Uit het bestuur
De vervanging van het elektronische deurslot kostte 2200 euro. De breukschades ontstonden door het
laten ‘aanstaan’ van die deur op de nachtschoot.
Om opnieuw dure schade te voorkomen, gebruiken we de deur naast de bar alleen voor
openen en sluiten van het clubhuis. Voor alle andere zaken gebruiken we de overige deuren.
De actie Rabo Club Support heeft ons 344 euro opgeleverd. In januari krijgen we ook steun vanuit de
kruidkoekactie van de Plus.
We houden de jaarvergadering voorlopig op 9 februari en wachten af of dat gezien corona live kan.
De tennislessen als reguliere gymlessen voor De Mare verliepen 6 oktober goed. Even afwachten wat
het op termijn aan interesse van jogneren oplevert. De kosten bedroegen dankzij een gemeentelijke
steun van 200 euro netto 50 euro. De Reklamix plaatste een verslag met foto.
Het blijkt lastig om een van onze banen om te bouwen tot drie banen voor dynamic tennis. Voorzitter
Antoine neemt dat op met woordvoerder Herman Derickx. We onderzoeken wel of we ons
oefenbaantje kunnen ombouwen tot één DT-veld.
Tot eind december kunnen we ons inschrijven voor de voorjaarscompetitie. De KNLTB onderzoekt
een andere opzet, onder meer voor de steeds drukker wordende vrijdagavonden. Ook wordt de
wachttijd bij slecht weer teruggebracht van twee naar één uur.
De commissie gaat wellicht onze bederfelijke voorraad te koop aanbieden. Ze kijkt nog even of we er
ook iets mee kunnen betekenen richting minima.
Zet vrijdag 12 en/of zaterdag 13 maart alvast in de agenda voor NL doet.
De volgende bestuursvergadering is dinsdag 12 januari, 19.30 uur.

Bericht Baancommissie.
Het winterseizoen staat weer voor de deur. Graag wil ik iedereen op de volgende punten attent
maken:
Bij sneeuw op de baan: niet tennissen !
Bij opdooi: niet tennissen !
Informatie over het wel of niet bespelen van de banen, staat ook vermeld op de website. Hou de
website dus goed in de gaten. U mag mij ook bellen.
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