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=============================================================================
Beste leden,
Het beeld hiernaast geeft het al aan, de lente is op komst
en dat betekent dat momenteel weer alles uit de kast
wordt gehaald om ons sportpark weer speelklaar te
maken voor een nieuw tennisseizoen. Het is te hopen dat
iedereen weer gezond en ongeschonden uit de
winterperiode is gekomen want het wordt weer een
tennisseizoen dat bol staat van de activiteiten die jullie
absoluut niet mogen missen. Op zondag 2 april a.s. is het zover en kunnen we weer genieten
van heerlijke tennispartijen op ons natuurrijke sportpark. Wij wensen iedereen een fantastisch
tennisseizoen en voor de competitiespelers uiteraard, heel veel succes en spelplezier.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

SPEK DE CLUBKAS VAN SHAILE !
Rabobank Helmond introduceert de Rabobank Clubkas Campagne.
Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Helmond
- en voldoen aan de voorwaarden – kunnen meedoen
Helmond telt honderden clubs. Een groot deel van hen – en ook Shaile bankiert bij Rabobank Helmond. Tot op heden konden wij gebruik maken van een vast
sponsorbedrag per jaar en een kleine bijdrage per jeugdlid. Dat gaat nu veranderen.
Rabobank Helmond heeft het huidige sponsorbeleid tegen het licht gehouden.
Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Helmond, en voldoen aan de
voorwaarden, kunnen vanaf nu een bijdrage verdienen door deel te nemen aan de
Rabobank Clubkas Campagne. De hoogte van dat bedrag hangt af van het aantal stemmen dat
de club krijgt. Alle clubs die bankieren bij de Rabobank Helmond, komen in aanmerking voor
een donatie van de bank. het bedrag dat wij krijgen staat echter niet meer vast.
het s afhankelijk van het aantal stemmen dat ze krijgen van de leden van de Rabobank
De bank daagt clubs dan ook uit om campagne te voeren om zo clubleden, vrienden, familie en
kennissen die lid zijn van de Rabobank Helmond op te roepen om te stemmen want: hoe meer
stemmen wij binnenhalen, hoe hoger het geldbedrag voor Shaile.
Leden van de Rabobank Helmond brengen tussen 6 en 30 april ieder 5 stemmen uit op
5 verschillende clubs. Aan het einde van de stemperiode worden alle uitgebrachte stemmen bij
elkaar opgeteld en gedeeld door het totaalbedrag van € 100.000,--.
Zo wordt duidelijk hoeveel een stem waard is en welk bedrag iedere club krijgt.
U STEMT TOCH OOK ?
Van 6 tot en met 30 april kunnen leden van de Rabobank Helmond stemmen.
Zij krijgen een persoonlijke, unieke stemcode waarmee ze op 5 verschillende verenigingen of
stichtingen kunnen stemmen. In mei wordt de uitslag bekendgemaakt.
LET WEL: alléén LEDEN van de Rabobank kunnen stemmen. U dien dus LID te zijn van
de Rabobank want alleen klant (rekeninghouder o.i.d.) is niet voldoende.
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Opening seizoen 2017
Op zondag 2 april a.s. wordt het tennisseizoen 2017 officieel geopend.
Van 12.00 uur tot 14.00 uur heeft onze jeugd de aftrap met haar Funkids opening.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur volgen de senioren met een openingstoss.
Tevens worden de captains uitgenodigd om de competitiepapieren te komen ophalen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Start voorjaarscompetitie
Op donderdag 6 april start bij Shaile de voorjaarscompetitie 2017 met maar liefst 45 teams,
(inclusief tenniskids) die hun beste beentje voor gaan zetten om een goed resultaat te behalen.
De teamindelingen zijn reeds per e-mail naar de spelers verzonden, maar zijn inmiddels ook te
bekijken op onze website (www.shaile.nl).
Binnenkort worden ook de uitslagen en standenlijsten per team op de startpagina geplaatst.
Via een klik op uw team kom je direct in de competitiegegevens.
Veel succes !!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nieuw toegangssysteem
Bij Shaile wordt bijgehouden wie er welk poortsleuteltje gebruikt.
