Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van 2022.
Dat het een bijzonder jaar gaat worden staat
vast. Shaile bestaat 100 jaar. En natuurlijk
gaan we dat vieren! Samen met jullie!

Party
Natuurlijk starten we deze nieuwsbrief
met nieuws over het jubileum.
Als jouw adres goed in onze
ledenadministratie staat kan het zomaar
zijn dat jij een gouden envelop op je
deurmat hebt gevonden met daarin de
uitnodiging voor onze festiviteiten (of je
ontvangt deze envelop deze week).
De aftrap voor het jubileumjaar vindt
plaats op zondag 10 april a.s. met een
officiële receptie. Van 14.00 uur tot 17.00
uur ben je van harte welkom.
Maar een 100 jarig jubileum kan
natuurlijk niet voorbij gaan zonder een
echt feestje… en het mag weer! Op
zaterdag 25 juni organiseren wij een
spetterende feestavond. Tijdens deze
avond zal het je aan niets ontbreken!

Wij zijn ook blij dat
coverband
‘De Heeren van’
aanwezig is voor
muzikaal vermaak
van jong tot oud!

Deze feestavond is gratis voor leden.
Natuurlijk mag je jouw partner
meenemen. Zij betalen een eigen bijdrage
van € 15,00.
Voor de feestavond willen wij wel graag
weten op hoeveel personen we kunnen
rekenen. Meld je daarom aan via
secretaris@shaile.nl
voor
jouw
exclusieve toegangsbewijs!

Competitie
Vrijdag 1 april a.s. wordt er gestart met
de voorjaarscompetitie. De vrijdagteams
spelen 5 competitiedagen en om de
week. De eerste week wordt gestart met
de mixteams, de week daarop mogen de
heren- en damesteams hun kunsten
laten zien.

Banen zijn er bijna klaar voor!
Afgelopen weken is er hard gewerkt om
de banen speelklaar te maken.
Door het mooie weer zijn er grote
vorderingen gemaakt waardoor de banen
op tijd klaar zijn voor het zomerseizoen.

Klik HIER om de indeling van alle Shaile
teams bekijken.

De verwachting is dat er vanaf 27 maart
a.s. weer getennist kan worden op onze
eigen gravelbanen. Hou de clubapp
hiervoor in de gaten!

Jubileum truien
Hoe leuk is het om een Shaile jubileum
trui in je bezit te hebben!
Er is maar een beperkt aantal
beschikbaar, dus een echt collectors item.

Bardiensten
Omdat Shaile voortaan vrijwel het gehele
jaar geopend is, door afname van het
aantal bardienstplichtige leden en door
het vele afkopen is het onmogelijk om het
volledige barrooster in te plannen.
In de ALV van 15 maart jl. is daarom het
volgende besproken:
• elke actieve tennisser van 18 jaar en
ouder dient bardienst te draaien of
deze af te kopen;
• Iedereen die bardienstplichtig is draait
voorlopig 3x bardienst per jaar;
• Afkoopsom
bardienst
bedraagt
€ 90,00.
Je kunt zelf invloed uitoefenen op het
inplannen van jouw bardiensten. Plan
deze zelf tijdig in via de clubapp, zodat
jouw voorkeursdatum nog vrij is.
Wanneer je niet zelf je bardiensten invult
dan wordt je door de barcommissie
ingepland. Bij deze nieuwsbrief vind je de
uitnodiging voor het (zelf) invullen van de
bardiensten en uitleg hoe je dat kunt
doen.

Je kunt deze hoodie aanschaffen voor een
bedrag van € 39,95.
Mocht je nog niet zeker weten welke
maat je nodig hebt, er zijn binnenkort
pasmodellen beschikbaar.
Voor vragen en bestellingen kun je
contact opnemen met Yvonne van
Moorsel (m.moorsel9@chello.nl).

Padel
Hoewel het even stil is geweest omtrent
de stand van zaken van padelbanen bij
Shaile, heeft de werkgroep niet stil
gezeten. Er is veel werk verricht
afgelopen tijd.

Hulp gezocht
Wij zijn op zoek naar 3 vrijwilligers, die
de taken van de huidige
accommodatieleden, in de loop van dit
jaar (2022) gaan overnemen.
1. Een vrijwilliger die zich bezighoudt
met de sproei installatie (weinig
tijdsinspanning);
2. Een vrijwilliger die de groundsmanbanen begeleidt;
3. Een vrijwilliger die de groundsmangroenvoorziening begeleidt.
De begeleiders van de groundsmen
werken op bepaalde tijden samen en
kunnen hun begeleidingstaken op elkaar
afstemmen.
Mocht je meer informatie willen hebben
over een van deze taken, dan kun je
contact opnemen met Wim Maas
(wpm.maas@outlook.com) of Manfred
van Moorsel (voorzitter@shaile.nl). Een
uitgebreide taakomschrijving is op te
vragen via secretaris@shaile.nl.

