UITGAVE DECEMBER 2017
============================================================================
Beste Shaile-leden,
De Sinterklaasdagen zijn weer achter de rug en de Goedheiligman zit inmiddels in Madrid alweer achter
zijn bureau om zijn bevindingen van dit jaar in zijn grote boek vast te leggen.
De Kerstdagen naderen, en niet lang daarna gaan we weer met knallende kurken 2018 in en verlaten met
een goed tennisgevoel het jaar 2017.
Voor- en najaarscompetitie die voortreffelijk zijn verlopen, en de toernooien 35+ en Shaile Open met grote
aantallen deelnemers, en wat te zeggen van de vele activiteiten die door onze sub-commissies zijn
georganiseerd. Interne donderdagavond, clubkampioenschappen, zomeravond, partnertoernooi,
de dinsdagavondtoss, allemaal waren ze zeer geslaagd, en sorry, we zullen er best nog enkele zijn
vergeten mee te nemen in voorgaand rijtje
We hopen dat 2018 in alle facetten niet onder zal doen voor 2017 zodat we met een goed gevoel richting
het 100-jarig jubileum kunnen gaan
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Het bestuur wenst alle leden, sponsoren, begunstigers en donateurs Prettige Kerstdagen en een
fantastisch en sportief 2018 en vooral, een goede gezondheid toe.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.BEDANKT IEDEREEN
Het bestuur wil alle vrijwilligers die op welke manier dan
ook bij Shaile hun steentje hebben bijgedragen aan de vele
werkzaamheden die bij het draaiende houden van een
vereniging komen kijken, hartelijk bedanken voor hun inzet.
Bedankt mensen, wij kunnen niet zónder vrijwilligers.
Een belangrijke groep die wij niet mogen vergeten omdat ook
zij een belangrijk aandeel hebben bij het wel en wee van een
vereniging, zijn onze sponsoren.
Ook deze mensen willen wij hartelijk bedanken voor hun
steun die wij in 2017 van hun hebben mogen ontvangen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

AFSCHEID VAN EEN ICOON !
Jan van Gellecum, wellicht alleen bekend bij degenen die al
wat langer onze ledenlijsten completeren.
Helaas heeft Jan onze club vanwege verhuizing moeten verlaten
en dat doet hem niet alléén pijn, ook wij zullen hem best missen.
Maar Jan is het land niet uit, en Nijmegen is qua afstand niet een
plek die niet te overbruggen zou zijn.
We zullen hem daarom best nog wel eens tegenkomen bij Shaile
om onder het genot van een pilsje oude annekdotes de revue te
laten passeren.
Jan heeft zich bij ons afgemeld met onderstaand schrijven;
Helaas moet ik met ingang van komend jaar mijn lidmaatschap van Shaile beeindigen.
Reden: verhuizing naar Nijmegen.
Ik ben lid geworden met de aktie 800, dat moet in 1990 geweest zijn toen ik net de verhuizing de andere
kant op, achter de rug had. Ik ben dus bijna 30 jaar lid, onderdeel van het meubilair zeg je dan.
Al die jaren heb ik met veel plezier gespeeld, in competities en recreatief. Ik kijk natuurlijk ook met veel
genoegen, maar enigszins wazig, terug op wat ze bij voetbal de derde helft noemen: terras en
kantine zal ik niet licht vergeten.
Dit alles kan natuurlijk alleen maar door de ontzettend leuke contacten die ik met de shaile-genoten heb.
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de leuke tijd die ik gehad heb, en zeker ook degenen die zich
ingezet hebben om de club draaiend te houden: commissies, bestuur, organiseren van allerlei aktiviteiten.
Zonder jullie was het niet half zo leuk geweest!
Ik wens iedereen nog een prettige tijd en de club een voorspoedig voortbestaan.
Met de nodige weemoed moet ik zeggen: voor mij is het bij Shaile: game, set en match.
Met vriendelijke groet,
Jan van Gellecum
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.WE KUNNEN ER BEST NOG WAT MEER GEBRUIKEN
In onze nieuwsbrief van november deden wij een oproep voor deelnemers aan een
cursus reanimatie met behulp van een AED.
Het laatste half jaar heeft bewezen dat mensen die om kunnen gaan met deze
apparatuur van gouden waarde kunnen zijn voor personen die plotseling worden
getroffen door hartfalen of –stilstand op een sportveld of elders.
De bewuste 6 minuten regel kan dan alleen van onschatbare waarde zijn wanneer
we beschikken over voldoende mensen die in dergelijke gevallen weten wat te doen.
Het deed ons goed te kunnen konstateren dat 9 (nieuwe) personen zich hebben opgegeven aan de
cursus te willendeelnemen.
Wat ons is opgevallen dat GEEN van de bestaande groep leden die reeds eerder aan deze cursus
hebben deelgenomen zich heeft opgegeven voor een herhalingscursus, terwijl dit regelmatig nodig is.
Ook vinden wij het jammer dat wij bij de aanmelders GEEN jeugdigen deelnemers tegen zijn gekomen.
Het zou toch fantastisch zijn als wij als club de beschikking hadden over een aantal jonge AED-ers.
De cursus willen wij pas starten in maart 2018, dus nog volop de gelegenheid je aan te melden.
Kom op cursus-herhalers en jeugdigen, “we kunnen er best nog een aantal gebruiken”
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.GEHOORD OP DE TENNISBAAN:

