UITGAVE SEPTEMBER 2018
Mocht u deze nieuwsbrieven niet meer wensen te ontvangen, stuur
dan even uw afmelding aan: secretaris@shaile.nl
============================================================================
UITNODIGING UITLEG NIEUWE PRIVACYWET
De nieuwe privacywet welke op 25 mei j.l. van kracht is geworden,
is voor velen nog één grote vraagbaak voor wat nu eigenlijk wél, en
wat beslist níet mag binnen verenigingen.
Deze vraag is niet alleen van toepassing op de bestuurderen van
onze club, maar ook commissies en andere kaderleden hebben te maken met deze omvangrijke wet.
Op dinsdag 11 september a.s. om 20.00 uur wordt in ons clubhuis door Jan Traas uitleg gegeven over
diverse vraagstukken met betrekking tot de AVG, zoals deze nieuwe wet ook wordt genoemd.
Iedereen die zich geroepen voelt of hierin geïnteressert is van harte welkom.
KADERLEDEN VAN SHAILE DIE TOEGANG HEBBEN TOT PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN
ZOALS E-MAIL ADRESSEN EN ANDERE GEVOELIGE INFORMATIE WILLEN WIJ DRINGEND
VERZOEKEN HIERBIJ AANWEZIG TE ZIJN.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.AANSLUITINGEN BREEDBAND
Momenteel zijn diverse bedrijven druk in de weer met het aansluiten
van glasvezel bij de adressen die zichdaarvoor hebben opgegeven.
Deze aansluitingen hebben veelal ook betrekking op het huidig
e-mail adres wat daarmee kan komen te vervallen. U krijgt dan een
ander e-mail adres en willen u in dat geval verzoeken het nieuwe e-mail
adres door te geven aan onze ledenadministratie via: leden@shaile.nl
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
PRIVACYVERKLARINGEN
Enige weken geleden hebben wij alle weken een blanco privacyverklaring
toegezonden met het verzoek, dit zo spoedig mogelijk volledig ingevuld aan
het secretariaat te retourneren. Tot op heden hebben wij slechts 45% van de verzonden stukken van onze
leden terug ontvangen. Binnenkort ontvangen alle leden die deze privacyverklaring nog niet hebben
geretourneerd een e-mail omdat alsnog te doen met als uiterste datum 10 september 2018.
Daarna wordt de administratie daaromtrent gesloten en gaan wij ervan uit dat de achterblijvers geen
interesse hebben om daarna nog e-mail en/of andere mededelingen van shaile te ontvangen.
Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij u vergeten werk is, vandaar dit bericht.
U hoeft dan ook niet te wachten op bovengenoemde mail en stuur de verklaring vandaag nog retour.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SHAILE
Deze week wordt er op onze gravelbanen nog volop gestreden om te titel
clubkampioen 2018. Het programma kunt u terugvinden op toernooi.nl maar is
het niet véél gezelliger een kijkje te komen nemen op ons park ?
Elke door-de-weekse avond zijn er interessante wedstrijden en voor de tijden
op zaterdag en zondag a.s. moet u even kijken op toernooi.nl. op klik dan op:
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=7437156A-01FB-457B-8801-A7822D0314A1

Afsluiting van het 33 ste
Thuisblijverstoernooi !
Dit jaar was het tropisch warm tot wel 36 graden getuige de
smeltende letters van dit toernooi !
Het was reuzegezellig en er waren weer leuke partijen.
Het Thuisblijverstoernooi is in feite een toss gebeuren in de
zomer voor ‘thuisblijvers’ en afhankelijk van het aantal
deelnemers worden er zoveel mogelijke wisselende mixpartijen gespeeld.
De mooie nieuwe bloembakken en uitzicht op baan 2

Dit jaar werd Ria van Bragt voor de derde keer
winnares van de Jac Peters Wisseltrofee met maar liefst 77 punten ! 2e plaats Rien van
Zoggel (73 punten)
Een gedeelde 3e plaats Willys Berghuis en Sven Janssen (ieder 68 punten)

