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Van het bestuur

Gerealiseerde doelen

We staan alweer aan de
vooravond van een nieuw
tennisseizoen bij
tennisverenging STB. Dit
betekent eveneens een nieuw
jaar voor de Vrienden van
STB. Afgelopen jaar zijn we
met veel succes gestart met
onze Stichting en hebben
ondertussen steun van 58
Vrienden. De Stichting bestaat
uit leden en niet-leden van de
tennisvereniging STB die de
verenging een warm hart
toedragen. Ook voor het
komende seizoen doen wij een
beroep op alle Vrienden, om
ons en dus STB te blijven
steunen. Naast steun van
bestaande Vrienden gaan wij
op zoek naar nieuwe Vrienden.
Zo kunnen we er samen voor
zorgen dat de tennisvereniging
STB een gezonde toekomst
tegemoet gaat.

Zoals bij alle Vrienden bekend is, zullen de financiële bijdrages van de
Vrienden gebruikt worden om iets extra’s binnen de vereniging
mogelijk te maken. Te denken valt hierbij aan:

Namens het bestuur:
Marcel Dries

Ideeën, toekomstige activiteiten

o
o

Middelen gebruiken om activiteiten te organiseren
Middelen gebruiken om projecten mede te financieren

Daarnaast wil de Stichting samen met STB de gezelligheid en
betrokkenheid op het tennispark vergroten en de nieuwe leden hiermee
enthousiasmeren voor STB.
We zijn blij te kunnen meedelen dat we STB, met jouw hulp, hebben
kunnen helpen met de volgende doelen:
o Een drietal tennisnetten zijn vervangen;
o Aanpassingen aan de verlichting: kosten zijn door de Vrienden
betaald, terwijl de lagere lasten (betere afstelling en minder
verbruik) voor STB zijn;
o Financiële bijdrage ten aanzien van de catering op de Open Dag;
o Diverse aanpassingen aan de inrichting van het clubhuis.
Zo zie je dat de bijdragen van de Vrienden aan goede doelen en
initiatieven worden besteed.
Voor jouw bijdrage aan de Stichting Vrienden van STB
willen wij je natuurlijk hartelijk bedanken.

Ook voor het nieuwe tennisseizoen zijn er al een aantal nieuwe ideeën
geopperd. Zo is er een gedeelte van de terrastafels aan vervanging toe.
Een aantal oude waren in een dusdanige staat, dat deze inmiddels naar
de “stort” zijn gebracht. Verder staat natuurlijk de beloofde (jaarlijkse)
borrel / feestavond op het programma (mede voor de Vrienden). Naar
verwachting wordt dit in het laatste weekend van de
clubkampioenschappen gerealiseerd. Zodra er een specifiekere datum en
tijd bekend zijn wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd. Kortom,
genoeg redenen om als Vriend van STB actief te blijven!

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

Koninginnedag 2011
Soms zit je als bestuur te dubben over nieuwe acties
en activiteiten om geld te kunnen genereren voor de
Stichting. Het moet natuurlijk ludiek zijn en het is
het mooiste als het naast naamsbekendheid ook
geld oplevert. Uit de hoge hoed kwam een even
simpel, als in onze ogen doeltreffende activiteit.
Hiervoor hebben wij natuurlijk jouw hulp ook weer
nodig.
Wat is de bedoeling. In de Koninginnenacht en op
Koninginnedag 2011 in Stadskanaal willen we een
(kleine) oranje auto in het centrum parkeren. Deze
auto willen we tot het dak vullen met oude
tennisballen. Door te raden hoeveel ballen er in de
auto zitten, kunnen mensen leuke prijzen winnen.
Een paar prijzen hiervoor zijn al beschikbaar
gesteld door een aantal sponsoren.
Waar kun je mee helpen. Je kunt zorgen dat wij
zoveel mogelijk oude tennisballen beschikbaar
hebben om de auto te vullen. Mocht je nog ballen
over hebben, kun je deze deponeren in de grote
blauwe ton in het clubhuis van STB. Wij zorgen
voor de rest. Ook zoeken wij nog Vrienden die
samen met ons een uurtje (of twee) beschikbaar
hebben om bij de auto te staan tijdens de
Koninginnedag en –nacht.

We hopen er een mooie activiteit van te maken en
met de reclame en opbrengsten de verenging te
ondersteunen.

Mededelingen
o

Op 2 april 2011 is de aftrap van het
tennisseizoen op het Tennispark “de Borgen”.
Vanaf 13.00 uur kun je een kijkje nemen op de
Open Dag, gehouden op de tennisbanen.
Diverse competitieteams zullen dan onderlinge
wedstrijden spelen en de dag wordt afgesloten
met een demonstratiewedstrijd waarin onder
andere, onze nieuwe tennisleraar, Eddy
Beekman zal meespelen.

o

Binnen het bestuur is een wisseling van
voorzitter geweest. Onze oude voorzitter
Gerwin Brüns is voorzitter geworden van STB,
Xander van Hal vervangt hem in deze rol. Ook
hebben we afscheid genomen van Tieme Pals,
die zich bezig gaat houden met
werkzaamheden in de beheerscommissie.
Daarentegen hebben we Gert Nijmeijer kunnen
toevoegen als nieuwe denktank binnen onze
Stichting.

o

18 april 2011 is de start van de STB
bedrijvencompetitie, waarbij verschillende
bedrijven uit de regio strijden om de eer van
beste “tennis-bedrijf”. Voor meer informatie
kun je terecht op de site van STB
www.stbnet.nl.

