Nieuwsbrief LTC ’t Harde

NB 13 - 2020

Beste leden,
Hierbij wederom een nieuwsbrief met:
• een update betreffende de tossavond,
• bereikbaarheid LTC in komende weken in verband werkzaamheden Nijverheidsweg,
• de regels in de coronaperiode ,
• de regels na de coronaperiode.

Tossen
1. Vanuit de KNLTB gelden in deze periode regels, dat er vooraf moet worden gereserveerd.
Voor tossen is dit nog niet mogelijk in de ClubApp. Daarom worden de leden die willen
deelnemen aan de tossavond verzocht om zich vooraf aan te melden.
Graag per whatsapp/sms aanmelden voor maandag 16:00 uur bij Bennie Smeijers
06-22022667
Ook voor vragen hierover is hij het aanspreekpunt.
Er kunnen maximaal 16 mensen per tossavond deelnemen.
De indeling voor de tossavond zal in de appgroep worden medegedeeld of op andere wijze
aan de tossers kenbaar worden gemaakt. Rackets of pasjes van andere leden worden dan
niet aangeraakt door anderen en het is daarmee coronaproof. Indien er minder mensen
aanmelden dan kan er besloten worden om één of meerdere banen open te zetten voor
tennissers die niet willen tossen.

Nijverheidsweg opgebroken.
2. Vanaf maandag 15 juni zal de Nijverheidsweg tijdelijk een eenrichtingsweg worden, dit
vanaf de ingang van ons sportpark. In opdracht van Liander leggen ze een nieuwe
middenspanningskabel aan. Het is dan niet mogelijk om vanaf SV ’t Harde de
Nijverheidsweg in te rijden. Nog onduidelijk hoelang dit gaat duren, verwachting is enkele
weken. Er zijn dus minder parkeerplaatsen beschikbaar, dus kom zoveel mogelijk met de
fiets. Nog beter voor het milieu ook en meteen een goede warming-up.

Afhangen
3. Vanuit de wandelgangen en uit gesprekken met een aantal leden hebben we vernomen dat
er wat onduidelijkheid is betreffende het afhangen in deze periode van maatregelen en in
de periode erna. Voor nu geldt:
a. Vooraf via de KNLTB ClubApp reserveren, of bij tossen middels een app- bericht
naar Bennie Smeijers. Als er vragen zijn over de werking of instellingen dan graag
Rick van ’t Hul of Bennie Smeijers contacten.
b. Minimaal 60 minuten tennissen, geen onderscheid single/dubbel.
c. KNLTB ClubApp is leidend.

d. Probeer zoveel mogelijk aansluitend te reserveren om ervoor te zorgen dat er geen
‘losse’ 30 minuten overblijven. (We zijn nog bezig om te kijken of we deze 30
minuten kunnen openzetten)
e. Bij regenachtig weer, ga niet met teveel personen dicht bij elkaar staan, bijvoorbeeld
onder de overkapping. Gebruik gezond verstand en houdt voldoende afstand.

KNLTB regels
4. Als er vanuit de KNLTB regels versoepeld of aangepast worden dan zal het bestuur dit ook
zo snel mogelijk doorvoeren, zoals de afgelopen weken ook is gedaan. Als we terug gaan
naar ‘normaal’ dan houdt dat in dat het systeem van voor de corona weer van kracht is. Er
kan dan niet meer van te voren gereserveerd worden via de ClubApp en moet dit op het
park gedaan worden. Dan gaan we ook weer terug naar de 30 minuten speeltijd.

Hoe gaan we straks verder met de KNLTB Club-App
De komende maanden zullen we de feedback bundelen en binnen het bestuur evalueren hoe in
de toekomst om te gaan met de mogelijkheden binnen de clubapp. Niet alleen afhangbord en de
instellingen staan op de agenda, maar ook het eventueel plannen en zichtbaar maken van de
bardiensten, nieuwsbrieven verspreiden via dit medium horen tot de mogelijkheden.
Laatste opmerking: als er vragen, tips, opmerkingen en of complimenten zijn dan horen we het
graag. We hopen jullie snel weer op het park en zo snel mogelijk weer in de kantine te zien.
Met sportieve groet,
Het bestuur.

Ps. we zoeken nog een voorzitter.

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

www.ltc-tharde.nl

