
Nieuwsbrief januari 2021
Beste leden,

De maand januari is ondanks de coronamaatregelen alweer voorbij gevlogen en
inmiddels zit ook de eerste week van de avondklok er op. Waar de eerste
coronamaatregelen beperkte invloed hadden op onze tennis- en padelsport en de
vereniging merken we dat het invoeren van de avondklok in combinatie met het
verplicht enkelen ook impact heeft op onze vereniging. Door de avondklokmoeten
avondtrainingen verplaatst worden en zijn er minder mogelijkheden om ’s avonds
recreatief te tennissen.

Omdat tennis en padel de uitzonderingen zijn qua sporten die op dit moment nog
beoefend kunnen worden zien wij een toenemende drukte op onze banen. Zowel
het aantal reserveringen van leden als niet-leden zagen wij de afgelopen weken
toenemen. Maar door de beperkte capaciteitmerktenwij ook dat leden geen banen
konden reserveren omdat alle banen al gereserveerd waren. Daarom hebben wij
besloten dat niet-leden op dit moment geen banen meer kunnen huren. Te zijner
tijd wanneer de coronamaatregelen worden afgezwakt en onze baancapaciteit is
voldoende dan wordt de verhuur van banen weer mogelijk.

Wanneer de weersomstandigheden het toe laten (temperatuur 10+ graden, droog
weer) danwordt ook baan 8 in orde gemaakt. Echter op dit moment is het voor ons
nog niet mogelijk om een richtdatum te geven voor wanneer de baan weer
bespeelbaar is.

Wij willen iedereen vragen om alleen een baan te reserveren als je ook
daadwerkelijk gaat spelen. Wegens de avondklok en het beperkt aantal banen is
het zonde als banen niet bespeeld worden! Én speel altijd op de door jouw
gereserveerde baanwant anders ontstaat er verwarringmet de reserveringen in de
ClubApp.

Wij rekenen op jullie begrip voor het bovenstaande. Hopelijk eindigt de avondklok
op 10 februari zodat er weer meer mogelijkheden zijn om ’s avonds te sporten!

Namens het bestuur van Quick Tennis &Padel



Inschrijven (zomer)training

De wintertrainingen zijn bijna alweer voorbij. Tijd om je op te geven voor het komende
zomerseizoen! De inschrijving is vanaf nu weer geopend!

!Nieuw! Eénmalig aanmelden voor zomer- én wintertraining
De meeste leden trainen zowel in de zomer als in de winterperiode. Daarom is er nu de
mogelijkheid om je in één keer voor beide seizoenen aan te melden.

We werken hierbij volgens het Opt-out principe; Door je eenmalig aan te melden geef
je je doorlopend op voor zowel zomer- als wintertraining, niet alleen voor het huidige
jaar maar ook voor de komende jaren.

Wil je geen training meer, meldt je dan uiterlijk 2 maanden voor de start van een nieuw
seizoen af bij je trainer.

Betaling van de trainingsgelden kan vanaf nu ook naar keuze in meerdere termijnen.

Onze trainers zien je graag om lekker te trainen! Klik hier om je direct aan te melden
voor tennisles.

LET OP: De inschrijving sluit op 20 februari 2021

Heel jammer, maar we ontkomen er niet aan!
Nu ook de laatste kantinevoorraad in de
verkoop aan leden.

In ons voorraadhok staat nog Grolsch,
Grolsch 0.0 en verschillende frisdranken. Deze
voorraad heeft een THT (tenm ínste houdbaar
tot) van februari/ maart .

Wij bieden deze dranken per volle krat aan tegen net iets meer dan het stat iegeld.

https://forms.gle/kYXAdpMHzWHFZ4SP8 


Wil je hiervan gebruik maken k ijk dan even hier om de prijzen en de verschillende
dranken te bek ijken.

Vul de gewenste aantallen in. Let op: Mocht er mèèr besteld worden dan er op
voorraad is, geldt de regel "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Je ontvangt van ons z.s.m . een reactie waarin je een afhaalmoment krijgt .
Is de voorraad uitverkocht laten we dat ook weten. Uiteraard zal de
bestelmogelijkheid van dat art ikel dan ook z.s.m . worden verwijderd.

Als je bestelling kan worden geleverd ontvang een bevest iging met daarin een link
naar Ideal. Je bestelling is pas def init ief als je betaling is ontvangen.

Prijs van Grolsch pils en 0.0 is incl. stat iegeld. (€ 3,90) In te leveren bij je
supermarkt.
De kratjes met lege frisdrank f lesjes kun je niet kwijt bij een supermarkt. Wij
zouden het erg op prijs stellen dat je die bij gelegenheid terugzet in de hal van het
clubgebouw. Alvast dank daarvoor!!

Contributie incasso:
Het afgelopen jaar kregen wij veel vragen of het mogelijk was om de contributie
maandelijk s te voldoen. Daarom hebben wij ons incasso systeem aangepast en is het
vanaf 1 januari 2021 mogelijk om de contributie in maandelijk se term ijnen te
betalen.
We denken daarmee aan een wens van veel leden tegemoet te komen.

Medio januari ontvang je van ClubCollect (CC) een mail en een SMS- bericht .
In die mail en sms wordt de incasso aangekondigd.
Ook , en dat is erg belangrijk , word je gewezen op je "Betaalpagina".- Op die pagina
kun je aangeven in hoeveel term ijnen je het verschuldigde bedrag wilt laten
incasseren.
Het aantal term ijnen waaruit je kunt k iezen ligt tussen 1 en 12.
De incasso's zullen vervolgens met een tussenpoos van 30 dagen plaatsv inden.
Het kan daardoor gebeuren dat een incasso op een m inder passende dag plaats gaat
v inden.

Op diezelfde Betaalpagina kun je dan de incassodatum nog een paar dagen
opschuiven.

De vaste kosten voor deze service ad € 2,44 zijn gelijk aan de kosten van de huidige
incassokosten. Echter betalen we vanaf 2021 € 0,30 per incasso.

De vaste kosten zullen bij de eerste incasso worden geïnd, vervolgens betaal je per
incasso € 0,30. Dus de kosten van de incasso zijn afhankelijk van het aantal
term ijnen (m inder term ijnen, lagere kosten).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5WeJlDq6lEC45WSDaTtCoW4h7ezeLibc0v9Rttwc8OWa9pw/viewform


En er is ook nog wel posit ief nieuws te
vertellen...

Zou de toplaag van de banen in de luchthal eerst
in 2022 worden vervangen, gaat dat, zeer
waarschijnlijk , nu dit jaar al gebeuren.
B ijkomende voorwaarde is wel dat de hal dit
zomerseizoen afgebouwd kan gaan worden. En
dat kan alleen als de Coronamaatregelen dat
weer toestaan.

Van de Jeugdcommissie
Er is veel animo onder de jeugd voor de voorjaarscompetitie.
Er doen
maar liefst 11 teams mee; twee meer dan bij de vorige
competitie.

Op24 maart vindt er een informatieavond plaats voor de
ouders van de jeugdleden. Hier zal meer informatie worden

gegeven over de competitie.
Er zal t.z.t. bekend worden gemaakt op welke manier vorm wordt gegeven aan deze
avond.

Op 21 maart organiseren we van 11 tot 13 uur een uitwisselingstraining met Ready
voor de competitieteams van groen en geel.

Om alvast te noteren:
Er komt dit jaar een kamp voor de jeugd t/m 14 jaar. De datum staat al vast: 4 en 5
september. De locatie en de invulling van het kamp blijven nog een verrassing....

Blijf gezond!


