Nieuwsbrief juni 2020
Beste tennissers/sters,
In deze Nieuwsbrief:
• Welkom
• Drukte op de banen
• Openen clubhuis en terras

• Mededelingen van de Jeugdcommissie
• Bardienst plannen kan weer!

Welkom nieuwe leden:
Wat is er voor een vereniging als de onze nu mooier dan een aantal nieuwe leden verwelkomen. Ondanks
de Corona-perikelen hebben zich in de laatste 2 weken een kleine 30! nieuwe leden aangemeld. Van harte
welkom en een fijne en sportieve periode gewenst.
Drukte op de banen
In de afgelopen weken is het op het park lekker druk geweest. Zeker in de avonduren waren alle beschik bare banen tot een uur of 10 bezet.
Die drukte is ook de reden waarom de speelduur voor enkel- én dubbelpartijen 45 minuten is. Dat geeft
méér leden de gelegenheid een baan te reserveren.
Zodra het binnensporten weer mag zullen de banen in de hal ook beschikbaar worden gesteld. Reserveren
van deze banen zal dan ook middels de ClubApp kunnen. Tot dat moment is het spelen in de hal niet toe gestaan!
Het reserveringsysteem in de hal van het clubgebouw mag vanwege de Corona-maatregelen niet gebruikt
worden. Op grond van diezelfde maatregelen is het reserveren van een baan met gebruikmaking van de
ClubApp verplicht !

Openen van clubhuis en terras.
Als de verwachtingen uit komen zullen we het clubhuis en het terras vanaf 1 juli weer mogen openen.
Dat dat met de nodige beperkingen zal zijn zal iedereen begrijpen. Zo zullen het aantal zitjes en stoelen
aangepast zijn, zal er een looproute zijn en zijn er “kuchschermen" aangebracht. Mogelijk dat voor een
plek in het clubhuis gereserveerd moet gaan worden.
Hoe een en ander ingericht gaat worden zullen we jullie tijdig laten weten.
Daarnaast vragen we jullie vriendelijk maar toch met enige drang, je consumpties middels de betaalauto maat te voldoen.
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Van de Jeugdcommissie
Van de jeugdcommissie
Najaarscompetitie jeugd
Op zondag 5 september start de
najaarscompetitie.
Voor de start van de competitie
vinden we het belangrijk om de
ouders te informeren over de
werkwijze van de competitie en
de wijzigingen die de KNLTB
heeft doorgevoerd voor de
competitie in het najaar.
Deze avond staat gepland op
woensdag 26 augustus, een en
ander onder voorbehoud binnen de Corona-maatregelen. We
starten om 19.30 uur voor de
ouders van jeugdleden die meespelen in rood & oranje en om
20.15 uur voor groen & geel.
De ouders ontvangen hiervoor
een uitnodiging.

Geslaagde tennisochtend
2e Pinksterdag heeft er een geslaagde tennisochtend- en middag plaatsgevonden voor de
jeugd. De BoesCoolFit tenniskinderen hebben samen met de
rode tenniskinderen leuke tennisoefeningen gedaan.
Voor de oranje, groene en gele
tennisjeugd was er een racketmix.
Met mooi weer en enthousiaste
kinderen was het een super
dag!

Clubkampioenschappen
Op 28 juni organiseert de
Jeugdcommissie de Quick
Jeugdclubkampioenschappen.
De uitnodiging om je hiervoor in
te schrijven volgt binnenkort.
Rood & Oranje zullen tussen
9.00 en 11.00 spelen en groen &
geel tussen 11.00 en 13.00 uur.
Zet de datum vast in je agenda!
Wat staat er verder nog op de
planning…
7 t/m 9 juli Tennis trainings kamp bij LTC Losser (inschrijven
kan t/m 22 juni)
11 t/m 13 aug Tennis trainings kamp bij LTC Losser (inschrijven
kan t/m 27 juli)
7 november Najaarsactiviteit
voor de jeugd

Met het openstellen van het clubhuis en het terras is er natuurlijk ook weer behoefte aan leden die een
bardienst willen doen.
Bardiensten zijn er, als het mag vanaf 1 juli.
Diensten zijn beschikbaar op de doordeweekse avonden en tijdens de competitiedagen dinsdag en donderdag overdag. Op de zaterdagen vanaf het middaguur.
Kijk voor beschikbare diensten in je KNLTB ClubApp. (Onder “Club" en vervolgens “Diensten”. Klik op één
van de beschikbare diensten en bevestig je keuze, Dat is alles.
Oh ja, natuurlijk! De vergoeding voor een uitgevoerde dienst is € 15,00.
Het plannen van een bardienst was nog nooit zó makkelijk!
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