Nieuwsbrief december 2017
Beste tennisvrienden
Het jaar is weer bijna voorbij, dus tijd om alvast terug te blikken op dit seizoen.
Er zijn veel goede dingen gebeurd dit jaar, o.a.:
 Onze nieuwe website is online: www.tvsheerabtskerke.nl
 De LED lampen zijn geplaatst waardoor we veel energie besparen
 We hebben weer een zeer gezellig en succesvol Flo4kids toernooi gehad
 Er is op de vrijdagen en zaterdagen veel competitie gespeeld
 De kantineomzet is hoger dan de afgelopen jaren
 We hebben wifi en een televisie in de kantine
 De financiële prognose voor 2017 is ruim gunstiger dan begroot
Sponsorkliks
De opbrengst via sponsorkliks (€ 7,53) loopt nog niet storm. Dit kan hopelijk wel beter. Als je iets via internet
bestelt via bol.com com of zalando of mediamarkt of thuisbezorgd.nl of een andere grote webshop, klik dan
a.u.b. op de link op ons website en ga via die link shoppen voor onze vereniging naar de webshop waar je iets
wilt bestellen. Je komt via die link ook weer gewoon op jouw gewenste website. Dat kost jou niets extra maar
de commissie die anders naar de Zalando’s en bol.com’s gaat wordt dan gedeeltelijk naar onze vereniging
gestort. Bij thuisbezorgd.nl is de commissie per bestelling maar liefst € 1,‐.
Andere commissies varieren tussen 3% en 8% van het aankoopbedrag.
Financiële prognose
De financiële prognose 2017 ziet er gunstig uit. De winst komt ruim boven
de begroting (€3000) en voorgaande jaren (€2000) uit. Dit komt met name
door kostenbesparingen op energie door zonnepanelen en LED lampen en
gestegen inkomsten van sponsoren en kantineomzet.
Leden en opzeggingen
Er hebben een aantal leden reeds opgezegd voor volgend seizoen. Zoals het er nu naar uitziet hebben we
volgend jaar minder leden dan de 88 die we dit jaar hadden. Hopelijk komen er volgend seizoen via kennissen
en vrienden van onze huidige leden weer een aantal leden bij. Kijk op onze website om je op te geven als lid.
Opgeven kan ook gewoon via een gescand formulier wat in de kantine ligt of via een mailtje naar de secretaris
of penningmeester.
Opzeggingen zijn vanwege verschillende redenen, o.a. blessures, afgenomen interesse in tennis, verhuizing,
prioriteit aan andere tijdsbestedingen, etc…
Het bestuur wil drie opgezegde leden met name vermelden. Dat is omdat die al vanaf de beginjaren lid zijn
geweest en daardoor onder de mensen zijn die het langst lid zijn geweest van onze vereniging.
We willen Jo van ’t Westeinde, Ineke Karelse en Petra Kopmels via deze weg hartelijk danken voor hun
jarenlange sportiviteit en gezelligheid bij de vereniging en ook voor hun vrijwilligerswerk in diverse commissies
in de afgelopen decennia. Wij heten Jo, Ineke en Petra en andere oud‐leden ook in de toekomst graag welkom
voor een gezellig praatje en een kopje thee in de kantine of op het terras.
Nieuwe leden actie
Leden die 5 nieuwe leden aanleveren of 3 bordsponsoren (of combinatie hiervan) krijgen van de vereniging
een jaar lang volledig gratis lidmaatschap. Eén lid heeft hier vorig jaar al gebruik van kunnen maken en we
hopen dat er meer leden zijn die deze uitdaging willen aangaan….
Dit aanbod blijft ook voor komende seizoenen staan. Het lidmaatschap kost je dan niets want ook de KNLTB
kosten neemt de vereniging dan voor een jaar voor haar rekening.
Clubkampioenschappen
Het is ons tot nu toe niet gelukt om de finales van de clubkampioenschappen 2017 te plannen, o.a. door
slechte weersomstandigheden. We sluiten niet uit dat dit alsnog in deze winter gaat plaatsvinden in
combinatie met een gezellige avond. Zodra hier meer over bekend is hoor je dat van de TC en KC.
