Nieuwsbrief oktober 2020
Beste lezers,
Een wat kleinere Nieuwsbrief deze keer. Oktober was een maand waarin we wel mochten tennissen
maar dat dan wel zonder het voor velen zo onmisbare randgebeuren; kantine dicht, bar dicht zelfs
nablijven op het park mocht niet. (en mag nog steeds niet)
En dan komt vandaag, 4 november on 18:15 uur, de uitleg van de gisteravond uitgesproken maatregelen:

Coronamaatregelen 3 november 2020.
De overheidsrichtlijnen voor sport zijn besproken met NOC*NSF en de
sportbonden. Het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is leidend
en daaruit komt nu het volgende:
Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar (binnen en
buiten) sporten. Zij houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis en
padel spelen kan dus nog, maar met maximaal twee personen op een
baan (geen dubbelspel). De komende 2 weken is alleen enkelspel toegestaan.
Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen op een baan (excl. trainer); trainingsgroepen van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 spelers per baan (met
1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de groepen niet gemengd worden.
Het positieve nieuws is dat we, onverwacht snel, toch konden beginnen met de renovatie van de
“buiten”banen. Geen overbodige luxe.
Sommigen van ons zullen zich afvragen “Waar doen ze het van?”. Wel, het antwoord daarop is dit:
Bij de aanleg van het park, alweer zo’n 13 jaar geleden, heeft de Gemeente Oldenzaal toegezegd
èènmalig de kosten te dragen voor vervanging van de toplagen. (Niet zò maar, maar als compensatie
voor het verlaten van het oude park t.b.v. woningbouw op die grond).
Niemand zal raar opkijken als ik hier vermeld dat de Gemeente op dit moment financieel niet in
staat is die toezegging dit jaar in zijn geheel na te komen. Om de banen toch allemaal in 1x te kunnen opknappen heeft de eigenaar van het park, de Stichting Tenniscentrum Oldenzaal, bijgedragen
in de financiering in de hoop op betere tijden voor de Gemeente.
Als de weersomstandigheden het toelaten zal de renovatie eind volgende week, vrijdag de 13e!!,
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE.
Helaas is de najaarscompetitie vroegtijdig gestopt
vanwege Corona. Daarom kijken we nu alvast reikhalzend vooruit naar volgend seizoen. Volgend jaar zullen we weer met zo veel mogelijk kinderen meedoen
aan de voorjaarscompetitie. De voorbereiding hiervoor begint al eind november. Naast de activiteiten
die we afgelopen jaren elk jaar organiseerden staan
er voor 2021 twee nieuwe activiteiten op de planning.
In 2021 willen we een jeugdkamp organiseren en een
open jeugd toernooi bij Quick. Als je interesse hebt
om mee te helpen aan het organiseren van het open
jeugd toernooi, laat het dan weten aan de jeugdcommissie (jeugd@quicktennis.nl)
Dringende vraag aan de spelers in de luchthal!
Kom niet te vroeg naar het park. Wacht buiten het gebouw als je toch te
vroeg bent. 1 Minuut voor aanvang van je starttijd ga je naar binnen en
loopt door naar je baan. Stel je daar op, zo ver mogelijk achter het speel veld. Als de baan gesleept is, betreed je deze.
Uiteraard is het de plicht van de spelers vòòr je om tijdig met het spel te
stoppen en de baan en de lijnen te vegen!!
Incasso contributie.
In de afgelopen maand hebben we jullie gevraagd om je voorkeur aan te geven voor het betalen van
de jaarlijkse contributie in 2 of in 12 termijnen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de aanbieder van het incasso-systeem, ClubCollect, een nòg
klantvriendelijker optie kan aanbieden. Er is besloten om gebruik te maken van die optie. Welke voordelen biedt dan die optie? Deze:
In januari worden de contributiefacturen door ons aangeboden aan ClubCollect. ClubCollect op haar
beurt laat je weten dat ze geld van je rekening gaan afschrijven. Dat laat ze weten middels een e-mail
èn een SMS-bericht. In dat bericht word je gewezen op je persoonlijke “Betaalpagina” binnen Club Collect. Op die betaalpagina kun je aangeven in hoeveel termijnen je het verschuldigde bedrag afgeschreven wilt zien worden. Daarbij heb je de keus tussen 1 tot en met 12 termijnen. De dan gemaakt
keuze ligt dan wel voor het gehele jaar vast.
In de Nieuwsbrief van december komen we hier zeer nog op terug en zullen we de werkwijze nog
eens toe lichten.
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