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Dubbelspel weer toegestaan.
Vorige week woensdag heeft de KNLTB laten weten dat er weer gedubbeld mag worden door senioren. Zie:
https://www.knltb.nl/nieuws/2020/5/dubbelen-mag-weer-terras-en-clubhuis-blijven-nog-gesloten/
Hier valt o.a. het volgende te lezen:

Verenigingen kunnen dit aan hun leden communiceren nadat ze deze versoepeling hebben
afgestemd met de gemeente
Wij hebben contact gehad met de Gemeente Elburg en goedkeuring ontvangen om de versoepeling door te voeren.
Het huidige corona protocol en andere richtlijnen blijven intact.
Dit betekent dat je nog steeds op afstand in de KNLTB Clubapp een baan dient te reserveren.
De tijd om een baan te reserveren (1 uur reserveren) blijft voorlopig hetzelfde. Dit zorgt voor minder personen tegelijk
op ons sportpark, daarnaast zijn kantine en terras nog steeds gesloten.
Voorlopig is er op maandagavond nog geen tossavond. Dus: vanaf nu mag er weer gedubbeld worden, veel plezier
allemaal. Vragen? Stel ze gerust.
Bestuur LTC 't Harde

Gebruik van de KNLTB club app, zelf je gegevens
beheren en op afstand baan/speeltijden reserveren
Privacy instellingen KNLTB Clubapp
Sinds enkele weken maken we gebruik van de Clubapp. Nog niet iedereen kan hier even goed mee uit de voeten, we
willen graag ondersteunen waar mogelijk. In de vorige nieuwsbrief stonden drie contactpersonen, graag met hen
contact zoeken bij vragen.
Daarnaast hebben jullie misschien gezien dat je eigen gegevens terug komen in de ledenlijst. Deze ledenlijst is in te
zien via de KNLKTB Clubapp. Je kunt zelf bepalen welke gegevens er van jezelf in de app komen te staan.
Let op: deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor leden van LTC 't Harde.
Kijk hier hoe je gegevens aan/uit kunt zetten (foto, e-mail adres en/of telefoonnummer etc.):
https://knltbclub.help/nl/articles/32467-gegevens-aanpassen-clubapp

Voorjaarcompetitie wordt najaarscompetitie.
Zoals eerder medegedeeld is de Voorjaarscompetitie (jeugd, senioren en padel) in verband met de corona maatregelen verplaatst
naar het najaar. Deze competitie noemt men nu: KNLTB Competitie 2020. Hieronder vallen de Kia Tenniskids competitie (roodgroen-oranje), de junioren- en senioren competities en de padelcompetitie.
Of de KNLTB Competitie 2020 in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden
en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen. De KNLTB volgt hierbij de maatregelen
en adviezen van het kabinet en het RIVM. Men heeft ook scenario's klaarliggen waarbij we bijvoorbeeld de startdatum opschuiven,
om de week spelen of in kleinere poules spelen. Hoe dan ook, het belooft een uniek competitieseizoen te worden!

Hoe ziet de KNLTB Competitie 2020 er uit?
Men gaat er nu vanuit dat officiële club-overstijgende wedstrijden in september weer zijn toegestaan en dat de KNLTB Competitie
2020 dan kan starten. Voor de verschuiving van de competitie geldt dat dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden
aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie. Hierdoor is de KNLTB Competitie 2020 voor alle spelers, ook de tennissers in de
speelsterkte 1-4, een aantrekkelijke competitie. Er wordt niet gespeeld om promotie/degradatie.
We hopen dat alle teams die zich voor de voorjaarscompetitie hadden ingeschreven ook meedoen in het najaar. Natuurlijk kan het
zijn dat een team om bepaalde redenen besluit om in het najaar niet mee te doen. Dit biedt dus ook de mogelijkheid om nieuwe
teams in te schrijven.
Van 15 juni tot 25 juni wordt de inschrijving opnieuw opengesteld en moet onze VCL teams opnieuw aanmelden.
Men kan dus spelers alsnog toevoegen of wellicht willen aangemelde spelers niet in het najaar deelnemen.
Een team kan dus nog wijzigen of wellicht helemaal niet meer willen deelnemen! maar dat moet dan uiterlijk vóór 25 juni aan de
competitieleider zijn doorgegeven.
De teamcaptains van de voor het voorjaar ingeschreven teams zijn benaderd om een en ander te inventariseren en aan te geven
of – en met welke spelers men deelneemt aan de najaarscompetitie. Voor de jeugd wordt dit geregeld door Frank Pongers.
Als alles volgens planning verloop start de najaarscompetitie voor jeugd (groen-rood-oranje competitie) op 6 september,
zondag jeugd (jongens t/m 14 jaar) zondag 13 september en senioren in het weekend van vrij-za. 11-12 september

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

www.ltc-tharde.nl