Mocht het nu onverhoopt voorkomen dat het hek of de deur niet meer opengaat, geef dit dan
z.s.m. door aan Corné Hoogendijk via een whattapp of een SMS-je, op tel.nr. 06-534 86 768
Zet in het berichtje je naam, je sleutelnummer en het exacte tijdstip dat je aan het hek stond.
Hij kan dan het systeem nakijken en je verder helpen.
Als je een sleuteltje hebt overgenomen van een ander lid, geef dit dan ook door zodat de
administratie op orde gehouden kan worden
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Baanopmaak
Onlangs heeft elk mannelijk Shaile lid een e-mail ontvangen met
daarin een noodkreet van onze groundsman Martien Bombeeck
De weersomstandigheden van de laatste weken zijn van dien
aard geweest dat de mogelijkheid niet uitgesloten mag worden
dat de start van de competitie voor de thuisteams in gevaar
komt. Enige alternatief daarvoor is dan richting binnenbanen,
maar wie wil dat écht. Dit is niet echt nodig mits . . . .
Wij een aantal mensen beschikbaar hadden die Martien met zijn
werkzaamheden bij de baanopmaak zouden kunnen en willen helpen.
Dat was in grote lijnen de noodkreet van onze groundsman.
Dus, mocht u genegen zijn om na deze oproep Martien uit de problemen te helpen, neem dan
even kontakt op met Wim Maas wpm.maas@outlook.com of Martien Bombeeck 06 110 01 481
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KNLTB verenigingsapp
Binnen afzienbare tijd kunnen alle leden van Shaile gebruik maken van de
KNLTB clubapp. Hierin komt alle informatie met betrekking de vereniging,
competities, activiteiten etc. etc met één druk op de knop binnen handbereik.
Binnenkort ontvangt u meer informatie omtrent dit nieuwe systeem en waarvan
onze webmaster Janet van de Laar de beheerder wordt.
Hou dus uw mail goed in de gaten !
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Nieuw kassa-systeem
Met ingang van het nieuwe seizoen krijgen alle leden die zijn
opgenomen in het barschema 2017 te maken met een nieuw
kassasysteem in het clubhuis van Shaile.
Niet dat een grote verandering betekent, alleen dat alles
gemakkelijker, duidelijker én sneller gaat.
Bovendien is het nieuwe kassasysteem voorzien van een pinautomaat zodat we ook minder te
maken krijgen met cash betalingen en leden niet meer met cash geld naar de tennisbaan hoeven
maar slechts twee pasjes voldoende zijn t.w. pinpas én tennispas.
Iedereen krijgt een duidelijke uitleg bij aanvang van zijn bardienst, maar bovendien zorgen wij
dat er bij de kassa een duidelijke gebruiksaanwijzing aanwezig is.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Start toss-avonden
Zoals reeds vermeldt start op zondag 2 april a.s. het nieuwe seizoen, wat t
betekent dat de eerste toss-avond op dinsdag 4 april a.s. zal plaatsvinden.
De wedstrijden vangen aan zoals altijd om 19.00 uur.
Wij adviseren met name de nieuwe leden die nog niet aan de toss hebben
deelgenomen om deze eerste toss te bezoeken omdat het de bedoeling is
dat voor nieuwe leden een extra introductie zal plaatsvinden door Michiel Hellendoorn.
Graag snel de club leren kennen, dan is dit dé manier om tennisvrienden of maatjes te maken.
Dit betekent óók dat er op 4 april a.s. weer een start wordt gemaakt met de maandelijkse
toss-avonden voor alle jeugdleden die met gele ballen spelen.
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur.
Wél zelf ballen meebrengen, tennispasjes inleveren bij de tossmeester en een bericht voor
je ouders: zelf ben je verantwoordelijk voor het komen en het naar huis gaan.
Tossmeesters; Michiel Hellendoorn en Sjef Verhagen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Maandagmorgen-toss
Op maandag 3 april a.s. gaat ook de maandagmorgen toss weer van start voor alle seniorleden.
De wedstrijden vangen aan om 09.30 uur en duren 60 minuten.
Na het genot van een kop koffie o.i.d. vangt rond 11.00 uur een tweede ronde aan die eveneens
gepland staat op 60 minuten.
Er worden zoveel mogelijk dubbelpartijen gespeeld en de tweede ronde is niet verplicht want het
is voor iedereen een vrije keuze of hij of zij deelneemt aan de tweede ronde.