WEGENS DOORSLAAND SUCCES,
ER KOMT WÉÉR EEN NIEUW JAAR AAN

DE DEUR STAAT NOG STEEDS OP EEN KIER
Als vervolg op de gesprekken die wij met alle Helmondse tennisverenigingen
op vrijdag 19 mei j.l. met de Wethouder van Sportzaken, Frans Stienen
mochten hebben, zijn er op woensdag 6 december j.l. opnieuw gesprekken
gevoerd met als thema; “hoe krijgen we het in Helmond voor elkaar dat de
tennisverenigingen meer met elkaar gaan samenwerken.
Alleen op die manier kunnen we komen tot enkele verenigingen die voldoende draagkrachtig zijn om de
toekomst op een zonnige manier tegemoet te zien. Tijdens deze gesprekken kwam tot uiting dat dit voor
Shaile zou kunnen betekenen dat de deur voor gesprekken met de gemeente over de totale renovatie van
het park nog vóór het 100-jarig jubileum nog steeds op een kier staat.
Na de Gemeenteraadverkeizingen op 21 maart 2018 gaat Frans Stienen het stokje met de portefeuille
Sportzaken overgeven aan zijn opvolger.
Voor eind januari 2018 dient Shaile bij de Gemeente dan ook een duidelijke visie op tafel te hebben
liggen waarin de zienswijze van de renovatie en visie voor de toekomst van Shaile duidelijk wordt
weergegeven voor doorgave aan de nieuwe Wethouder van Sportzaken.
De deur is dus nog lang niet dichtgegooid en staat nog op een flinke kier. We houden jullie op de hoogte.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.DON’T FORGET !!!!
Hebben we het allemaal in onze agenda’s genoteerd ?
zaterdag 24 februari 2018: studiedag bestuur en commissies
dinsdag 13 maart 2018: Jaarlijke Algemene Ledenvergadering
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.WIE WIL ?
Wie is bereid om op zaterdag 13 en/of 20 januari 2018 mee de helpende
hand te bieden met het bladvrij maken van onze tennisbanen en paden
daar omheen ? We starten dan rond de klok van 09.00 uur en gaan dan
om 12.30 uur genieten van het weekend.
Vele handen maken licht werk dus hopen wij op héél veel handen.
Degenen die bereid om mee te helpen met de voorbereidende werkzaamheden, kunnen zich melden via
de e-mail adressen: wpmmaas@outlook.com of info@shaile.com
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Tijdens de Rabo Late Night op 16 november j.l. in zaal Traverse, stons
directievoorzitter Peter de Bruin nog even stil bij de Rabobank Clubkas
Campagne die in het voorjaar van 2017 werd gehouden.
Elk lid van de Rabobank kon stemmen op de club of stichting die hij of zij een
warm hart toedroeg om op die manier de kas van die club financieel te
steunen. Voor Shaile bracht die campage het mooie bedrag van € 758,00 op.
Om te kunnen en mogen stemmen op je favoriete club moest je echter wél
LID van de Rabobank zijn en niet alleen rekeninghouder en/of spaarder.
Helaas wist, en weet, nog lang niet iedereen dat je lid van de Rabobank kan worden en wat dat
lidmaatschap inhoudt. De ledenraad is een belangrijke gesprekspartner van de directie en kunt u worden
voorgedragen als ledenraadslid en daarmee de leden vertegenwoordigen tijdens bijeenkomesten.
U oefent daarme invloed uit op de koers van uw lokale Rabobank.
Voor leden worden diverse bijeenkomsten, lezingen, evenementen, themagroepen en netwerksessies
georganiseerd. Vier maal per jaar verschijnt het ledenmagazine “Dichterbij”.
Wilt u in 2018 wél meestemmen voor een financiële ondersteuning van je favoriete club of stichting.
Ga dan naar de website van Rabobank Helmond en meld je aan als lid en profiteer van de vele voordelen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

