UITGAVE NOVEMBER 2017
==========================================================
==================
Beste Shaile-leden,
Het seizoen 2017 is helaas weer ten einde en kijken we weer uit naar het Sinterklaasfeest, en de
Kerstdagen.
Wanneer dát achter de rug is zitte we alweer in 2018 en nadert het 100-jarig bestaan van onze vereniging
met rasse schreden, want op 22 maart 2022 is het zover.
Dat lijkt ver weg, maar wanneer we terug kijken en zien hoe snel dit seizoen is gegaan, blijkt het een korte
periode.
Het afgelopen seizoen is op alle fronten een fantastisch seizoen geweest. De voor- en najaarscompetities
hebben ons enkele kampeioenen gebracht, maar daarover meer in de nieuwsbrief van december.
Activiteiten zoals tossavonden, interne donderdagavondcompetitie, partnertoernooi,
clubkampioenschappen, thuisblijverstoernooi en stadsinstuif waren zeer geslaagd. Ook de
jeugdactiviteiten zoals pannenkoektoernooi en speurtocht werden goed bezocht.
Onze jeugdcommissie wist in samenwerking met de overige Helmondse tennisverenigingen de
Helmondse Kampioenschappen op ons park neer te zetten op een manier waar we als Shaile trots op
kunnen zijn.
Shaile Open was wederom een toernooi zoals we het van Shaile gewend zijn, goed opgezet, grote
deelname en uiteraard fantastische wedstrijden.
Nieuw in het Shaile-programma was het 35+ dubbeltoernooi in juni. Ook hier konden we genieten van
prachtige wedstrijden en, zeer zeker voor de eerste keer, een grote deelname.
In ieder geval kunnen we zeggen blij te zijn met een extra toernooi van deze omvang.
Elders in deze uitgave hebben we een fotocollage geplaatst welke betrekking hebben op speciale
momenten van het afgelopen jaar binnen onze vereniging.
Op sportpark gaat nu in ruste maar we zien jullie graag weer terug op maandag 2 april 2018
Het Bestuur
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.OPFRIS)CURSUS AED
Onze vereniging beschikt gelukkig over een redelijk aantal AED-gecertificeerden.
De voorvallen van de laatste maanden, welke zelfs in sommige gevallen een fatale
afloop kende, hebben verenigingsbesturen er van overtuigd dat je eigenlijk nooit
voldoende mensen in huis hebt om in voorkomende gevallen adequaat te kunnen
handelen. Hoewel Shaile dus niet mag klagen over het aantal AED-gecertificeerden
heeft het bestur tóch besloten om in het begin van het nieuwe seizoen een nieuwe
cursus AED op te starten. Dat betekent dat geinteresseerden hiervoor kunnen inschrijven, om vervolgens
de cursus kostenloos te kunnen volgen.
Omdat wij ook van mening zijn dat je hiermee nooit te vroeg kan starten geven wij ook onze jeugdige
leden de mogelijkheid hiervoor in te schrijven, hoewel wij wel een minimumleeftijd van 17 jaar hanteren.
Inschrijven voor deze cursus kan via info@shaile.nl
Wij hopen een groot aantal deelnemers voor deze cursus te kunnen noteren.
Onderstaande leden hebben reeds een AED certificaat maar dienen in 2018 een opfriscursus te volgen
om het certificaat te verlengen.
Het betreft: Ilse Mannaerts, Judith Boers, Martien Bombeeck, Rob van Hek, Eric van de Laar, Paul Kloet,
Sjef Verhagen, Harrie Kemps, Peter Houben en Jan Hendrix.
