Nieuwsbrief LTC ’t Harde

NB 14 - 2020

Beste leden,
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over verschillende zaken.
Deze nieuwsbrief bevat een update over de aangepaste corona maatregelen en overig nieuws.

Kantine op ons sportpark
De kantine mag per 1 juli a.s. weer open. Uiteraard hebben we samen met de commissie gekeken
naar wat er mogelijk is. De kantine zal tijdens de maanden juli en augustus op de volgende tijden
geopend zijn: Maandag tot en met donderdag van 20:00 – 23:00
Het bardienstrooster zal hervat worden, de kantinebeheerder Frans Seelen zal hierover contact
opnemen met de betreffende leden. Op dit moment is het rooster online niet beschikbaar, we
werken aan een oplossing. Leden die geen bardienst hebben kunnen draaien in de corona
periode kunnen benaderd worden om de gaten voor de rest van 2020 op te vullen.
Daarnaast is het terras grondig gereinigd en gereedgemaakt door de onderhoudsploeg, waarvoor
dank. Het terras is voor de kantine kleiner dan normaal, naast de kantine heb je iets meer ruimte
om met elkaar te zitten. In de kantine zijn een beperkt aantal tafels beschikbaar, wanneer deze
bezet zijn kun je niet plaatsnemen in de kantine. Bewaar altijd afstand tussen jezelf en degene die
bardienst heeft en betaal je bestelling bij voorkeur altijd met de PINPAS.
Algemeen
De kleedkamers, douches en toiletten zijn ook weer geopend. Deze zullen tijdens de
zomermaanden regelmatig schoongemaakt worden.
Wanneer je niet aan het tennissen bent geldt nog steeds de 1.5 meter regel, voor overige zaken
zie de website van de KNLTB:
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/
Veelgestelde vragen - Algemeen Fase 4 (26 juni)
Tennissen
Waar we het uiteindelijk allemaal voor doen, een ontspannend potje tennissen. Ook hier zijn de
regels versoepelt, je hoeft bijvoorbeeld geen afstand meer te houden tijdens het dubbelspel, de
scoreborden mogen weer gebruikt worden, etc. Ook hiervoor geldt, gebruik je gezonde verstand
en lees rustig de veelgestelde vragen door die je via de link hierboven kunt vinden.
V.w.b. het online reserveren van een baan houden we vast aan het advies van de KNLTB:
Het blijft belangrijk om de drukte op het park, op de banen, op het terras en in het clubhuis te
controleren en beheersbaar te houden, zodat de 1.5 meter gewaarborgd kan worden. We
adviseren verenigingen dan ook het online baan reserveren via de website of ClubApp te
continueren.

Wanneer we in de volgende fase komen schakelen we terug naar onze standaard regels zoals in
de vorige nieuwsbrief aangegeven is.
De tossavond op maandag blijven we voorlopig op de huidige manier doen, zie de vorige
nieuwsbrief en de site voor de informatie hierover.
Overig nieuws
Zomerchallenge
Er doen ongeveer 30 leden mee aan de zomerchallenge. Deze challenge duurt t/m augustus,
Wanneer deze leden vragen hebben, help ze hier dan mee of help ze op weg.
Hot summer Quarantennis toernooi
Op zondag 9 augustus wordt er voor de senioren een intern tennistoernooi georganiseerd.
Aanvang 12.00 uur. Hou onze communicatie kanalen in de gaten voor verdere informatie en
opgeven.
Vrijwilligers/bestuursleden
Harrie Kappert heeft zich bereid verklaart voorzitter te worden van de technische commissie en
plaats te nemen in het bestuur. Een en ander onder het voorbehoud dat de ALV van 2021 zijn
aanstelling bekrachtigd.
En verder………
We zoeken voor de volgende commissies vrijwilligers. Heb je interesse? Neem dan contact met
ons op.
Paviljoencommissie: Op zoek naar 1 of 2 leden voor deze commissie.
Per 2021 stoppen Frans Seelen en Douglas Kraak met hun werkzaamheden in deze commissie.
Jeugdcommissie: Zoekt ondersteuning bij de toss op zaterdagochtenden en bij andere te
organiseren (jeugd) toernooien en activiteiten.
PR: Ondersteuning bij PR-zaken (GRIP, digitaal afhangbord etc.)
EN……….: We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter voor LTC ’t Harde.

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

www.ltc-tharde.nl

