Beste leden van de TVW
Het is vandaag 1 oktober en het zomerseizoen zit erop. Tot en met 26 oktober is er op de
vrijdagavond nog competitie. Daarna begint het winterseizoen. Omdat de tennishal niet meer
beschikbaar is hebben wij in de kantinecommissie besproken hoe wij met de openingstijden
van de kantine in het winterseizoenen om willen gaan. Openstellen vraagt ook om leden die
bereid zijn kantinediensten te verrichten. Het afgelopen zomerseizoen was dit voor de
kantinecommissie een voortdurend hoofdpijndossier vwb het vinden van vrijwilligers
hiervoor. Omdat wij ook vinden dat verplichte kantinediensten geen oplossing is, komen wij
met een andere mogelijkheid.
De CLUB van 40
In een eerder bericht hebben wij dit idee al eens genoemd. Nu hebben wij besloten dit idee
uit te gaan voeren. Met veertig leden kunnen wij het hele jaar voorzien in bezette
kantinediensten. Tijdens toernooien zullen wij uiteraard ook de niet-leden van de CLUB van
40 vragen om diensten te verrichten. Als je lid wilt worden van de CLUB van 40 betekent dit,
dat je in de winter ongeveer 1 keer in de drie maanden een dienst doet. Zomers zal dit
gemiddeld 1 keer in de twee maanden zijn.
Het goede nieuws is dat inmiddels de helft van het aantal benodigde leden zich hebben
aangemeld voor deze CLUB van 40.
Wie maakt de club rond, zodat we ook het gemis van de tennishal zoveel mogelijk kunnen
compenseren? Stuur een mail naar: jj_hoogendoorn@planet.nl of bel: 0621503018.
Reageer direct. Van uitstel komt afstel.!!!!
Het is ook mogelijk om met twee personen een duo lidmaatschap aan te gaan. Daardoor
halveert het aantal te verrichten diensten per persoon.. Ook is het mogelijk om een
lidmaatschap aan te gaan voor de winter of de zomer.
Openingstijden winterseizoen
In het verlengde van de CLUB van 40 hebben wij het voornemen om op drie avonden per
week(maandag, woensdag en vrijdag) de kantine geopend te hebben. Wij beginnen per 1
oktober met de maandagavond. Op het moment dat de CLUB van 40 gevuld is, zullen wij de
beide andere avonden gaan bezetten.
,
Dinsdag- en donderdagavond
Deze avonden zullen vanuit de KC niet voorzien worden van een kantinedienst. Wel gaan wij
in overleg met op die avonden spelende combinaties. Het idee is om de huidige situatie
waarin op beide avonden een combinatie reeds een sleutel heeft door te zetten. Wij
verbinden daar dan wel een paar voorwaarden aan:
-Ook op deze avonden worden de geldzak gehaald en teruggebracht
-De kantine is open dmv selfservice
-De sleutelhoudende combinatie opent en sluit de kantine op het tijdstip dat zij wenselijk
vindt.
-de kantine is dan toegankelijk voor een ieder die op een van beide avonden speelt
-de kantine wordt netjes achtergelaten

Winteractiviteiten
Verder is er natuurlijk de klaverjascompetitie in het winterseizoen. Heb je hiervoor
belangstelling meld je dan bij Herman Fidder telnr. 0610081128.
Met de TC hebben wij gesproken over mogelijkheden om in de winter activiteiten te
organiseren op de tennisbaan, bv wintertossen, laddercompetitie , snerttoernooi etc.
Hierover later meer nieuws.
De Kantinecommissie
jj_hoogendoorn@planet.nl
0621503018

