UITGAVE MAART 2018
============================================================================
OPHALEN TENNISPASSEN 2018
De tennispassen voor 2018 van zowel senioren als junioren, liggen vanaf de
openingsdag van ons sportpark op maandag 2 april tot en met zondag 30 april a.s.
in de daarvoor bestemde bakjes achter de bar in het clubhuis.
Let wel: ná 30 april zijn deze alléén nog op te halen bij Manfred van Moorsel
Stilpot 10
5708 GX Stiphout
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
We weten allemaal dat telefonische beeindiging van je lidmaatschap niet
voldoende is voor onze ledenadministratie.
Afmelden als lid dient nog altijd schriftelijk, en vóór 1 januari van het nieuwe
seizoen te geschieden.
Het is dan wel zaak dat die schriftelijke afmelding ook op de juiste plaats
terecht komt, dus niet bij het secretariaat, de webmaster of de
penningmeester, maar alleen bij de ledenadministratie.
Dus om misverstanden te voorkomen dien je je tijdig, schriftelijk en vooral op de juiste plaats af te melden.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
RABO CLUBKAS ACTIE
Weet u het nog, afgelopen jaar, de Clubkas Actie van de
Rabobank. Wat wisten we een leuk bedrag te verzamelen
en dat dank zij u. Leden van de Rabobank ontvangen bij
de start van de stemperiode een unieke code waarmee ze
kunnen stemmen.
Van donderdag 5 april t/m maandag 30 april mogen zij via een speciale site 5 stemmen uitbrengen op de
clubs die zij een warm hart toedragen. Dus niet alleen spaarder o.i.d. maar je dient je aan te melden als lid
van de Rabobank. Het kost je niets en het heeft vele voordelen. Alleen als lid kun je straks meestemmen
op je favoriete club en daarmee hun clubkas spekken. We houden jullie op de hoogte middels de e-mail.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ZOEK JIJ NOG EEN MAATSCHAPPELIJKE STAGE ?
Ben jij toevallig nog op zoek naar een maatschappelijke stage ?
Dan heb je geluk want onze Commissie Clubkampioenschappen
is nog op zoek naar enkele stagiaires in de periode:
25 augustus 2018 tot en met 2 september 2018
Hiervoor zijn zowel jongens als meisjes welkom maar let wel, er
zijn slechts enkele plaatsen dus wie het eerst komt ………….
Interesse ?? Mail dan even naar clubsen@shaile.nl
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

