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Van het Bestuur

Activiteiten

Versterking
gezocht voor
activiteiten t.b.v.
de vereniging.

Uit de commissies

Besloten is om het winterlidmaatschap weer in te voeren. Dit loopt van 1
oktober – 31 maart. Het aanmeldformulier staat op de site. Prijzen zijn:
Senior winterlid € 50,00
Jeugd winterlid € 25,00 (op 01-01-2017 nog geen 17 jaar)
Student winterlid € 37,50
In de komende Nieuwsbrief worden alle sponsoren vermeld. Wilt u ook
vermeld worden, meld u dan aan als sponsor bij Wiebe Hadderingh
(tc@gktc.nl). U kunt al sponsor zijn vanaf € 25 per seizoen.
Het bestuur heeft besloten om de onderhoudsbeurt van de baan in het
vervolg jaarlijks te laten verrichten door een gespecialiseerd bedrijf.
De Nieuwjaarsborrel 2018 staat voor alle leden gepland op zondag 7
januari van 16.00 – 18.00 uur in het clubhuis.
De Algemene Ledenvergadering 2018 staat gepland op dinsdag 20
februari 2018, start 20.00 uur in het clubhuis.
Zaterdag 24 maart 2018 gaan we met elkaar ons mooie park weer z’n
grote voorjaarsbeurt geven. Met z’n allen zodat we er allemaal weer van
kunnen genieten. Nadere informatie volgt eind februari.
Zoals gebruikelijk is, wordt ook in het nieuwe jaar een commissie evaluatie
georganiseerd. Dit vindt plaats op dinsdagavond 23 januari 2018 om 20.00
uur. Uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.
Binnen GKTC zijn er een tweetal commissies voor het park: De
Onderhoudscommissie en de Parkcommissie. De onderhoudscommissie (OC)
houdt zich actief bezig met het onderhoud van de banen, de Parkcommissie
(PC) houdt zich bezig met de omgeving van de banen, ons tennispark en de
kantine. Het Bestuur zoekt versterking voor beide commissies. Wij zullen
actief mensen gaan benaderen maar indien er nu al tennissers zijn die hun
steentje willen bijdragen aan de instandhouding van ons mooie tennispark,
kunnen zij zich melden bij Wiebe Hadderingh (tc@gktc.nl).
In het Bestuur is behoefte aan een actieve coördinator Jeugd. Welke
vader/moeder/persoon voelt zich hiertoe aangetrokken. Nadere informatie bij
Tjip Koopmans (tjipkoopmans@ziggo.nl).
Jaarlijkse open toernooi 2018 wordt gespeeld in week 13, van maandag 26
maart t/m zondag 1 april.
Afgelopen jaar zijn de banen onderworpen aan de “KNLTB banenscan”. In
dit rapport spreekt de KNLTB de verwachting uit dat de resterende levensduur
van onze banen 3-5 jaar is.
In het voorjaar van 2018 zullen we een gezelligheidstoernooi organiseren
samen met TC Gasselternijveen.
In januari 2018 wordt de lijst weer rondgestuurd voor het schoonhouden
van de kantine. De leden van de Jeu-de-boules club doen hier ook aan mee.
Er is een nieuwe koffiezetmachine aangeschaft.
De uitbrander van de maand: Kijk voor u vertrekt naar de baan op onze
website (www.gktc.nl) of die wel beschikbaar is. Als door regen, sneeuw of
anderszins de banen niet beschikbaar zijn, staat dat daar vermeld.

Al slijt de tennismat niet van je bezoekjes en lopen we bij jou ook zelden aan
toch blijft de band die tussen ons gegroeid is, voor altijd als een warm gevoel bestaan.

Het Bestuur van GKTC wenst alle leden een Vrolijk Kerstfeest en een
buitengewoon voorspoedig en succesvol Tennisjaar.

