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UITNODIGING OPENINGSTOERNOOI 17 APRIL

TENNISLESSEN GAAN WEER VAN START

Het nieuwe tennisseizoen gaat op 1 april weer
van start. We nodigen alle leden daarom uit
voor een openingstoernooi op 17 april. Om
10.30 uur is de inloop met koﬃe en cake. Om
11.00 uur starten we. Het duurt tot 15.00 uur.
Het gaat vooral om de gezelligheid! Alle leden
zijn welkom! Meld je aan door ons een mail te
sturen (tennis@quick1888.nl).

Met het nieuwe seizoen starten ook weer onze
tennislessen. Vanaf 4 april kan er gelest worden
op de maandagavond en op de woensdagavond.
Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te
vullen en op te sturen naar
lesquick1888@gmail.com. Graag vóór 26 maart
zodat we iedereen Ujdig kunnen laten weten
wat de indeling is. De reeks duurt 10 weken en
kost 80 euro voor Quick 1888 leden.

TOSSEN OP DINSDAGAVOND
Vanaf 5 april vinden er weer tossavonden plaats, dit seizoen op de dinsdagavond. Van 19.30 tot 21.30
uur wordt er gedubbeld in wisselende teams. De tossavonden zijn bedoeld voor alle leden van Quick
1888 en voor de leden van Hatert die bij ons tennislessen volgen. Ook als je nog maar net tennist. De
inloop is vrij, maar het is ook mogelijk om op de avond zelf gegevens uit te wisselen zodat je daarna ook
vooraf af kunt spreken met andere leden om naar de tossavond te komen.

NIEUWS OVER DE BANEN
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: baan 3 is niet meer… Quick 1888
heea ruimtegebrek en dat alle buitensporten er op in moesten leveren was
duidelijk. Aanvankelijk waren er plannen om de tennisbanen te verplaatsen. Dit is
voorlopig van de baan omdat er geen budget voor is. Wel hebben we een baan in
moeten leveren. Met ons huidige lage ledenaantal heel jammer, maar begrijpelijk.

STAND VAN ZAKEN BESTUUR
Drie leden van het tennisbestuur van vorig jaar, zijn begin dit jaar teruggetreden. PeU
Peelen en Ria de Water hebben aangegeven te zullen stoppen als Quick 1888 naar 2
tennisbanen zou gaan. Aldus geschiedde. Wim van de Water trad vanwege
gezondheidsklachten terug. Op de ledenvergadering van 3 februari hebben we ze bedankt
en afscheid van ze genomen met een bloemetje. Wij willen ze ook hier graag nogmaals
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid!
Sonny Jogia blija aan als bestuurslid en inmiddels hebben Wim Veenendaal en Hans Engbersen zich
gemeld als secretaris en algemeen coördinator. Zij zorgen samen met vrijwilligers voor de opstart van het
nieuwe seizoen. Oﬃcieel kunnen Wim en Hans pas toetreden tot het bestuur in een algemene
ledenvergadering. Vanwege de start van het nieuwe seizoen zijn we blij dat zij nu al deze taken vervullen.

NIEUWE LEDEN GEZOCHT!!
Een vitale tennisafdeling wil natuurlijk groeien. Naast dat we in de buurt acUef gaan werven, hopen we
dat ook onze leden als ambassadeur andere geïnteresseerden binnenhalen. Want Quick 1888 heea
volgens ons veel te bieden. Het is een leuke, informele club. Geen verplichUngen en geen wachtlijst.
Daarnaast ligt het heel centraal in Nijmegen-West en is tennissen bij Quick 1888 makkelijk te
combineren met andere laagdrempelige sporten. We richten ons via de website vooral op nieuwe leden
vanaf 18 jaar. Zij zijn ook de voornaamste doelgroep voor de tennislessen.
Daarnaast willen we ons ook extra richten op senioren. Vanuit de gemeente
wordt er veel gedaan om senioren gezond en ﬁt te houden. Wat is daar nu een
leukere sport voor dan tennis?
Met de wisselingen in het bestuur zijn er verschillende taken die opnieuw
verdeeld moeten worden. Wil je als vrijwilliger meehelpen? Laat het ons
weten!

SENIORENTOERNOOI
OPROEP OPENBARE LEDENLIJST
De wet bescherming persoonsgegevens staat het (gelukkig)
niet toe om zomaar gegevens van onze leden met andere
leden te delen. Maar soms kan het wel handig zijn om een
ander lid te kunnen benaderen voor een potje tennis. We
willen hiervoor een eenvoudige openbare lijst maken voor
mensen die dat willen. Wil je hieraan meedoen? Mail ons
met je telefoonnummer en mailadres en we zorgen voor
een openbare ledenlijst (naam, e-mailadres en
telefoonnummer) die we per mail verspreiden onder de
gegadigden.

Op 25 mei is organiseren we bij Quick
1888 een tennistoernooi speciaal voor
50-plussers. Deelname is graUs en ook
niet-leden zijn hiervoor van harte
welkom. Het start om 10.30 uur met
koﬃe en iets lekkers en van 11.00 tot
15.00 uur (met tussendoor een pauze)
wordt er getennist.
Aanmelden kan door te mailen naar
tennis@quick1888.nl. En breng gerust
iemand van buiten de club mee!

PROGRAMMA 2016

Hieronder alvast een overzicht van de acUviteiten in het voorjaar van 2016.
Als er aanvullingen of wijzigingen zijn in het programma, ontvangen onze leden hierover bericht.
1 april:
4 april:
17 april:
25 mei:
1 juli:

Buitenbanen speelklaar. Start van het seizoen!
Start reeks tennislessen voorjaar op maandag- en woensdagavond
Openingstoernooi tennisleden Quick 1888
Seniorentoernooi (50-plussers)
High tea toernooi

Elke dinsdagavond tossavond!
Let op!
Hou er rekening mee dat we met twee banen geen banen vrij hebben Ujdens de tennislessen op
maandag- en woensdagavond.
Op donderdag 21 april zijn er tennis-clinics voor kinderen van Brede School De Zonnewende. De banen
zijn dan ook de gehele ochtend niet beschikbaar.

Wij wensen iedereen een sporUef, gezellig en mooi tennisseizoen!

