Nieuwsbrief Maart 2020
Beste leden, vrijwilligers en betrokkenen van Quick Tennis & Padel,
Het coronavirus zorgt voor grote onzekerheid bij ons allemaal. Niemand weet hoe lang deze situatie
nog gaat duren, maar vast staat dat de impact op ons allemaal ongekend groot is! Daarom willen wij
als bestuur alle betrokkenen bij onze club heel veel sterkte toe wensen in deze moeilijke tijd.
In de huidige situatie heeft gezondheid prioriteit nummer één en zijn tennissen en padellen van ondergeschikt belang. Echter neemt dat niet weg dat wij de sportiviteit en gezelligheid van jullie allemaal op onze tennis- en padelbanen missen. We gaan er vanuit dat we dit later dit jaar allemaal
dubbel en dwars gaan inhalen!
Gevolgen uitbreiding maatregelen tot en met 28 april 2020
In navolging van de verlenging van de maatregelen door het kabinet zijn wij verplicht om ons sportpark in ieder geval tot en met 28 april 2020 gesloten te houden.
De KNLTB heeft de start van een van de hoogtepunten van het tennisjaar, onze voorjaarscompetitie,
voorlopig uitgesteld naar begin mei. De KNLTB neemt na 21 april 2020 zo snel mogelijk een besluit
of de nieuwe startdatum en planning van de voorjaarscompetitie haalbaar is. Afhankelijk van de
vervolgmaatregelen vanuit het kabinet kiest de KNLTB voor één van de onderstaande opties:
1. Start voorjaarscompetitie in weekend van 9/10 mei;
2. Voorjaarscompetitie in 2 delen, zowel voor als na de zomer een deel van de competitie;
3. De voorjaarscompetitie wordt in zijn geheel verplaatst tot na de zomer.
De geplande zomertrainingen gaan zeker tot en met 3 mei 2020 niet door. Het hervatten van de zomertrainingen is afhankelijk van het besluit van het kabinet op 21 april over hoe het verder moet na
28 april. Het incasseren van lesgelden wordt uitgesteld tot het moment dat de trainingen zullen
starten, en met zekerheid vast is te stellen hoeveel zomertrainingen wij kunnen aanbieden. Het lesgeld zal worden geïncasseerd naar rato van het aantal haalbare trainingen voor deze zomer.

Lees verder op pagina 2 over de inning van de contributie.
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Naast de sporters worden verenigingen en sportbonden ook (financieel) geraakt door de huidige
maatregelen. Wij volgen het beleid van de KNLTB en het NOC*NSF dat we de kosten die we met z’n
allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Daarom wordt de contributie voor dit seizoen
gewoon geïnd, tevens gaan we met onze partners in overleg over hoe we elkaar kunnen ondersteu nen in deze onzekere tijden. De eerste helft van de contributie zal daarom deze week worden geïnd,
de tweede helft zal medio juni worden geïnd. We willen graag een beroep doen op jullie solidariteit
voor onze mooie vereniging en hopen dat jullie hiervoor begrip kunnen opbrengen.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden wij jullie uiteraard op de hoogte!
Met een gezonde en sportieve groet,
Bestuur Quick Tennis & Padel

Van de Padélcommissie
Op 31 maart zou de laddercompe��e van Padel afgelopen zijn en de winnaars bekend worden.
MAAR....... Door de slui�ng van ons sportpark zijn er vanaf 12 maart geen wedstrijden meer gespeeld,
terwijl bijna iedereen een eindsprint in wilde ze�en om een zo hoog mogelijke plaats op de ladder te
krijgen.
Op het moment dat de Tennis- en Padelbanen weer open gaan zal de organisa�e iedereen aanschrijven
en vertellen hoe en of de ladder kan worden uitgespeeld.
Ook het ( ouder en ) kind toernooi van afgelopen zondag 29 maart is jammergenoeg uitgesteld
tot ????????
Tenslo�e: Voor BoesCoolﬁt geldt hetzelfde: alle lessen die gegeven zouden worden in de maand april
gaan niet door.
Of de lessen die in de maand mei gepland staan nog door kunnen gaan, is voor iedereen af te wachten.
Als ze door kunnen gaan zal iedereen die zich al hee� opgegeven persoonlijk bericht krijgen van Quick
Padel.

Oproep
Binnen onze vereniging is een tekort aan vrijwilligers. Heb je dus zin en gelegenheid hebben je vaardigheden in een sportieve omgeving aan te wenden ben je van harte welkom. Er is voor elke vaardigheid wel een klus.
Je reactie kan naar info@quicktennis.nl
Alvast van harte welkom.
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