Nieuwsbrief januari 2013

Van het bestuur

Oliebollenactie

Beste Vrienden,
Het seizoen en jaar 2012 is
inmiddels alweer ten einde. Het
jaar is volgens ons prima
afgesloten met een
stamppottoernooi. Er werd
lekker een middag getennist en
na afloop gegeten van de
aangeleverde stamppotten.
Tijdens de winterperiode willen
we natuurlijk niet stilzitten. Er
wordt alweer druk nagedacht
over de tweede editie van de
rommelmarkt, terwijl de
Vrienden van STB ook
zijdelings betrokken zijn
geweest bij de Oliebollenactie.
Over beide activiteiten
verderop meer informatie. De
Vrienden van STB zullen
blijven proberen om STB te
ondersteunen. Hiervoor worden
onder andere de genoemde
activiteiten georganiseerd en
ben je natuurlijk als Vriend
verbonden aan onze stichting.
Hiervoor nogmaals onze
hartelijke dank.

Dit jaar is tennisvereniging STB actief de boer op geweest tijdens Oud
& Nieuw. Tijdens de laatste 2 dagen van het jaar heeft STB namelijk
oliebollen verkocht. In het najaar werd het idee over de oliebollen
opgevat en na overleg met tennisvereniging Musselkanaal, werden de
plannen snel concreet. Tennisvereniging Musselkanaal bakt de
oliebollen en STB heeft ze besteld en doorverkocht aan de leden en in
de C1000-vestigingen in Stadskanaal.

Als bestuur wensen we jullie
nog het allerbeste voor 2013.
Namens het bestuur,
Marcel Dries

Wat STB heeft gedaan is de leden van tevoren benaderen. De leden is
gevraagd of ze oliebollen wilden bestellen. Naar aanleiding van de
belangstelling uit deze bel-actie, kon STB concluderen dat er veel
animo was. Naast het bellen van de leden, werden de oliebollen bij de
C1000-vestigingen in Stadskanaal verkocht. In 2 dagen tijd zijn er
ongeveer 7500 oliebollen over de toonbank gegaan. De opbrengst van
deze actie ligt iets boven de € 2.000,--. Als je dan ziet dat deze actie dit
jaar voor de eerste keer is gehouden, is STB tevreden over de
oliebollenactie. Doelstelling is dan ook om er een jaarlijkse actie van te
maken om zodoende extra financiële armslag voor de vereniging te
realiseren.

Bardienst Noordelijk Muziekfeest

Rommelmarkt

Een andere activiteit waar de Vrienden van STB
actief zijn geweest is het Noordelijk Muziekfeest in
Exloo. Met 10 enthousiaste leden van STB zijn we
op vrijdag 4 november naar Exloo getogen.
Opdracht; de bardienst verzorgen van dit geweldige
festijn!

Zoals reeds eerder vastgesteld, kunnen we de
rommelmarkt van 2012 bestempelen als succesvol.
Het bestuur van de Vrienden van STB wil dan ook
graag nu alvast aangeven dat we in 2013 wederom
een rommelmarkt organiseren. Inmiddels zijn de
voorbereidingen in volle gang. De datum van de
rommelmarkt is gepland op zaterdag 16 maart 2013
van 9.00 uur – 13.00 uur. Locatie Tennispark “de
Borgen”.

Met Nederlandse toppers als o.a. Jannes, de
Dikdakkers, Helemaal Hollands en onze eigen René
Becker werd de tent helemaal op z’n kop gezet. Om
op zo’n avond een bardienst te mogen draaien is
geen enkel probleem. Met deze activiteit hebben
wij voor STB een bedrag bij elkaar gewerkt van
€ 500,--. Dit bedrag zal door de beheercommissie
van STB deels worden gebruikt voor de aanschaf
van een vervangende kassa
We kunnen via deze weg aangeven dat we als STB
ook weer te vinden zijn achter de bar, als in
Stadskanaal Kane en Di-rect komen optreden. Dit
zal op 8 juni 2013 plaatsvinden.

Om weer een succesvolle rommelmarkt te kunnen
houden, zijn spullen nodig om te kunnen verkopen.
Wij willen dan ook weer 2 inzameldagen gaan
organiseren. Betreft zaterdag 9 februari en zaterdag
2 maart.
Heb je nog spullen in de schuur of op zolder staan?
Gebruik je deze niet meer en wil je deze ter
beschikking stellen voor de rommelmarkt? Meld je
dan nu aan via het e-mailadres
info@stb-stadskanaal.nl. Geef in deze mail aan
welke datum, dat we de spullen komen halen, je
voorkeur geniet.
Daarnaast zoeken wij nog mensen die bereid zijn
om zijn of haar beste “verkoop-beentje” voor te
zetten met de verkoop van de spullen. Aanmelden
hiervoor kan ook middels genoemd e-mailadres.

Vacature
Binnen het bestuur van de Vrienden van STB was
een vacature ontstaan. De bestuurstaken zijn
inmiddels ingevuld. Wij hebben Karin van
Gelderen bereid gevonden om plaats te nemen in
het bestuur van Stichting Vrienden van STB. Karin,
bedankt dat je op onze uitnodiging bent ingegaan.

Wij zijn nog steeds op zoek naar meer en
nieuwe Vrienden. Ken je nog mensen die
geen Vriend zijn, meld ze bij ons aan.

Dankwoord vanuit het bestuur
Het bestuur van Tennisvereniging STB wil via deze weg nogmaals het belang van jullie als Vrienden
benadrukken. Door voorzitter Gerwin Brüns wordt aangegeven dat een aantal zaken niet gerealiseerd had kunnen
worden zonder de steun van de Vrienden. Financieel is het allemaal nog niet gemakkelijk al wordt er nu
natuurlijk van alles aan gedaan om de negatieve curve om te draaien. In de loop van 2013 zullen we weten of we
het jaar 2012 positief hebben kunnen afsluiten.

Mededelingen
o

We kunnen als Stichting niet zonder goede ideeën en initiatieven. Wij roepen jullie als Vriend dan ook op
om hier mee te komen. Heb je ideeën stop het in de daarvoor bestemde bussen op de tennisbaan of mail dit
naar info@stb-stadskanaal.nl. Wij kunnen dit dan weer meenemen in onze vergadering.

