Van de bestuurstafel
Hierbij een update van enkele ontwikkelingen binnen onze vereniging:

Padel
Zoals tijdens de ALV van maart besproken onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden
ten aanzien van het eventueel aanleggen van 1 of 2 padelbanen. Dit onderzoek betreft
onder meer het nagaan van de plaats waar de baan/banen gelegd zouden kunnen worden,
de kosten en financiering voor het aanleggen ervan en uiteraard ervaringen van andere
verenigingen die ons voorgingen.
Wanneer we dit goed in beeld hebben (na de zomer) zullen wij jullie hierover nader
informeren.
Barbezetting: WhatsApp groep voor invullen extra bardiensten
Het uitgangspunt is dat het paviljoen op alle tennisavonden en tijdens competities
geopend is. Om dit mogelijk te maken is de inzet van alle seniorleden nodig. Als iedereen
zijn steentje daarin bijdraagt, kunnen we ook allemaal na het tennissen genieten van een
gezellig drankje en de faciliteiten van het paviljoen.
Voor extra kracht om de barbezetting te verbeteren zijn wij daarnaast voornemens een
groep-WhatsApp te maken met mensen die extra bardiensten willen draaien.
Mochten er vrije plaatsen zijn, dan wordt ruim van te voren een bericht verstuurd met nog
openstaande bardiensten, die ingevuld kunnen worden op onze site. Dit uiteraard altijd
vrijwillig en tegen de reguliere bardienstvergoeding.
Je kunt je opgeven voor deze app via marcovanderakt@hotmail.com of via 06-52331572.
(ook vragen over de bardiensten graag richten aan Marco).
Nieuwe functionaris: Mariette Meulenbroek assistent hoofd paviljoen algemeen
Sinds enkele weken vervult Mariette Meulenbroek de (nieuwe) functie van assistent hoofd
paviljoen algemeen. Dit ter ondersteuning van Frans van der Waal.
In deze rol zal zij zich onder meer bezighouden met de representativiteit en functioneren
van het paviljoen. Dit in verdere nauwe samenwerking met Jan Doesburg (inkoop) en Thieu
van de Westelaken (assistent hoofd paviljoen technische zaken).

Wetgeving AVG
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat sinds 25 mei de nieuwe AVG wet van kracht is.
Vanzelfsprekend heeft dit ook gevolgen voor onze club. Onder meer m.b.t. (formulieren
op) de website, het bewaren en verstrekken van persoonsgegevens (leden en
toernooideelnemers) en het versturen van informatie.
De KNLTB heeft hiervoor een stappenplan ingericht dat wij daarbij hanteren en momenteel
aan het uitvoeren zijn. Binnenkort hierover meer.
Vrijwilligersdag nieuwe stijl – save the date!
Voor alle vrijwilligers: de vrijwilligersdag 2018 staat gepland op zondag 7 oktober.
Aan de opzet hiervan wordt nog gewerkt. In elk geval zullen we deze opnieuw vormgeven
met o.a. de toevoeging van ‘ingrediënten’ om te komen tot een feestelijker en completer
geheel en - voor wie wil - een tennisactiviteit daaraan voorafgaand. Wij hopen dan ook dat
jullie deze datum alvast in de agenda zetten!
Volg DTV De Donkelaar op Facebook
Sindskort is dankzij Thieu van de Westelaken nieuw leven geblazen in De Donkelaar op
Facebook.105 leden hebben zich intussen aangemeld.
Volg de berichten ook en voeg jezelf toe via:
https://www.facebook.com/groups/dtvdedonkelaar/
En speciaal voor de jeugd:
https://www.facebook.com/jeugd.dtvdedonkelaar
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