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Overname de Match door TPC Hardenberg

Beste leden,

Graag informeren wij jullie over het einde van een tijdperk.
De familie Eggengoor heeft besloten om na 10,5 jaar te stoppen als uitbater
van de Match. Deze keuze valt ons zwaar, maar elk einde kent een nieuw
begin. Wij als bestuur willen de familie Eggengoor enorm bedanken voor hun
creatieve ideeën, inzet, drive, gastvrijheid en de altijd gezellige avonden. In het
bijzonder Marco Eggengoor die altijd weer iets fantastisch uit de keuken wist te
toveren. Ingrid die de laatste jaren een vast gezicht was achter de bar, en
Martin die altijd op de achtergrond aanwezig is geweest. Ook bedanken wij het
team waar de familie de laatste jaren mee heeft gewerkt. Op een later moment
zullen wij als vereniging nog stilstaan bij hun vertrek.

Met de competities voor de deur in april zijn we in gesprek geweest met de
Fam. Eggengoor en bij het nog niet vinden van de juiste overname kandidaat is
besloten om tot september de Match zelf over te nemen als vereniging. Martin
zelf en Rob Ringenier zijn bereid om in deze periode samen de kar te trekken.
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zelf en Rob Ringenier zijn bereid om in deze periode samen de kar te trekken.
Martin blijft aan tot september. Maar... Martin en Rob kunnen het niet alleen! Zij
zijn op zoek naar vrijwilligers om er samen een gezellig barteam &
keukenbrigade mee te vormen. Dus ben jij die gastvrije dame of heer die onze
gasten wil ontvangen met een grote glimlach voor een hapje en een drankje in
de Match 2.0 meld je dan aan op info@de-match.nl of kom op onze
informatieavond op woensdagavond 6 april en donderdagavond 7 april van
19.00 tot 20.30 uur (VRIJE INLOOP!). Ben jij lid, heb jij een specialiteit (bv een
soep, gehaktbal of een broodje) en zou jij deze willen maken in onze keuken -
bijvoorbeeld op zaterdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur - dan nodigen wij je
ook van harte uit om op onze infoavond te komen of even contact op te nemen.
Tot slot: Laat het ook weten als je het leuk zou vinden om enkel een paar
uurtjes in de week/maand, bijvoorbeeld een tosochtend in de week, de bar te
bemannen, zodat we onze leden zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn en de
gezelligheid kunnen blijven bieden.

Na corona en al haar beperkingen zijn we toe aan een "normaal" tennisseizoen
op onze club met de gezelligheid die daar bij hoort. Wij zijn van mening dat op
dit moment de overname van de Match de beste keuze is voor de vereniging,
wel met als opzet om voor september een nieuwe uitbater te hebben
gevonden. Er zijn nog gesprekken gaande, maar mocht je belangstelling
hebben of iemand willen aandragen die het beheer en horeca wil overnemen,
neem dan gerust contact op met Jacobine Tinselboer of Rob Landstra. Dit kan
via voorzitter@tpchardenberg.nl of sponsor@tpchardenberg.nl. We houden op
dit moment alle opties open en we worden door verschillende partijen
benaderd, maar durven het ook anders te gaan doen. Mocht je ideeën hebben,
dan horen wij dat ook graag.

We hopen dat wij jullie voor nu voldoende hebben geïnformeerd en dat we met
veel gezelligheid het seizoen kunnen starten. Met de inzet van Martin
Eggengoor, Rob Ringenier en alle vrijwilligers in de Match de komende
maanden gaat dit ongetwijfeld goedkomen!
 

Met vriendelijke groet,

Bestuur TPC Hardenberg

Hoofdsponsor TPC Hardenberg
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