TOSS AVONDEN
We starten weer met de toss-avonden en wel meteen na de seizoenen opening.
Op dinsdagavond 3 april vanaf 19.00 uur zijn alle leden oud, jong, nieuw, dames,
heren, goed of slecht weer van harte welkom op ons sportpark.
Vooral onze nieuwe leden willen wij adviseren van deze activiteit gebruik te maken.
Dit is dé ideale manier om leden, of een nieuw tennismaatje te teren kennen.
Zeg bij binnenkomst even tegen de tossmeester dat je nieuw bent en hij zal de werking aan je uitleggen.
Ook willen wij de middelbare scholieren uitnodigen om wekelijks aan de toss deel te nemen.
Was dit voorheen (officieel) maandelijks, het bestuur heeft besloten deze regel te wijzigen in wekelijks.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
MAANDAGMORGEN TOSS
Wat na het succes van afgelopen jaar zeker herhaald zal gaan worden, is de
maandagochtend toss voor de oudere dames- en heren senioren.
Vanaf maandag 9 april a.s. wordt er weer vanaf 09.30 uur aangevangen.
Er wordt een uur gespeeld in toss-vorm waarna een koffiepauze wordt
ingelast. Daarna wordt voor de liefhebbers nog een tweede ronde gespeeld.
Iedereen is welkom, iedereen mag meedoen. Voor deze toss geldt, hoe meer zielen hoe meer vreugde.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
WEER GROTE INTERESSE VOORJAARS-COMPETITIE
Ook dit jaar blijkt de voorjaarcompetitie binnen onze vereniging weer zeer in trek.
Maar liefst 44 Shaile-teams gaan vanaf 5 april tot en met 3 juni strijden om de
hoogste plaatsen in hun klasse.
De vrijdagavond blijkt nog steeds de voorkeur te hebben van velen.
Hiervoor hebben zich wederom het maximale aantal van 14 teams ingeschreven.
Wij wijzen er op dat tijdens de competitie op vrijdagavond ALLE banen zijn bezet en vrij tennissen
gedurende de competitieperiode helaas niet mogelijk is
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
VOORLICHTING ZONNEPANELEN
Op vrijdag 30 maart a.s. zal Rob Jansen van Hrdus bij Shaile een
voorlichtingsavond geven over de voordelen die zonnepanelen bieden.
Gezien deze voorlichting in beginsel voor de vereniging wordt gegeven, willen
wij tevens onze leden de gelegenheid bieden deze avond bij te wonen.
Wellicht kan deze informatie ook voor hun van belang zijn. De voorlichting zal
plaatsvinden in het clubhuis van Shaile en begint om 19.30 uur.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
WAT IS ER ZOAL NIEUW BIJ SHAILE
Met ingang van het nieuwe seizoen komen we wat betreft het
bargebeuren nogal wat vernieuwingen tegen. Het betreft dan veelal
veranderingen die de bardienstmedewerkers aangaan, maar ook de
mensen vóór de bar zullen dit gaan merken. Alle frisdranken en
sappen gaan voortaan in flesjes van 20 cl over de bar en zijn ook in
soorten totaal veranderd. In de voorraadruimte is een grote koelcel geplaatst van waaruit de nieuwe koeling
achter de bar aangevuld zal gaan worden. Voor de échte bierliefhebbers is er naast het normale Bavaria, de
witte trappist en het donkere Steenbrugge nu ook een extra wisseltap geïnstalleerd waaruit regelmatig een
heerlijk nieuw biertje getapt zal worden. Als aanvang hier de Brugge Tripel voor uitgekozen.
Het enige wat ook het komende seizoen NIET is gewijzigd is: NIXX18
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

UNIEKE HULDIGING TIJDENS DE A.L.V. 2018
De Algemene Ledenvergadering van 13 maart j.l. kreeg een extra tintje omdat een
2-tal leden door de voorzitter in het zonnetje werden gezet voor hum 50-jarig
lidmaatschap. Een extra tintje omdat het niet zomaar twee afzonderlijke leden
waren, maar vanwege het feit dat het man en vrouw betrof.
In 1968 stapten Ger Memelink en echtgenote Selma als nieuw lid bij Shaile binnen
om nu, 50 jaar later, uit handen van onze voorzitter, Manfred van Moorsel een
prachtige wijnkoeler met inscriptie en de daarbij horende fles wijn te ontvangen.
Ger is niet alleen een gewaardeerd ere-lid van onze vereniging maar was ook
18 jaar secretaris, 20 jaar verslaggever van het Eindhovens- en Helmonds Dagblad
voor het tennisgebeuren in de regio en vervulde hij nog diverse nevenfuncties.
Ger ontving eerder al de Stadspenning van de Gemeente Helmond voor zijn
verdiensten binnen Shaile en kreeg in 2015 een Koninklijke Onderscheiding
uitgereikt voor zijn inzet bij shaile maar ook bij Bridgeclub Stippent en de
Skivereniging Zuid Oost Brabant
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
SPELREGELS UITLEEN MATERIALEN
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 maart j.l. is een duidelijke
boodschap en besluit uitgegaan met betrekking tot het uitlenen van
materialen vanuit het clubhuis voor feestjes of andere activiteiten.
In dit besluit werd vastgelegd dat door Shaile ALLEEN nog maar de
hangtafels zullen worden uitgeleend, en dit dienen dan tevens leden te zijn.
Glaswerk, serviesgoed, bestek en andere keukenmaterialen kunnen NIET
meer bij Shaile worden geleend voor eerder genoemde activiteiten.
Voor alleen de hangtafels wordt een uitzondering gemaakt, met dien verstande, dat de aanvraag hiervoor
tijdig dient te worden ingevuld in de daarvoor bestemde lijst, duidelijk voorzien van naam en data.
Het Bestuur
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
WERK AAN DE WINKEL MET DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Vanaf 25 mei 2018 gaan nieuwe Europese regels gelden voor privacybescherming. Dat betekent dat er een
flinke brok werk open ligt voor vereniging, commissies, maar ook sportbonden zoals de KNLTB.
Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten.
Dat betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we
het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Als sportvereniging ben je wettelijk verplicht tot het
beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en alle andere personen. Het gaat dus om
álle informatie over een persoon. Een paar voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands voor- en
achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, leeftijd, lidmaatschapsnummer, lichaamslengte, dieet,
geslacht, e-mailadres en herkenbare afbeelding in foto of video. Dat wordt dus héél goed nadenken hoe te
handelen met die gegevens door bestuur, maar ook commissies. Teamfoto’s publiceren op website of
anderszins is dus vanaf die datum niet meer zomaar toegestaan, mits met toestemming van betrokkene(n).
Ook wat betreft adresgegevens etc. dient op speciale manieren te worden omgegaan.
Een flinke klus voor zowel bestuur als commissies om de nieuwe wet op alle fronten te kunnen naleven.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ZWARE STORM LAAT OOK BIJ SHAILE HAAR SPOREN NA
De zware storm die onze regio op 18 januari j.l. teisterde, heeft ook bij
Shaile haar sporen achtergelaten. Bij aanvang van het nieuwe seizoen
worden naar alle waarschijnlijkheid de hekken op baan 1 nog provisorisch bij
elkaar gehouden omdat de monteurs de vraag naar niet aan kunnen.
Wij zullen echter alles in het werk stellen de helwerken zo spoedig mogelijk
weer gerepareerd te krijgen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