Gemiddeld waren er 4-5 banen in gebruik en waren er 35 deelnemers, daarmee was het bij die
temperaturen een redelijk tot goed bezet toernooi met hoogtepunten op de maandagen met wel 6
banen bezet.
Deelname is vrijblijvend, sommigen kunnen 1 keer, anderen elke toernooidag en daarmee is het
logisch dat mensen die vaak komen hoog scoren met het aantal behaalde punten.
Dank aan de vele vrijwilligers die tijdens de vakantie van onze groundsman de banen bespeelbaar
hielden!
Bedankt alle deelnemers voor de deelname en de gezelligheid tijdens het toernooi.
Toine Amijs gaf aan nog 1 jaar door te gaan en vraagt om opvolgers (liefst meerdere personen) om
de organisatie van dit Toss-gebeuren over te nemen.
De organisatie,
Ton van Baal en Toine Amijs.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
SHAILE WEDEROM OP DE TENNISKAART
Met een zeer geslaagd Open Toernooi in week 32 heeft de OTC wederom
bewezen dat Shaile één van de mooiste, zo niet hét mooiste), gezelligste en
sterk bezet toernooi weet de organiseren in de omgeving.
Onder extreem warme omstandigheden ginen de deelnemers tot op de bodem
van hun kunnen om toch maar vooral de finales te kunnen behalen.
Ieder sportman of –vrouw weet echter dat er maar één kan winnen en dat men
géén finale uit de bus zou komen wanneer een toernooi geen verliezers had.
Hulde, niet alleen aan onze Open Toernooi Commissie maar zeker ook aan alle deelnemers want ook zij
waren het die uitgave 2018 van ons toernooi op een bijzondere manier deden slagen.
Wij hopen diezelfde deelnemers, en liefst nog meer, ook in 2019 te mogen begroeten want wij durven te
zeggen dat ook 2019 al bij voorbaat een geslaagd toernooi zal gaan worden.
Dus nogmaals:
Organisatie, alle vrijwilligers achter de bar en rond de velden Spelers en Speelsters: BEDANKT !!

WELKOM AAN ONZE NIEUWKOMERS
Natuurlijk willen wij onze nieuwe leden langs deze weg hartelijk welkom
heten bij onze club. Momenteel zijn er diverse activiteiten binnen Shaile.
Kom eens kijken naar onze clubkampioenschappen die deze week
worden gespeeld, of naar de zondagmorgenmix.
Elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur wordt er een toss-avond
georganiseerd. Je hoeft je daarvoor niet op te geven iedereen is vrij om
te komen en te gaan wanneer ze zelf willen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAGMORGENMIX
Bent u op zoek naar het programma van de zondagmorgenmix ?
Klik dan op onderstaande link:
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=0EA0FAA7-E09A-4F95-BF4E-F36FD892ACD8
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.DONDERDAGAVOND DUBBELCOMPETITIE
Wanneer u op zoekt bent naar het programma voor de donderdagavondcompetitie, kunt u de volgende link
gebruiken:
https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=2A4189FF-245B-4A2E-8839-50EB782491F1
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
NAJAARSCOMPETITIE GAAT WEER VAN START
Gedurende de periode 11 september 2018 t/m 28 oktober 2018 wordt de
najaarscompetitie 2018 gespeeld.
TV Shaile start in deze competitie met niet minder dan 24 senioren- en
5 juniorenteams. Wederom is de vrijdagavond met de meeste teams het
meest in trek. Voor alle gegevens tijdens de najaarscompetitie kunt u de
Shaile website bekijken of u via de website van de KNLTB alle gegevens lezen .
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
MAANDAGMORGENTOSS NOG STEEDS ZEER POPULAIR
Ook dit seizoen blijkt de maandagmorgentoss wederom zeer in trek.
Rond de klok van half tien scharen zich wekelijks circa 24 á 28 spelers in de
wachtkamer van het clubhuis om aan te horen op welke baan en met wie ze de
strijd aan mogen gaan tegen een eveneens tot op het bot geinspireerd koppel.
Elke maandagmorgen worden steeds 6 of 7 banen bezet door de tossers van de
maandagmorden en dat het een gezellige boel is, bewijst de deelname.
We kunnen er nog best meer gebruiken, dus wie zin heeft is altijd welkom.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.HEEFT U NOG WAT ????
Reacties op deze nieuwsbrief of redactionele artikelen voor de nieuwsbrief
oktober/november 2018 kunt u sturen naar: info@shaile.nl

WIST U DE MANIER OM GEMAKKELIJK EEN TOERNOOI OP TE ZOEKEN ?
Ga via Google naar: toernooi.nl (tennis)

Na de clubnaam te hebben ingevuld komt u in het volgende scherm:

Veel succes !!

