Nieuwsbrief juni 2017
Beste tennisvrienden
Het seizoen is al bijna halverwege dus tijd voor weer een nieuwsbrief want er is de afgelopen maanden veel
gebeurd. Om een paar dingen te noemen:
Onze nieuwe website is online! www.tvsheerabtskerke.nl
Opgezet onder deskundige begeleiding van Inter Delta Communicatie en gevuld met foto’s en stukjes door
de redactiecommissie (Margret, Marco en Hans).
Wij ontvangen graag kopij en ideeën van leden om te kunnen plaatsen op de website. Stuur dan een mail
naar: info@tvsheerabtskerke.nl
Er staan behalve praktische info over de vereniging, ook leuke foto’s en nieuwtjes, de lijst met Schrabbekerke
legends (alle clubkampioenen door de jaren heen) en links naar sponsoren. Natuurlijk gaan we de website
regelmatig aanvullen met leuke stukjes en foto’s. Veel leesplezier!
Er zijn 4 nieuwe sponsoren bijgekomen
Inter Delta Communicatie, Karelse Verzekeringen, ITM metaal (Lasersnijwerk) en Leanforms.

Even een korte introductie….
Inter Delta Communicatie is een full service communicatiebureau. U kunt hier
ontwerp, ontwikkelen van websites, Webhosting, ICT consultancy en nog veel meer.

terecht voor Grafisch

ITM Metaal is een bedrijf voor Lasersnijwerk plaatmateriaal, waterjet snijden, CNC zetwerk, walswerk,
afwerking e.d. Zusterbedrijf TLC is specialist in buisverbindingen, profielverbindingen, ronde buizen, kokers
en afwerking.
Karelse verzekeringen is al sinds 1994 specialist op de Zeeuwse markt voor particuliere schadeverzekeringen,
zakelijke verzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken, consumptief Krediet. Karelse is
ook gespecialiseerd in maatwerkadvies op het gebied van zorgverzekeringen en uitvaartverzekeringen.
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Leanforms is specialist in slimme webformulieren en daarmee de oplossing voor uw problemen van
bureaucratie en inefficiëntie. LeanForms is de slimste registratietool voor al uw bedrijfsprocessen.
Voor meer informatie over de huidige en nieuwe sponsoren, kijk dan op onze website.
Rabobank clubkascampagne
In de vorige nieuwsbrief had ik het over de Rabobank clubkascampagne. De Rabobank leden hebben het
mogelijk gemaakt dat onze vereniging een bedrag van €162,62 heeft gekregen. Vorig jaar was het bedrag
€127,54. Dat is een behoorlijke stijging van ruim 27%. Hartelijk dank aan iedereen die op ons gestemd heeft!
Nieuwe Ledlampen op de baan en nieuwe vloer in het kleedgebouw!

Het ziet er fantastisch uit! De LED verlichting is veel helderder is dan de
oude verlichting en bovendien veel energiezuiniger. Met dank aan het
investeringsfonds van de gemeente Borsele die dit mogelijk heeft gemaakt.
Ook de nieuwe vloer in de kleedkamers en wc’s ziet er prachtig uit. Bedankt voor het harde werken Wim en
Fabian!
Wifi en TV in de kantine!
Het bestuur heeft besloten om met haar tijd mee te gaan en WIFI te installeren in onze kantine via ADSL over
onze oude telefoonlijn die er al lag.
Vanaf omstreeks half juni hebben we internetverbinding.
Wij zoeken nog een tweede hands televisie (minimaal 42 inch) om op te hangen achter de bar. Ken jij iemand
die een nieuwe TV heeft gekocht of wil kopen en die nog een redelijke tweede hands TV heeft, dan zijn wij
daarin geïnteresseerd om tegen een redelijke prijs over te nemen. We kunnen dan het internetabonnement
upgraden met een TV abonnement zodat we bijvoorbeeld de finale van grandslams op TV in de kantine
kunnen bekijken of andere sportevenementen en Europacup voetbal wedstrijden in de kantine kunnen
bekijken onder het genot van een hapje en drankje en de gezelligheid van de kantine. Het idee is dan ook dat
de WIFI en TV zichzelf gaan terugverdienen door middel van hogere kantineomzet….
Door bijvoorbeeld de sponsorlogo’s via een presentatie slideshow continu te laten zien op de TV kunnen we
bovendien extra exposure creëren voor de sponsoren.
Nieuwe foto’s op tennispasjes
In de KNLTB ledenadministratie hebben we gezien dat een aantal leden geen pasfoto op zijn/haar pasje heeft
of een pasfoto heeft van vele jaren geleden (al dan niet bewust..)
Wil jij je foto updaten, stuur dan je pasfoto naar de secretaris (secretaristvhak@gmail.com) of
penningmeester (penningmeestertvhak@gmail.com). Wij kunnen de pasfoto uploaden in het KNLTB systeem
en dan heb je met ingang van het nieuwe jaar je nieuwe foto op je pasje.
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SponsorKliks
Op de eerste pagina van onze website vind je een icoon
SponsorKliks.
Dit
is
een
samenwerkingsverband
van
grote
shoppingwebsites zoals Bol.com, Zalando, Thuisbezorgd.nl,
booking.com, KLM, etc….
Het concept is heel simpel. Bestel via de SponsorKliks‐
pagina van onze vereniging bij alle bekende webwinkels
waar u normaliter ook al koopt. Van alle aankopen wordt
een commissie maandelijks aan uw vereniging uitbetaald! U
betaalt niets extra!
Meer dan 4.600 sponsordoelen in Nederland maken
gebruik van SponsorKliks. Samen vertegenwoordigen zij
honderdduizenden leden, supporters en donateurs!

