In deze laatste Nieuwsbrief van 2021de volgende onderwerpen:

Beste,
Nog enkele dagen te gaan en dan is 2021 alwéér voorbij! Ook het afgelopen jaar stond net zoals 2020 vooral
in het teken van corona maar dat is niet waar wij onze
laatste nieuwsbrief mee willen afsluiten. Daarom in
deze nieuwsbrief een terug- en vooruitblik met alleen
maar nieuws over onze vereniging, tennis & padel.
Korte terugblik 2021:
Het afgelopen jaar hebben we circa 150 nieuwe leden
kunnen verwelkomen! En kunnen we met trots melden
dat onze vereniging op dit moment 820 leden telt. Het
is mooi om te zien dat de ledenaantallen op elk gebied
toenemen, zowel bij de jeugd als de senioren maar ook
bij tennis én padel!
In het najaar hebben er een recordaantal teams meegedaan aan de najaarscompe e. Waaronder 2 padelteams, 12 jeugdteams en 31 seniorenteams. Als bestuur vinden we het een mooie ontwikkeling dat er
niet alleen ‘vrij’ wordt getennist maar dat ook zoveel
leden meedoen aan compe es en wedstrijden! We
kijken daarom ook al uit naar de voorjaarscompe e in
’22, als jij je nog wil aanmelden doe dat dan snel via
compe e@quicktennis.nl!
Naast de najaarscompe e zijn er het afgelopen jaar
ook véél wedstrijden gespeeld via de interne compe e.
Uiteraard zijn er de spor eve ambi es, maar wij vinden gezelligheid minstens zo belangrijk bij onze vereniging! Onze ac viteitencommissie hee op de momenten dat de regels het toe lieten enkele zeer gezellige
ac viteiten georganiseerd! Met name de bockbieravond en de compe e warm-up waren zeer geslaagd

en zullen komend jaar dan ook zeker weer terugkomen!
Óók voor de jeugd zijn er het afgelopen jaar weer veel
ac viteiten georganiseerd! Als vervanging van de compe e is er een interne jeugdcompe e opgezet en
tevens hebben er in het najaar 12 jeugdteams meegedaan aan de najaarscompe e. Daarnaast zijn er ook
diverse ac viteiten georganiseerd van open toernooidagen, tennisinstuif, bbq-middag tot een geslaagd tenniskamp met 50 leden!
Vooruitblik 2022
Uiteraard zijn wij alweer druk bezig met volgend jaar!
Waar we de afgelopen jaren druk zijn geweest met het
vervangen van de tennisbanen zijn in 2022 de aankleding van ons tennispark en het moderniseren van ons
terras onze speerpunten. Inmiddels is ons park alweer
ruim 15 jaar oud en wordt het jd voor het nodige onderhoud. De eerste werkzaamheden staan inmiddels al
gepland maar uiteraard kunnen we dit niet alleen…
Dus heb je goede ideeën of wil je helpen bij het onderhoud dan horen wij dat graag!
Zoals eerder vermeld moeten ook nog de toplaag van
de tennisbanen 9 t/m 12 worden vervangen. Op dit
moment is de planning dat medio juli ’22 deze toplagen worden gerenoveerd zodat alle tennisbanen dan
over een nieuwe toplaag beschikken!
De beide padelbanen beschikken nog over een goede
toplaag zodat we deze nog niet hoeven te worden vervangen. Maar met het huidige ledenaantal van circa
150 padellers komen we langzaam maar zeker aan het
maximum voor 2 padelbanen. Tevens constateren we
dat de groei in padelleden zich doorzet en er ook nog
veel vraag is naar incidentele huur. Daarom zijn we de
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QuickTennis & Padél

Uiteraard hopen we in 2022 ook weer zoveel mogelijk
gezellige ac viteiten met jullie te kunnen organiseren.
Hopelijk zonder QR-codes, 1,5 meter en andere restrices.

Hoewel het op dit moment nog niet kan gaan wij ervan
uit dat we in 2022 veel gezellige ac viteiten met jullie
kunnen organiseren! Wellicht ietwat op mis sch maar
ik kijk alvast uit naar een ouderwets gezellig voorjaarscompe e zonder alle ‘C’- restric es…

Namens het bestuur van Quick Tennis & Padel wensen
wij je een gelukkig & gezond nieuwjaar en spor ef
2022!
Ralf Maathuis
Voorzi er QuickTennis & Padel

e gaat van
frisdrank van
Pijpje bier van
Bokbier van
Wijn van

€ 1,20 naar € 1,50
€ 1,50 naar € 1,75
€ 2,00 naar € 2,50
€ 2,50 naar € 3,00
€ 2,50 naar € 3,00

Wij hopen, maar gaan er vanuit, dat dat geen
invloed heeft op het bezoeken van het clubhuis.
Het Bestuur van de Stg. Tenniscentrum Oldenzaal wenst je een jne jaarwisseling en een
gezond 2022
Contributie 2022
In januari ga je een mail ontvangen over de
incasso van de jaarcontributie 2022.

Op die pagina kun je zien op welke datums de
incasso zal plaatsvinden. Die datums kun je
nog iets aanpassen. Ook kun je er het aantal
termijnen waarop de incasso’s worden gedaan, aanpassen.
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Met dank voor je medewerking.
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Vervuiling van de containerinhoud met bekers of
ander afval leidt ertoe dat we gèèn statiegeld
ontvangen. Gevolg daarvan zal zijn dat de prijs
nogmaals omhoog gaat.
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Lever jij je koffiebekers in de supermarkt bij de
flessenafgifte in?? Ik dacht het niet!
Waarom doen we dat dan wel in de kantine?
De 2 containers met de oranje deksel zijn toch
echt allèèn voor plastic statiegeld flesjes (Aqua-
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volledig ingevulde inschrijfformulieren worden
verwerkt! Voor meer informatie kijk op de site
van de KNLTB: https://www.tennis.nl/alles-overtennis/competitie/senioren/voorjaarscompeti
tie/?id=D07AF87A-E4EF-43EA-9A9C-9DED868B370D
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Herinnering en laatste kans!!
Beste aanvoerders, Iedereen kan zich weer inschrijven voor de Voorjaarscompetitie 2022. Doe
dit uiterlijk 31 december 2021 en zorg ervoor
dat het inschrijfformulier volledig is ingevuld.
Het inschrijfformulier gaat hier als bijlage. Alleen
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In de mail die je ontvang staat een link naar je
“Betaalpagina”.

Zonder aanpassingen daarin zal de incasso
van de totale contributie (+ bardienstvergoeding) in 9 termijnen plaatsvinden.
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Die mail en de incasso zal, net als vorig jaar,
worden verzorgd door ClubCollect.
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afgelopen periode al gestart met het onderzoeken naar
de mogelijkheden voor de aanleg van 2 nieuwe padelbanen. De eerste gesprekken met de Gemeente Oldenzaal, met enkele leveranciers en met onze noabers hebben we reeds gepland. We hopen begin 2022 concrete
plannen te kunnen presenteren!