Ook voor de opfriscursus dienen bovenstaande leden zich op te geven via bovenstaand e-mail adres
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

DATA OM NIET TE VERGETEN, EN DUS IN JE AGENDA TE NOTEREN
ALGEMENE LEDENVERGADERING:
De eerstvolgende Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden
op:
Dinsdag 13 maart 2018
in het clubhuis van TV Shaile
om 20.00 uur
Vergeet deze datum niet en noteer hem in je agenda want wij en de andere aanwezigen verwachten je.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.OPENING TENNISSEIZOEN 2018
De opening van het tennisseizoen 2018 zal plaatsvinden op:
maandag 2 april 2018 (2e Paasdag)
Aanvullende gegevens volgen te zijner tijd.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.STUDIEDAG BESTUUR/COMMISSIES
Sinds enkele jaren organiseert het bestuur een zogeheten studiedag voor alle
commissieleden. Tijdens deze dag krijgen alle commissies de gelegenheid om
suggesties, nieuwe ideeën en/of wensen aan het bestuur kenbaar te maken waarna
gekeken wordt of deze al dan nier realiseerbaar zijn. Ook de aanwezige commissies kunnen dan
onderling ervaringen uitwisselen waarmee activiteiten in een vernieuwd of gewijzigd jasje gestoken
kunnen worden. Ook onze leden kunnen en mogen van deze gelegenheid gebruik maken wanneer ze
een idee in willen brengen. Aarzel niet en stuur je idee per mail naar info@shaile.nl en we zullen dan
tijdens de studiedag met de betreffende commissie bekijken in hoeverre je idee in de praktijk kan worden
gebracht. De eerstvolgende studiedag zal worden gehouden op: zaterdag 24 februari 2018
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.HET NIEUWE KNLTB AFHANGBORD: KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Het KNLTB Afhangbord is in veel clubhuizen niet meer weg te denken,
maar dadat de soft- en hardware ruim toien jaar lang trouw dienstgedaan
heeft, is het tijd voor vernieuwing. En daarom rolt de KNLTB de komende
maanden een nieuw afhangbord uit dat beter aansluit bij de wensen van
club en speler én klaar is voor de toekomst.
Het nieuwe afhangbord is een belangrijk onderdeel van de strategie om
alle leden en clubs met elkaar in verbinding te brengen, en daarom zal de
KNLTB op korte termijn het nieuwe scherm in zo veel mogelijk clubhuizen
gaan ophangen. Clubs die nu al gebruik maken van het KNLTB
Afhangbord krijgen in de komende maanden als eerste toegang tot het
nieuwe systeem. De KNLTB zorgt voor verwijdering van het oude scherm
alsmede voor de installatie van een gloednieuw scherm.
Via het digitale afhangbord krijgen clubs inzicht in een enorme
hoeveelheid waardevolle data omtrent het speelgedrag en de tennisactiviteiten van hun leden.
Op welk momente van de dag en de week reserveert iemand regelmatig een baan, hoe vaak per week
reserveert iemand regelmatig een baan, hoe vaak per week speelt iemand en welke mensen zijn de
aatste maanden nauwelijks de baan opgegaan.
De laatste groep heeft wellicht wensen die nu niet helemaal aansluiten bij de mogelijkheden op de club.
Heb je die data en ken je de wensen, dan kun je die leden als vereniging wellicht tegemoet komen,
waardoor wij ze misschien langer als lid kunnen behouden.
Al deze nieuwe, ongekende mogelijkheden beteken wél dat er te aller tijden afgehangen dient te worden.
Dat geldt óók voor de morgenuren waarop nog vrijwel alle banen onbezet zijn en dus vrij zijn.
Als club zullen wij dit met ingang van het nieuwe seizoen nauwgezet in de gaten houden en iedereen die
zich niet aan deze regel wil houden, persoonlijk op aanspreken.
Met het nieuwe afhangbord hebben wij alle gegevens in handen die wij als club, en met het oog op de
toekomst van onze club heel hard nodig kunnen, nee zelfs zullen, hebben.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

JUMBO ACTIE “SPEK DE KAS VAN JE CLUB”
Gedurende de periode 31 mei t/m 25 juli j.l. liep de actie
“spek de kas van je club” georganiseerd door Jumbo Stiphout.
De Stiphoutse supermarkt van Ralf Gijsbers stelde € 10.000
beschikbaar voor de plaatselijke verenigingen waarbij de klanten
zelf konden bepalen aan welke vereniging zij het sponsorpunt
toekenden. Bij elke € 10,00 aan boodschappen ontving de klant
een speciale voucher die één sponsorpunt vertegenwoordigde.