Hier klikken!
Normaliter is 75% van de commissie voor de vereniging. Dit
kan aardig oplopen. Bij thuisbezorgd.nl is de commissie voor de vereniging zelfs €1,‐ per transactie. Dus heb
je zin om een pizza of Chinees te laten bezorgen, ga dan naar thuisbezorgd.nl via de link op onze website. Dat
levert dan €1 voor de vereniging op en het kost de klant niets extra want die commissie zou anders in de zak
van iemand anders terecht komen. Hou je van online shoppen en heb je iets leuks gevonden op Bol.com,
Zalando of een andere website, ga dan vóór je het artikel bestelt naar de webshop via de link op onze
website. Ik zag dat vereniging DWO’15 (Ovezande) dit jaar al €157 heeft verdient dus dat is een leuk bedrag
in een paar maanden. Bij ons staat de teller op €0,33 nadat ik het zelf even hebt getest via een aankoop van
een tennisshirt op Bol.com. De tussenstand van de opbrengst is bovendien ook zichtbaar op het icoon op
onze website. Kijk voor meer info op: https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php
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Flo4kids toernooi
Ook dit jaar houden wij weer het Flo4kids Tennistoernooi 2017 van 02‐07‐2017 t/m 09‐07‐2017
In 2017 is het mogelijk om naast de categorieën MIX 5,6,7,8/9 en de jeugd, tevens in te schrijven voor de
categorie HD 2/3/4.
Je kunt je opgeven via deze link: https://www.toernooiklapper.nl/toernooi/ZEJJC26/
Wij hopen dat je meedoet zodat het weer een gezellig toernooi wordt !!
Clubkampioenschappen 2017
Op de website staan de lijsten met alle clubkampioenen van alle categorieën door de jaren heen. Het leek
me leuk om eens de kijken wie de recordhouders in titels zijn en dus de ware Schrabbekerke Legends!

Jan van der Weele staat met stip op nummer één. Wil je ook met jouw naam op deze lijst? Dan kun je daar
dit seizoen mee beginnen….
Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor de clubkampioenschappen 2017!
De voorrondes vinden plaats vanaf 19 juni tot en met 1 september. De wedstrijden worden zoveel mogelijk
ingepland door de TC. De kwart en halve finales worden gespeeld op 9 en 10 september en het finale
weekend staat gepland op 16 en 17 september.
Inschrijven is mogelijk in de categorieën: dames enkel, heren enkel, damesdubbel, herendubbel, mixdubbel
Inschrijven kan via onderstaande link op Toernooi.nl
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4B095105‐8FFD‐456D‐AC59‐5B2619A64275

LET OP: Inschrijven kan tot 16 JUNI

Instuifmiddag
Zondag 25 juni staat er weer een instuif gepland vanaf 14.00 uur. Kom gezellig langs voor een
hapje en drankje en natuurlijk ook om een balletje te slaan.

Juni 2017
Namens bestuur en redactiecommissie
Hans de Jonge