TIJDIGE AANVANG VAN COMPETITIE ERNSTIG IN GEVAAR
De extreme werkzaamheden van de laatste weken brengen de
noodzakelijke werkzaamheden aan de banen, en daarmee ook een
tijdige aanvang van de voorjaarscompetitie, ernstig in gevaar.
Momenteel worden de meest noodzakelijke werkzaamheden door
slechts enkele vrijwilligers uitgevoerd maar wanneer dit aantal niet
verhoogd kan worden zien wij de beoogde opening van het seizoen
n de aanvang van de competitie op donderdag 5 april a.s. letterlijk in het water vallen.
Daarom trachten wij middels deze oproep nogmaals een aantal vrijwilligers te bewegen hun plunje en oude
werkschoenen op te zoeken om het naderende uitvalprobleem mede het hoofd te bieden. Ben je bereid ?
Mail even naar wpm.maas@outlook.com of bel 06-23684315
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
INSCHRIJVING VOOR HET 35+ TOERNOOI VAN SHAILE STAAT OPEN
EN IS MOGELIJK VIA ONDERSTAANDE LINK
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=EC77C15B-462A-4762-9193-3E5823416DE1

UITWISSELINGSTOERNOOI VOOR DE JEUGD BIJ TV DE RAAM – LIESHOUT
Op zondag 11 maart j.l. hebben we bij TV De Raam in Lieshout in een onderlinge wedstrijd gestreden om
de Masterbokaal.
In de categorieën oranje, groen en geel deden 16 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar mee.
Het was een leike zondag voor iedereen.
De wedstrijd bestond uit twee delen. Er werd gestart met de singles en dubbels en iedereen speelde
minimaal twee wedstrijdjes.
Er werd volop gestreden maar bij dit onderdeel kwam TV De Raam als winnaar uit de bus.
Na de lunch hebben we gezellig verschillende spelletjes gedaan en waarmee wij weer inliepen op De Raam
Helaas bleek deze winst niet voldoende om de wisselbeker mee naar Helmond te nemen, maar dat neemt
niet weg dat het een enorme leuke dag is geweest.
Iedereen heeft fijn gespeeld en we kijken dan ook uit naar de herhaling in Helmond want we gaan natuurlijk
wél de uitdaging aan om de wisselbeker weer naar Helmond te halen.
Jeugdcommissie Shaile
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.AED CURSUSSSEN BIJ EN DOOR LEDEN VAN SHAILE
Onze vereniging had al enige tijd een aantal mensen beschikbaar die een cursus
cursus AED bij Shaile hadden gevolgd. Heel belangrijk voor een vereniging.
Een Automatische Externe Defilibrator (AED) is een draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van
een electrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart meestel niet helemaal
stil, maar dat lijkt zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld
waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan
nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten
noemen we defilibreren. Op woensdag 21 maart a.s. en woensdag 28 maart a.s.
start bij Shaile wederom een cursus AED en waarvoor zich gelukkig 15 nieuwe deelnemers hebben
ingeschreven. In 2019 starten we een nieuwe cursus die speciaal is gericht op de jeugdige leden van
Shaile. We hopen dan ook met deze groep op een grote deelname want ze zijn oooh zo belangrijk !!!