De klant kon dan de voucher scannen bij een speciaal voor
desze actie opgestelde actiekast door op het touchscreen de
vereniging uit te kiezen aan wie hij of zij het sponsorpunt wilde toekennen.
Aan het einde van de actie werd op basis van de toegekende sponsorpunten het bedrag van € 10.000
naar rato over de deelnemende verenigingen verdeeld.
Voor onze vereniging bracht dit het fantastische bedrag op van € 758,62.
Wij willen dan ook iedereen bedanken die heeft meegewerkt om dit bedrag voor ons te bewerkstelligen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.MOCHT U BESLUITEN OVER TE STAPPEN OP GLASVEZEL . . . . . . . .
Het is inmiddels een bekend beeld in Stiphout en u komt ze regelmatig tegen, de
mensen van Breedband Helmond die op dit moment druk in de weer zijn met een
vraagbundeling in Stiphout. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn (ca. 50%)
wordt ook Stiphout voorzien van een glasvezelnetwerk.
Breedband Helmond heeft aan de aanmeldingsprocedure een interessante
verenigingsactie gekoppeld die wij graag nóg een keer onder uw aandacht willen
brengen. Bij aanmelding wordt u verzocht een formulier in te vullen.
Op dit formulier wordt gevraagd “ wie u op Breedband attent heeft gemaakt”
Wanneer u daar Shaile invult, betekent dat € 10,00 voor onze clubkas.
Doen hé, als je lid wordt van Breedband Helmond !
Maar dan wel vóór de deadline van 19 november a.s.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.INTRODUCÉPASSEN
Wanneer een lid van Shaile met een introducé komt tennissen krijgt die tegen betaling van introducéprijs
een pas om af te hangen. Wij verzoeken de dienstdoende bardiensten dringend er op toe te zien dat
deze passen na het afhangen ook weer worden ingeleverd. Het komt regelmatig voor dat wij een of
meerdere passen missen. Dit geeft veel administratieve rompslomp omdat verdwenen passen door ons
dan steeds geblokkeerd moeten worden en nieuwe moeten worden aangemaakt.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.AFWIJKENDE OPENINGSTIJDEN TENNISPARK EN CLUBHUIS
Degenen die de komende periode nog op ons tennispark willen spelen,
wijzen wij op onderstaande gewijzigde openingstijden van zowel het
clubhuis als het tennispark.
Op maandag 13 november en dinsdag 14 november a.s. kan er zowel
overdag als tijdens de avonduren nog gewoon getennist worden.
Er is dan echter géén bardienst meer aanwezig en is het clubhuis op
dinsdag 14 november de gehele dag gesloten. Op maandag overdag is
onze groundsman aanwezig die eventueel zorg kan dragen voor koffie.
Tennissen tijdens de avond uren is helaas niet meer mogelijk omdat de verlichting wordt afgesloten.
Vanaf woensdag 15 november tot en met dinsdag 5 december is het clubhuis op de dinsdag, donderdag,
zaterdag en zondag de gehele dag gesloten. Er kan dan overdag wel getennist worden hoewel er slechts
een 3-tal banen open zullen blijven. Op maandag, woensdag en vrijdagmorgen is onze groundsman
aanwezig en kan op verzoek zorgdragen voor een kop koffie.
Ook tijdens deze periode kan er tijdens de avonduren niet meer getennist worden.
Het tennispark is in deze periode slechts toegankelijk van 09.30 uur tot 16.00 uur.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.KOPIJ VOOR DE LAATSTE NIEUWSBRIEF IN 2017
In de voorgaande nieuwsbrief gaven wij onze leden de gelegenheid om persoonlijke Kerstwensen binnen
onze vereniging via de nieuwsbrief over te brengen.
De kopij voor die laatste nieuwsbrief in 2017 dient uiterlijk 18 december in het bezit te zijn van het
secretariaat (secretaris@shaile.nl)
Wij zorgen dan voor publicatie van uw bericht.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

