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Geen clubblad meer, maar een nieuwsbrief
Ons clubblad heeft het 17 jaargangen volgehouden, maar wordt
vervangen door een nieuwsbrief. Dit is besloten op de Algemene Leden
Vergadering in oktober. Redenen hiervoor zijn:
 Snellere communicatie met de leden (het clubblad verscheen vier
keer per jaar en had een redelijk lange voorbereidingstijd).
 Een nieuwsbrief schrijven kost minder tijd dan het samenstellen en
verzenden van een clubblad.
 Het werd steeds moeilijker om adverteerders te vinden. Door de
opbrengst van advertenties kon het clubblad bekostigd worden.
 Het vermoeden dat een korte nieuwsbrief per e-mail beter gelezen
wordt dan een dik clubblad.
Als nadelen werd gezien
 Mogelijk minder binding met de adverteerders, hetgeen sponsoring
van toernooien kan bemoeilijken.
 Niet ieder lid heeft e-mail en er zijn leden waarvan het e-mail adres
niet bij ons bekend is.
Dat laatste wordt ondervangen door ook een aantal exemplaren bij de
squashbanen in De Camp neer te leggen en op te hangen op de publicatie
borden.
Met deze nieuwsbrief is Squash Woudenberg een stapje verder het
digitale tijdperk ingetreden. Het is de bedoeling om de nieuwsbrief zo’n
zes maal per seizoen te laten verschijnen.

Tweede squashleraar – Gratis lessen
Het vorig seizoen was er een aanbod om drie gratis squashlessen te
volgen. Hiervan is goed gebruik gemaakt. Daarom wordt deze actie in dit
seizoen voortgezet en
zelfs uitgebreid naar vijf
gratis lessen! Om de
verwachte grote toeloop
voor deze lessen te
kunnen verwerken, is er
een tweede squashleraar
aangetrokken: Michel
Koster. Hij geeft op een
andere manier les als
Bas Kamphuys, maar is
zeker even enthousiast
als Bas. En iedereen kan
wat leren van beiden,
dus maak gebruik van
het aanbod. Ze zijn te bereiken via squashlessen@gmail.com. De lessen
zijn alleen voor leden (proefleden kunnen één gratis les volgen), er zijn

Vrijdag 14 januari 2011: Nieuwjaars toernooi

geen gratis privé lessen mogelijk (alleen met twee of drie personen) en de
lessen duren 45 minuten. Maak gebruik van dit aanbod en verbeter je
techniek, dat maakt het squashen nog leuker. Iedereen die gebruik maakt
van dit aanbod krijgt van Bas en Michiel een gratis Karakal grip.

Rackets bespannen
Het is mogelijk om door onze squashleraren je racket te laten bespannen.
Ze kunnen een goede bespanning voor een redelijke prijs leveren. Voor
informatie, mail naar squashlessen@gmail.com.

Nieuwjaars toernooi
Zoals ieder jaar, is er ook in 2011 wederom een
nieuwjaarstoernooi. Dit plaatsvinden op vrijdag 14 januari
vanaf 20h00. Na afloop drinken we gezellig een glaasje
met elkaar en proosten we op het nieuwe jaar. Aanmelden
in niet nodig en iedereen is van harte welkom!

Financieel overzicht
Op de ALV is het

financiële overzicht over het verenigingsjaar 2009/2010
goedgekeurd. Er is een verlies van bijna 2000 euro geleden. Dit komt
omdat tijdens de vorige ALV is besloten om een aantal ‘leuke dingen
voor de leden’ te doen. Het afgelopen seizoen is daarom aan alle leden
een drietal gratis lessen aangeboden, heeft de AC herkenbare kleding
gekregen, is er apparatuur aangeschaft om een warming-up te doen en
heeft tijdens de clubkampioenschappen iedere deelnemer een sporttas
gekregen en is er een disco geweest. Deze extra zaken hebben zo’n 3500
euro gekost. Hieruit is af te leiden dat uit de ‘normale bedrijfsvoering’
een positief resultaat van zo’n 1500 euro is gekomen. Dit is grotendeels
veroorzaakt door het grote aantal nieuwe leden (zo’n 35 stuks); de
begroting ging uit van een klein positief resultaat.
Voor het komend seizoen wordt een zelfde beeld begroot: als we geen
speciale uitgaven doen, wordt er een gering positief resultaat verwacht.
De gratis squashlessen worden gehandhaafd (zelfs uitbreiden naar 5
lessen per persoon) en de warming-up apparatuur is vervangen door meer
professionelere apparatuur. Vorig jaar was een testcase om te zien of er
behoefte is aan deze zaken. Daarom is toen gekozen voor eenvoudige,
goedkope exemplaren. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze
toestellen, dus er zijn betere, degelijker exemplaren aangeschaft.

