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Goorse Tennisclub
Beste leden,
De vakanties zijn bijna weer voorbij en het normale leven
vindt weer zijn weg.
Wij sturen deze nieuwsbrief om u te informeren over de
wetenswaardigheden en enkele belangrijke ontwikkelingen
zoals: vervanging ketel kleedkamers, bardienstregelingen,
beschikbaarheid banen tijdens de Spiraal Open Goorse,
sponsoren, tennislessen, najaarscompetitie, etc.

Agenda
4-9-2017
De Spiraal Open Goorse
t/m 10 -9-2017
14-10-2017
Klootschieten.

Met sportieve groet,

21-10-2017
Bestuur Goorse Tennisclub

Van de accommodatie commissie
-

-

-

De ketel voor de verwarming van de kleedkamers heeft het,
na 19 jaar dienst, helaas begeven. Daar wij kort voor de
Open Goorse een beslissing moesten nemen, hebben wij
gekozen voor een nieuwe gasgestookte ketel welke zal
worden geïnstalleerd door Holshof.
De houten banken op de banen waren reeds vorig seizoen
aan vervanging toe. Met noodgrepen hebben wij ze destijds
gerepareerd maar dit bleek niet voldoende om er nog jaren
mee door te kunnen. Inmiddels hebben wij nieuwe banken
geplaatst. Deze banken zijn moderner en duurzamer.
Per 1-8-2017 hebben wij een nieuw commissielid.
Bert Schrik komt ons versterken.

Jeugdtoernooi, GTC, MTV
’65 en TV Stedeke. Toernooi
wordt gespeeld in
Diepenheim

Nieuwe sponsoren
Wellicht is het u reeds
opgevallen?!
Nieuwe baansponsoren:
Vapor Apparel – Baan 2
Nieuwe bordsponsoren
-

Bar Bistro d’Olde Smidse
Grand Café De Zon
De Bebsel

Nieuwe toernooisponsor
-
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De Spiraal verenfabriek
Haaksbergen.
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Nog meer belangrijk nieuws
Van de recreatie commissie
-

Barpersoneel gezocht!

Aankomend najaar gaat er op de GTC voor het eerst worden
deelgenomen aan de najaarscompetitie. Er zijn vier teams die
zich hebben aangemeld voor de competitie op de
vrijdagavond.
Net als in het voorjaar wordt er 7 weken getennist. Natuurlijk
willen we ook op deze avonden iedereen kunnen voorzien van
een hapje en drankje dus zijn we op zoek naar vrijwilligers die op
de vrijdagavond een bardienst willen draaien.
De bardiensten tijdens de Spiraal Open Goorse zijn reeds
ingedeeld.

Van de wedstrijd commissie
-

Najaarscompetitie

Algemene
mededelingen
Beschikbaarheid banen
tijdens De Spiraal Open
Goorse 2017
Van 4-9-2017 t/m 10-9-2017
zijn de banen beperkt
beschikbaar i.v.m. met het
toernooi. Vanaf 18.00 uur
worden er wedstrijden
gespeeld!
Tennislessen

Deze nieuwe door de KNLTB geïntroduceerde competitie zal
worden gespeeld van week 37 t/m week 43. Week 44,45,46
gelden als inhaalweken!

De tennislessen starten weer
vanaf week 36.

Op onze banen wordt er door 4 teams, 2 teams GTC en 2
teams van MTV ’65, op de vrijdagavonden gespeeld vanaf
19:00 uur.
Wij wensen iedereen heel veel succes.

BELANGRIJKE MEDEDELING
Wil iedereen er op letten dat wanneer er
‘s avonds niet meer gespeeld wordt de
baanverlichting uit wordt gedaan.
(Dit ook graag doorgeven aan de
winterhuurders!!)
Ter info: baanverlichting is tot max. 23:00 uur
toegestaan.
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