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Van de redactie
In deze editie van de nieuwsbrief lees je informatie vanuit het bestuur en een
uitnodiging voor het jaarlijkse 50+ toernooi.
Heb je zelf iets dat je graag geplaatst ziet in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar
rravenschot@live.nl
Van de bestuurstafel
Ledentevredenheidsonderzoek
Het bestuur wil graag weten wat de mening van de leden is, wat wensen en
verwachtingen zijn voor de toekomst van onze club. Hiermee proberen we
(nog) beter sturing te kunnen geven aan het optimaliseren van de club en om
het voor iedereen naar de zin te maken. Zowel voor oud, jong, recreatief of
competitief.
Het enquêteformulier zal aan ieder lid persoonlijk worden overhandigd of
worden gebracht en je kunt het ook vinden op de website.
Graag retour vóór 1 januari 2019 in de brievenbus op ons tennispark, of bij 1
van de bestuursleden.
Energy Battle
Het is een poosje stil geweest rondom de Energy Battle die wordt gehouden
onder 7 sportverenigingen in Medemblik. Na de start op 21 mei jl. hebben we
in een bijeenkomst op 15 oktober een overzicht gehad van de stand van zaken.
We staan momenteel op de 2e plaats van best gerealiseerde bezuinigingen.
Tevens werden er door de deelnemers tips en adviezen uitgewisseld die tot een
betere besparing van het energieverbruik kunnen leiden.
In de afgelopen maanden leverden de weersomstandigheden eigenlijk de
grootste besparingen (o.a. het gasverbruik). Maar in de komende maanden
kunnen we er met zijn allen aan meewerken om het energieverbruik nog meer
te beperken. Denk hierbij aan de buitenverlichting (alleen waar het nodig is en
tijdig uitschakelen) het gasverbruik (verwarming niet onnodig verhogen en
weer terug zetten op standaard). Voor de binnenverlichting gaan we nog
enkele sensoren plaatsen om te voorkomen dat het licht blijft branden.
Verdere informatie volgt in de komende tijd.

Automatische incasso contributie
Alle leden hebben inmiddels informatie ontvangen over automatische incasso
en een formulier voor doorlopende machtiging. Tot heden blijkt dat nog lang
niet iedereen dit formulier heeft ingeleverd.
Daarom een vriendelijk en dringend verzoek om dit alsnog zo spoedig mogelijk
in orde te maken. Mochten er nog vragen over zijn , neem dan contact op met:
Henk Veentjer: mtcpanningmeester@outlook.com of 0638698082
AED en Reanimatie
Je hoopt het nooit mee te maken, maar het zal je maar gebeuren. Je collegasporter krijgt een hartstilstand/hartaanval.
Dan is het mooi dat er een AED in de buurt is, dat je er ook mee om kunt gaan
en dat je de persoon kunt reanimeren.
Daarom organiseren we bij onze club elke 2 jaar een cursus/training voor alle
leden die hier belangstelling voor hebben. Begin 2019 zal dit weer gaan
plaatsvinden in ons clubgebouw. Over de exacte datum en de kosten volgt
binnenkort meer informatie.
Vacature
Er is nog steeds een vacature voor iemand die nieuwe leden, bij de start van
hun lidmaatschap wil informeren over het “reilen en zeilen” bij onze club.
Goede begeleiding bij het zoeken naar tennismaatjes, tennislessen en
activiteiten op ons park vormen de basis voor een duurzaam lidmaatschap.
Zorgen dat men zich thuis voelt binnen de club. Lijkt het je wat en heb je
interesse, neem dan contact op met het secretariaat
secretariaatmedembliktennis@gmail.com of bel even met Sjaak Beers,
0653427893
Laatste kans
Nog maar 2 maanden en 2018 is weer voorbij. Nog geen of onvoldoende barof papierdiensten gedaan, kom dan NU in actie en geef je op. Zorg dat het
organisatieteam van deze diensten enthousiast blijft om dit te blijven regelen.
We willen toch allemaal dat we een drankje en een hapje in de kantine kunnen
nuttigen en dat de club financieel gezond blijft. Welnu schrijf je in via de
website. Als je méér dan 2 diensten per jaar wilt doen, kan dat natuurlijk ook.

50+ toernooi
Hierbij nodigen wij je uit voor het 50+ toernooi van MTC.

Dit gezelligheidstoernooi zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 24 november van
14:30 uur tot 18:00 uur
We hanteren dezelfde opzet als het Oranjetoernooi, dat wil zeggen dat je je
individueel opgeeft.
Tussen de wedstrijden door zorgen wij voor een lekker hapje.
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar:
mtcrecreatiecommissie@gmail.com
De inschrijving sluit op woensdag 14 november
Voor eventuele vragen kun je bellen met Andrea: 06-22100317 ( na 18.00 uur )
Sportieve groet,
De recreatiecommissie

