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Herhaald bericht, vul je bardiensten in!!!

Inplannen bardiensten in KNLTB Clubapp
Hallo leden,
Onze kantine is weer open, dit betekent dat er weer bardiensten gedraaid gaan worden!
Leden in de leeftijd 18 – 70 jaar dienen in 2021 twee bardiensten te draaien. Normaal gesproken
draaien leden drie bardiensten maar we missen al een aantal maanden waardoor dit zou moeten
lukken. Mocht dit toch veranderen dan laten we dit weten.
Je kunt je bardienst vastleggen in de KNLTB Clubapp. In nieuwsbrief 9 is uitgebreid omschreven
hoe je dat kunt doen. Het is belangrijk om op zoveel mogelijk momenten bardienst aanwezig te
hebben om zo de verloren omzet van het eerste half jaar nog een beetje goed te maken.
Dus kies je bardienst in de KNLTB Clubapp.
Er ligt achter de bar een lijst met werkzaamheden, die je tijdens je dienst kunt doen
(bv. buitenmeubilair schoonmaken). Een belangrijke taak om niet te vergeten is het bijvullen van
de koelkasten. Let erop dat de nieuw aangevulde flessen achteraan komen en de reeds
aanwezige flesjes vooraan (volgens het motte FIFO, first in- first out).
Er ligt ook een handleiding voor het gebruik van het pinapparaat.
Je krijgt voor de datum van je bardienst op een aantal momenten een herinneringsmail!

Clubkampioenschappen
Komend weekeind zijn de clubkampioenschappen voor senioren. Heb je ingeschreven dan kun je
op toernooi.nl de speelschema’s vinden.
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=CFF978D8-AA3B-4726-A448-894A00D87353
Heb je niet ingeschreven kom dan gerust kijken, ons terras is eindelijk weer open.
Dus kom en geniet van een drankje en spannende partijen!!
Afgelopen weekeinde waren de clubkampioenschappen voor de jeugd. Kijk op de site voor een
verslag en foto’s. www.ltc-tharde.nl

Open toernooi 2021
Als alles volgens verwachting gaat zal LTC ’t Harde dit jaar toch nog het open toernooi 25 + / 45+
kunnen organiseren. Dus reserveer in je agenda 30 augustus tot 5 september.
Hou onze nieuwsbrieven en de site in de gaten voor meer informatie.

Schooltennis bij LTC ‘t Harde
Agelopen week en ook komende week zullen de tennisbanen van onze vereniging op een aantal
momenten bezet worden door de schooljeugd van ’t Harde.
Het project schooltennis is een initiatief van provincie, gemeente en de stichting WIEL.
Het is bedoeld om bij de basisschooljeugd het buitenspelen en buitensporten te promoten.
Voor een aantal groepen worden de reguliere gymlessen daarom gehouden op onze banen en
zijn de kinderen actief met racket en bal in allerlei spelvormen. De lessen worden verzorgd door
medewerkers van Stichting WIEL.
Op momenten dat schooltennis plaats vindt zal in de KNLTB Clubapp de mogelijkheid voor baan
reserveren geblokkeerd zijn.

Afgelopen week liep de jeugd al warm voor het schooltennis.

Op onze site vind je altijd de meest actuele informatie, foto’s en interessante
nieuwsfeiten. Kijk op: www.ltc-tharde.nl