Tijdens de ledenvergadering van 15
maart jl. is er uitgebreid stil gestaan bij
de eventuele aanschaf van padelbanen
door middel van een presentatie van de
werkgroep.

Hieruit zijn o.a. de volgende resultaten
gekomen:

Waarom Padel?
Afgelopen jaren zijn het aantal leden
teruggelopen. Bij andere clubs zie je de
trend dat, door de aanschaf van
padelbanen, de bestaande leden
behouden blijven en er nieuwe leden bij
komen. Voor de club is dit dus een
gunstige ontwikkeling.
De werkgroep heeft een stappenplan
opgesteld:
1. Ledenonderzoek
2. Offertes aanvragen
3. Aanvragen vergunning bij gemeente
Helmond
4. Extra Algemene Leden Vergadering
Het ledenonderzoek is inmiddels
uitgevoerd door middel van de enquête
die iedereen heeft ontvangen. Dit heeft
een mooie response opgeleverd van
48,8%.

1. Het grootste gedeelte van de
respondenten is bekend met padel
maar heeft het zelf nog nooit gespeeld.
2. 106 respondenten vinden de aanleg
van padelbanen een fantastisch idee,
70 leden vinden het prima, 27 weten
het niet en 12 vinden het geen goed
idee.
3. Als er padelbanen aangelegd zouden
worden zouden de meesten, naast het
tennis, ook gaan padellen.
4. De voorkeur van de respondenten
voor de ligging van de banen gaat uit
naar de plek waar nu de tennismuur en
speeltuin is, op de voet gevolgd door
baan 9 en baan 10.
5. De respondenten heeft liever geen
verhoging van de contributie wanneer
er padelbanen komen.

Er zijn inmiddels bij een drietal partijen
offertes opgevraagd.
Binnenkort is er wederom een gesprek
met de gemeente waar wij een paar
vragen gaan beantwoorden. Daarna zal
hoogstwaarschijnlijk de vergunningsaanvraag gedaan kunnen
worden.
Algemene reacties op de aanleg van
padelbanen:
▪ DOEN!
▪ Hele jaar te gebruiken
▪ Belangrijk voor
continuïteit/financiële gezondheid
▪ Leuke afwisseling
▪ Niet doen is geen optie/
concurrentie voorblijven
▪ Jongere doelgroep aantrekken
▪ Niet ten koste van tennis/tennisbanen
▪ Capaciteit tennisbanen op vrijdag
▪ Klein beginnen
▪ Geluidsoverlast
▪ Contributie
▪ Niet verhogen
▪ Aparte lidmaatschappen

Als we in dat stadium zijn aangekomen, en
dat is naar verwachting al binnen
afzienbare tijd, zal het bestuur het
voorgestelde plan inclusief het financiële
plaatje presenteren en wordt er een extra
Algemene Ledenvergadering
uitgeschreven.
Uiteraard houden wij eenieder hiervan op
de hoogte.

Copy voor de nieuwsbrief
Heb jij een bijdrage voor de nieuwsbrief?
Dat kan… sterker nog, daar zijn wij heel
blij mee. Dus organiseer jij een activiteit,
of heb je meegedaan met een activiteit,
deel dit met ons en stuur je copy naar
secretaris@shaile.nl.

Activiteiten
De activiteitenkalender is ingevuld voor
dit jaar. En er is weer sprake van
voldoende gezelligheid bij Shaile.
Bijgaand
vinden
jullie
de
activiteitenkalender. Zet alles vast in je
agenda zodat je, dit jubileumjaar, niets
mist!
We beginnen in April met competitie,
uiteraard de jubileumreceptie op 10 april
en op 17 april het paastoernooi voor de
jeugd!
Mocht je nu zelf ook een leuke activiteit
weten en wel iets willen organiseren laat
het
dan
weten
aan
onze
activiteitencommissie via
activiteiten@shaile.nl.

De volgende nieuwsbrief komt uit in de
week van 18 april a.s. Copy kan
ingeleverd worden tot en met
woensdag 13 april a.s.

Wij wensen iedereen alvast
een heel fijn en feestelijk
tennisseizoen toe!

