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“Veilige daken” open tennistoernooi
En we schreeuwen van de daken dat het weer kan én mag! De hoofdsponsor voor dit toernooi is
“Veilige daken”. Eigenaar van dit bedrijf is ons lid Arjan Borst. Binnenkort meer hierover...
Het toernooi wordt gespeeld van 30 augustus tot 5 september op ons sportpark.
Je kunt je inschrijven voor verschillende onderdelen. Het zou fantastisch zijn wanneer we een
volledig bezet toernooi hebben met zoveel mogelijk eigen leden.
Inschrijving sluit 22 augustus.!
Alle informatie over het toernooi kun je hier vinden:
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/36D6ABAF-9A45-43CF-AE5C-45A128F15133

Aankondiging ALV 2021
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op maandag 27 september om 20:00.
Wij hebben besloten om de ALV niet te plannen middenin de corona periode. Wij zijn ons er van
bewust dat we op dit moment niet met zekerheid kunnen zeggen hoe het eind september zal zijn.
Om een indicatie te krijgen hoeveel personen wij kunnen verwachten vragen we jullie jezelf op te
geven voor deze vergadering. Dit kan door een e-mail te sturen naar: secretaris@ltc-tharde.nl
De ALV staat gepland in onze kantine, maar wij zijn voornemens om leden, die om welke reden
dan ook niet in staat zijn naar de kantine te komen op afstand mee te laten kijken. Mocht dit je
voorkeur nu al hebben, geef dit dan aan in je e-mail.
De agenda zal op korte termijn bekend worden gemaakt via een nieuwsbrief en op de site.

Hot summer en Barbeque toernooi
Zaterdag 14 augustus
13.00-19.00 uur
Deelname om mee te tennissen is uitsluitend voor (tijdelijke)
leden. Maar… Iedereen is welkom om mee te BBQ-en! Neem
gezellig je familie/vrienden mee (graag even aanmelden) ☺
De kosten zijn €10,- voor volwassenen en €5,- voor kinderen tot
12 jaar. Deze kosten zijn exclusief drankjes.
Tijdens het toernooi krijg je bij de start een kopje
koffie/thee met iets lekkers.
Aanmelden kan tot 7 augustus bij Bennie Smeijers:
bennie_smeijers@hotmail.com / 06-22022667
We kijken uit naar een gezellig toernooi!!

Ook LTC denkt aan het milieu
Binnenkort een nieuwe bijzondere inzamelcontainer op ons park!
Wat doet u met uw oude tennisballen?? Aan de kinderen geven of voor de hond of meteen in de
afvalbak……of zo maar het park uitmeppen? In Nederland komen jaarlijks uiteindelijk ruim 5,5
miljoen ballen in het milieu terecht.
Tennisballen vormen dus een serieus milieuprobleem. Dat moet anders.
Ook LTC ’t Harde wil daar wat aan doen en een bijdrage leveren aan een circulaire samenleving.
Sinds kort doet onze vereniging mee aan de landelijke actie van Renewaball, waarbij Nederlandse
tennisverenigingen gebruikte ballen inzamelen. Van die ballen worden nieuwe tennisballen
gemaakt. Die ballen heten Renewaball®. Het is een circulaire bal: hij is gemaakt van oude ballen
maar ook geschikt om weer te recyclen tot nieuwe tennisballen. Dat was nog nooit eerder gedaan,
het is een wereldprimeur, een innovatie van Nederlandse bodem. En: Renewaball heeft een
biologisch vilt (wol, katoen), waar dus geen polyester of nylon inzit. Je draagt zo dus niet bij aan
nog meer microplastics in het milieu.
Renewaball maakt van die ingezamelde ballen bijvoorbeeld ook sportvloeren.
De container en het ophalen van de oude ballen kosten ons als vereniging niets. De kosten van
container en lediging ervan worden de komende jaren gedragen door ABN AMRO. Omdat ABN
AMRO circulariteit maar ook duurzaamheid in de tennissport belangrijk vindt en dat graag
ondersteunt.

Binnenkort deze container op ons park

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