HALLO JEUGDLEDEN
Nog maar een paar weken en dan mogen we weer op onze eigen
banen tennissen. Wij hebben er ontzettend veel zin in. We zijn al
druk bezig geweest met de planning voor komend seizoen.
Hieronder staan de activiteiten voor de eerste helft van het
seizoen. Voor elke activiteit geldt dat er nog informatie per mail
volgt. En wat ons betreft is het hoe meer zielen hoe mee vreugd,
dus wij zouden het erg leuk vinden als jullie je massaal aanmelden voor de activiteiten.
11 maart

Uitwisselingstoernooi bij TV de Raam

Alle jeugdleden

31 maart

OpeningsFunMasters

2 april

OpeningsFunsKids

Rood/Oranje/Geel

14 mei

Informatie avond

Ouders van alle jeugdleden

30 mei of 1 juni

Pannenkoekentoernooi

Rood/Oranje

8/9/10 juni

Helmondse Jeugd Kampioenschappen Alle jeugdleden

1 juli

Familietoernooi

Geel

Alle jeugdleden

Naast al deze activiteiten start de voorjaarscompetitie natuurlijk ook weer. Heel veel succes gewenst voor
alle teams!
Omdat het misschien niet voor iedereen duidelijk is wat de mogelijkheden zijn wat betreft het competitie
tennissen en hoe het zit met de verschillende kleuren waarin getennist wordt; rood/oranje/groen/geel en om
alle andere tennisvragen te beantwoorden organiseren we op 14 mei een informatie avond. We zullen via
de mail nog een uitnodiging sturen.
Verder zijn wij dringend op zoek naar ouders, opa’s of oma’s of andere mensen die het leuk vinden om onze
commissie te versterken. Wie o wie wil ons helpen met het organiseren en het bedenken van leuke nieuwe
activiteiten? Mocht je hier meer over willen weten dan kan je mailen naar jeugd@shaile.nl of ons
aanspreken tijdens een van de activiteiten.
Groetjes,
Jeugdcommissie Shaile
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
AFHANGEN ? EEN MUST !!!
Het afgelopen seizoen was een jaar van zien hoe het zou lopen
met afhangen op het nieuwe afhangbord.
Het antwoord hierop kan kort zijn want dat was treurig.
Er werd veelal tijdens de daluren (voor- en namiddagen) geheel
niet afgehangen omdat niet nodig was. Er was toch vrijwel
niemand op de baan klonk het steeds weer.
We hebben nu een nieuw afhangbord wat meteen bij aanvang
van het nieuwe seizoen in gebruik zal worden genomen.
Wij verzoeken IEDEREEN dan ook NADRUKKELIJK om af te
hangen zodra je de baan op gaat.
Het nieuwe bord geeft veel, héél veel informatie die voor ons van levensbelang kan zijn.
We willen ook weten welk soort lid van welke banen gebruik maakt, op welke momenten en hoe lang zodat
we weten welke banen het zwaarste belast worden.
Dus, als je door de poort komt, stap dan niet af bij baan 6 om daar je fiets tegen het hek te zetten en de
baan op te gaan, maar fiets even door naar het clubhuis en hang af. Het is zo’n kleine moeite.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