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Sponsoren
Er is weer een nieuwe sponsor bijgekomen !
Trae – passion for living, opgericht door onze nieuwe leden Rutger Walhout en Wilco Piketh, is ontstaan
vanuit hun gedeelde passie voor interieurbouw.
De naam Trae is afkomstig uit de Deense taal en betekent hout. Niet voor niets werkt Trae graag met hout en
andere natuurproducten. Bij Trae kun je terecht voor al je vraagstukken over kwaliteit meubels op maat.
Daarnaast kan Trae je assisteren met grotere verbouwwerkzaamheden. Je maakt gebruik van hun expertise,
terwijl je zelf de regie behoudt. Dat is wel zo prettig!
Kijk via hun link op onze website of ga direct naar https://www.traeliving.nl/
We zijn als vereniging heel blij met Trae als sponsor. Hun mooie bord hangt al op ons park. Hopelijk helpt de
sponsorpubliciteit om dit jonge bedrijf een boost te geven voor een snelle en succesvolle groei.
Nieuwe foto’s op tennispasjes van 2018!
In de KNLTB ledenadministratie zien we nog steeds 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.
DELTA VRIENDENDEAL
DELTA heeft momenteel een actieaanbod (vriendendeal), waarbij voor iedere
aangebrachte nieuwe energieklant een forse overstapbonus in het vooruitzicht ligt.
Wie overstapt naar DELTA voor een 1 of 3 jarig energiecontract (Gas en Elektrisch) kan
een korting ontvangen tot maximaal 150,‐ euro.
Tevens ontvangt Marco Kwaak, als medewerker van Delta, voor iedere nieuw aangebrachte klant een bedrag
van € 50,‐ . Deze bijdrage zal Marco ten goede laten komen van Tennisvereniging ’s‐Heer Abtskerke, zodat
iedere nieuwe klant dus een bedrag van € 50,‐ euro oplevert voor onze vereniging.
Zowel voor de leden als de vereniging dus een heel mooi aanbod, want als er 10 klanten overstappen levert dit
de vereniging € 500,‐ euro op. Dit naast de besparing die ieder lid zelf nog ontvangt vanuit DELTA.
Deze deal werkt heel eenvoudig.
1. Ga naar https://www.delta.nl/vriendendeal/aanmelden
2. Vul je naam, adres, E‐mailadres en telefoonnummer in
3. Geef aan op welke dag/tijdstip je gebeld wilt worden
4. Als laatste wordt onderaan de pagina gevraagd wie jou voor deze deal heeft uitgenodigd. Vul hier de
naam “Marco Kwaak” in (zodat DELTA weet via wie de aanmelding komt)
Je wordt dan teruggebeld voor het aanbod, zodat de overstap direct geregeld kan worden.
Het enige wat belangrijk is dat u geen lopend contract heeft bij DELTA en dat u kosteloos over kunt stappen
van uw huidige energieleverancier.
Mocht je nog vrienden/kennissen hebben die ook gebruik willen maken van dit aanbod, dan is dat ook
mogelijk.
NB: Als Marco de DELTA medewerker is die op 31 december 2017 de meeste nieuwe klanten heeft aangemeld
dan krijg hij ook nog eens twee kaarten voor Concert at Sea 2018! Deze worden dan verloot onder alle nieuwe
Delta klanten die via Marco zijn aangemeld (ook die van buiten onze vereniging). Als je gebruik maakt van dit
aanbod dan zouden wij het waarderen als je ons een mail stuurt wanneer u de aanmelding heeft ingevuld
zodat we weten hoeveel bijdragen we als vereniging kunnen verwachten. Dus stuur dan een mail naar:
Marco Kwaak: mgkwaak@zeelandnet.nl en een c.c. naar Hans de Jonge: penningmeestertvhak@gmail.com

Last but not least….. We willen als bestuur en commissies alle leden alvast prettige feestdagen en
een sportief en gezond 2018 wensen.
December 2017,
Hans de Jonge, namens bestuur en redactiecommissie