Voor een gezellige maandagmorgen met wat ontspanning, kom gerust langs.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Zondagmorgen mix-competitie
Op een nog nader te bepalen datum (u ontvangt daarover nog bericht)
start ook weer de zondagmorgen mix-competitie.
Mede-organisator Tonnie Camps heeft besloten om hiermee te stoppen
en is Michiel Hellendoorn bereid gevonden het stokje van haar over te
nemen. Voor de digitale planning van de wedstrijden is Ilse Mannaerts
bereid gevonden.
Wij danken Tonnie Camps voor haar inzet het afgelopen seizoen en
wensen het team van Judith Dongelmans met Michiel en Ilse veel plezier
en succes.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Tennisbond KNLTB omarmt gravel
In de diverse vakbladen komen we het steeds
weer tegen; de tennisbond zet in op gravel
omdat dit de beste ondergrond blijkt, voor élke
doelgroep en elk ambitieniveau.
En waarom nu pas ?
Vroeger tennisten we bijna allemaal op gravel.
Ja toch ? En daar was niks mee.
Sterker, nog altijd ervaren we dat “gemalen baksteen” als de meest prettige ondergrond om op te
tennissen – en internationaal is gravel ook de standaard.
Toch was in 2012 nog maar één op de vijf tennisbanen die in Nederland werden aangelegd een
gravelbaan. Dat nu, vond de tennisbond KNLTB, moest een halt worden toegeroepen.
De laatste jaren is daarom een intense lobby voor gravel gestart. Met een groter doel.
Want adequate voorlichting c.q. het ontkrachten van een aantal mythes en het nadrukkelijk
stimuleren van een keuze voor gravel (in plaats van met name kunstgras) moet de tennissport in
Nederland - ook buiten de landsgrenzen - aan een gezonde toekomst helpen.
De KNLTB is stellig, en draait er niet omheen. Een verhaal over baansoorten is een verhaal over
het belang van gravel (en slow-hardcourt voor binnen) voor de tennissport.
Het gaat er vooral om dat gravel, naast dat het een fijne ondergrond is, veel betekent voor de
kwaliteit van de tennissport in vele opzichten.
De essentie van het betoog is dat je op gravel het beste leert tennissen én je het beste
ontwikkelt als speler. Daarmee wordt ook de basis voor tennisplezier gelegd, of je nu recreant
bent en wedstrijdspeler wil worden, of wedstrijdspeler die de weg richting de top zoekt
- het spelen en trainen op gravel speelt daarin een heel belangrijke rol.
Ook is gravel niet duurder maar goedkoper dan kunstgras.
Jaarlijks zijn tal van tennisverenigingen toe aan vervanging van hun kunstgrasbanen.
Vaak wordt gezegd dat kunstgrasbanen weinig of geen onderhoud vragen, maar dat is relatief.
Als verenigingen weinig onderhoud plegen aan hun kunstgras, zullen die banen eerder aan
vervanging toe zijn, want kunstgras slijt wel degelijk.
En, in tegenstelling tot gravel, kun je slijtplekken in een kunstgrasbaan niet meer herstellen.
Een gravelbaan heeft, mits goed onderhouden, een levensduur van 25 tot 30 jaar.
Als je elk jaar de baan freest en het gravel opnieuw opbrengt, kan je héél lang mee en dat is een
groot pluspunt ten opzichte van kunstgras.
Bron: Vakblad voor beleid, management,
realisatie en exploitatie
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Niet vergeten: april en mei Rabobank Clubkas Campagne
Zoals op blad 1 reeds gememoreerd, van 6 t/m 30 april stemmen leden van de Rabobank op de
Rabobank Clubkas Campagne. Een bruisend verenigingsleven bevordert de leefbaarheid van
Helmond. Om daaraan bij te dragen organiseert Rabobank Helmond deze Campagne.
De leden van Rabobank Helmond stemmen op de clubs die ze een warm hart toedragen.
Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe beter hun clubkas wordt gevuld !
Gebruik de persoonlijke stemcode die u als lid per post ontvangt. In mei worden de cheques
uitgereikt aan de deelnemende clubs. De Rabobank Helmond trekt dan met een roadshow langs
alle elf Helmondse wijken.
Shaile neemt ook deel aan de Rabobank Clubkas Campagne !
Kunnen wij dan op uw stem rekenen ?????

