Belangrijk Padelnieuws
Er kan gespeeld worden!
Zowel de padelbanen als de banen 5 en 6 zijn bespeelbaar.
•
Tijdens het toernooi deze week zijn zowel leden als niet leden welkom om de
padelbanen te komen proberen.
In de avonden tussen 19.00 en 21.00 uur en in het weekend tussen 13.00 en 15.00 uur is er
begeleiding aanwezig om uitleg te geven en je op weg te helpen met de spelregels.
•
Op het afhangbord in het paviljoen zijn de padelbanen toegevoegd, zodat je na het
toernooi ook gewoon kunt afhangen. Met 4 personen kun je ook padel dan 45 minuten
reserveren.

Leenrackets & padelballen
Achter de bar zijn leenrackets en padelballen (iets lichter dan tennisballen) beschikbaar.
Voorlopig zullen deze ook na het toernooi voor leden gratis beschikbaar worden gesteld, zodat
iedereen kennis kan maken met padel zonder meteen een racket te hoeven kopen. Het
achterlaten van je tennispasje als ‘borg’ is voldoende. Er zijn senior- en juniorrackets
beschikbaar.

Aanbod: Introductielessen Padel voor leden en niet-leden
Uitgebreider kennismaken met de mogelijkheden, technieken en tactieken bij Padel?
Schrijf je dan in voor 4 padellessen voor € 30.
Deze lessen zijn op dinsdagavonden en worden ingepland vanaf 20 augustus as.
Inschrijven kan via een mail aan tc@dedonkelaar.nl met opgave van je voorkeurstijdsstip op
dinsdagavonden. (Voor aanvang van de 1ste les moet je een document voor goedkeur van de
automatische incasso invullen en ondertekenen.)

Nieuwe leden: Introductielessen & Promotielidmaatschap
Ook niet-leden kunnen via 4 introductielessen voor € 30 komen kennismaken met padel en
vervolgens beslissen of ze lid willen worden.
Daarnaast kunnen niet-leden in de maand augustus gebruikmaken van een promotie/actielidmaatschap: lidmaatschap tot eind 2019 voor € 40 (excl. eenmalige KNLTB inschrijfkosten
van € 15). Mocht je iemand kennen die hiervan gebruik wil maken, aanmelden kan via
https://www.dedonkelaar.nl/lidmaatschap/aanmelden-als-lid/

Officiële opening Padelbanen op 24 augustus!
Natuurlijk willen we onze nieuwe aanwinst ook graag feestelijk openen met jullie allen.
Dit zal zijn op zaterdag 24 augustus onder het genot van een hapje en drankje:
11.00 uur Clinics voor de jeugd *)
13.30 uur Officiële opening & aansluitend demonstratiewedstrijd
14.30 uur Clinics voor senioren *)
16.30 uur Vervolg feestelijkheden met een hapje, drankje en DJ.
Ad *) Voor de feestelijke opening zijn zowel leden als niet-leden van harte welkom!
Alle aanwezigen mogen zich (ter plaatse aan de bar) bij aankomst opgeven voor de clinic.
Het dragen van sportieve schoenen is voldoende om deel te kunnen nemen.

Verhuur van de padelbanen
De komende maand zal in het teken staan van de interne kennismaking met padel. Het beleid
omtrent de verhuur van de banen zal de komende weken vormgegeven worden. Het beleid zal in
elk geval op de volgende uitgangspunten zijn gericht:
1) minimaliseren van het hinderen van eigen leden voor het spelen van padel – leden gaan voor
2) optimaliseren van de mogelijkheid voor extra inkomsten via padel.
Voor vragen hierover tot die tijd, tel: Lenny Klaassen, 06-55756574

