Nieuwsbrief januari 2019
13 februari Algemene ledenvergdering
Beste Evergreeners,
Hierbij de eerste nieuwbrief van 2019. Terwijl de winter er voor zorgt dat we soms door koude en sneeuw niet ons
geliefde spel kunnen spelen, zijn we onderwijl met genoeg zaken bezig waar we een warm gevoel van krijgen.
De subsidie-aanvraag voor LED-verlichting is de deur uit, we zijn in gesprek met sponsoren voor nieuwe frisse
doeken langs onze banen, de dag “NL-doet” vindt in het 1e kwartaal plaats waarbij we onze binnen- en
buitenruimtes een verdere opkikker zullen geven.
Samen met Tennisschool Mark van der Haven hebben we het tennis voor de jeugd een andere, completere,
invulling gegeven met als bijpassende gedachte:: “ik heb geen tennisles, maar ik zit op tennis”.
Kortom: diverse zichtbare acties en veranderingen, met als doel dat we ons nog beter thuis voelen op ons complex.
Noteert u ook 13 februari as. in uw agenda. Om 19:30 starten we de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin
we u zullen bijpraten over het wel en wee van onze vereniging. We hebben goede hoop dat we ook hier goed
nieuws kunnen melden m.b.t. de verdere invulling van ons bestuur en commissies. We zullen u de nodige stukken
per mail doen toekomen.
Het bestuur.

Nieuws vanuit de barcommissie;
- koelkast
In de nieuwsbrief van december hadden we al aangekondigd dat we met een nieuwe koelkast bezig waren. Deze
week is de nieuwe koelkast geleverd. De koelkast is bijna 2x zo groot als de huidige Coca Cola Koelkast. Achter
de bar staat nu nog een grote RVS(koel)kast welke het niet meer doet. Deze zal binnenkort verwijderd worden. De
oude Coca Cola Koelkast zullen we wellicht als reserve(extra capaciteit bij toernooien) bewaren in het voorraadhok.
Tijdens NL Doet op zaterdag 16 maart zijn we van plan om het voorraadhok leeg te ruimen schoon te maken en te
schilderen. Zie ook bij de baancommissie.
- Bardiensten inplannen
Als je nog niet je bardiensten voor 2019 hebt ingevuld, doe dit dan nu. Je hebt nu nog keuze.
Log even in op de website van Evergreen en plan je bardiensten
De barcommissie.

Nieuws van de parkcommissie
NL Doet 2019
Zaterdag 16 maart doen we mee met de landelijke actie van het Oranje fonds. Je kunt je aanmelden via de site
van NL Doet of bij een van de parkcommissie leden. We gaan het park opknappen, schoonmaken en een 2e
nieuwe plantenbak maken. Afhankelijk van het weer worden de werkzaamheden aangepast.
Klik hier om meer te lezen over NL-doet en je aan te melden voor de klussen
Groundsman
We hebben geen groundsman meer, Frans Bergen heeft zijn laatste werk eind december gedaan en er is door zijn
tennisvrienden en de parkcommissie een afscheid georganiseerd.
In de parkcommissie zijn we op zoek geweest naar mensen, die de werkzaamheden om de banen bespeelbaar te
houden kunnen uitvoeren. Er wordt nog een aantal mensen telefonisch benaderd. Je kunt altijd aanmelden of
vragen stellen bij het bestuur.
Klusdagen
De grotere klussen op het park worden dit jaar, maandelijks uitgevoerd, iedereen mag meedoen. De dagen worden
gepland op zaterdag of woensdag, zodat iedereen de mogelijkheid heeft een van de klusdagen mee te helpen.
De data zijn: woensdag 20 februari, zaterdag 16 maart (NL Doet) zaterdag 6 april, woensdag 29 mei, woensdag 12
juni, zaterdag 27 juli, zaterdag 17 augustus, woensdag 25 september en zaterdag 19 oktober. We beginnen half
10 ’s morgens en koffie en lunch zijn inbegrepen, eventueel. Tot ziens op de klusdagen van EVERGREEN DOET
2019

Tennisnieuws
Jeugdnieuws
De nieuwe opzet van Tennisschool Mark van der Haven (zie
vorige nieuwsbrief) heeft geresulteerd in een groeiend aantal jeugdleden. Er wordt nu standaard 2x in de week
getraind. Tevens gaan er in het voorjaar 3 teams meedoen aan verschillende competities.
Mooi om te zien dat de inspanning van de tennisschool z’n vruchten afwerpt.
Voorjaarscompetitie
De inschrijvingen zijn achter de rug. De vrijdagavond zit bommetjevol met 8 teams. `voor de zaterdag hebben zich
3 teams opgegeven en ook op de zondag weer meerdere teams. Dat worden gezellige weekenden op Evergreen
-Wintercompetitie
De wintercompetitie draait op volle toeren. Inmiddels zijn we op donderdag gestart met de 3e periode. Op maandag
is er nog 1 avond te gaan in periode 2. Hierna starten we gelijk met periode 3. De maandagavondcompetitie zat in

periode 2 helemaal vol(54 deelnemers). Wij hebben vernomen dat er een paar mensen niet mee doen in periode 3,
wat inhoud dat er wellicht een paar plekjes vrijkomen voor nieuwe deelnemers. Wil je meedoen, meldt je dan nu
aan via evergreenmaassluis@gmail.com. Wees er wel snel bij want vol is vol.

Feest!!!!!
Staat 30 maart al in jullie agenda?
Er zal dan een spetterend feest worden georganiseerd in ons clubhuis.
Ga de kelen alvast maar smeren en de dansmoves oefenen, want het
wordt oergezellig tijdens de Hollandse avond, een A-Meezing-Party.
Neem gezellig je partner, collega en buurman mee!!
Nadere info en flyer volgen nog
Agenda
Maandag

09.00 – 12.00 uur seniorleden Toss

Donderdag

09.00 – 12.00 uur seniorleden Toss

Vrijdag

14.00 – 16.00 uur Tossen voor de heren

Zondag

10.30 uur Cardio-tennis o.l.v. Tennisschool Mark van der Haven

Woensdag 20 februari

Klusdag

Zaterdag 16 maart

NL-Doet

Zaterdag 30 maart

Noteer de volgende datum alvast in je agenda. Dan kom je natuurlijk naar Evergreen
voor de afsluiting van de wintercompetitie met aansluitend een spetterend feest:
“Ameezing Party”

Zaterdag 6 april

Klusdag en start Voorjaarscompetitie

Woensdag 29 mei

Klusdag

15 t/m 23 juni

2019 Clubkampioenschappen

Augustus

Fysiotherapie Hofstra Evergreen Open

