uur en maandag 14 maart van 17:30 tot 
18:15 uur 
Volwassenen: maandag 7 maart van 18:30 tot 19:30 uur, zaterdag 12 maart van 09:45 tot 10:45 uur en maandag 14 maart van 
18:30 tot 19:30 uur 
Voor meer informatie en aanmelden kan je verwijzen naar www.hltc.eu/introductielessen. 
 
 
 
Fotobijschrift (foto 21-2-2022): Geen stilte na de storm, maar regen, veel regen. Het park leek wel een zwembad. Een uitzondering 
vormden de gerenoveerde banen, die waren gewoon bespeelbaar! 
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