Nieuwsbrief LTC ’t Harde

NB 16 - 2020

Jubileumtoernooi LTC ’t Harde, 27 t/m 30 augustus.
Omdat we dit jaar al zoveel hebben moeten missen…….LTC ’t Harde organiseert voor haar leden:

Jubileumtoernooi
Van donderdag 27 t/m zondag 30 augustus 2020

De WTC en recreatiecommissie organiseren in samenwerking dit jubileumtoernooi.
Doe je mee?
Je kunt je inschrijven voor de volgende categorieën:
✓ Dames dubbel 17+
✓ Dames enkel 17+
✓ Heren dubbel 17+
✓ Heren enkel 17+
✓ Gemengd dubbel 17+
Inschrijfgeld: €7,50 per persoon per onderdeel, te voldoen bij inschrijving via toernooi.nl
Je kunt je inschrijven voor maximaal 2 categorieën waarbij je 1 dag als verhindering kunt
aangeven.
Bij de dubbel wordt je door de organisatie aan een medespeler gekoppeld zodat er zoveel
mogelijk gelijkwaardige teams zijn.
Voor vragen: Bennie Smeijers 06-22022667. Inschrijven kan via toernooi.nl, uiterlijk tot en met
donderdag 20 augustus via de volgende website:
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=33CE922F-120D-4B32-A070-0C0F1C2CBF07
Het toernooireglement vind je op onze site bij documenten.

Kantine weer open, bardiensten gaan verder.
Gezocht barbezetting tijdens het jubileumtoernooi.
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is onze kantine m.i.v. 1 juli 2020 weer open. Dit houdt in
dat vanaf die datum ook de kantinediensten weer gedraaid worden.
Nu zijn er een aantal mensen die door corona geen bardienst gedraaid hebben vóór 1 juli en we
hebben ook nog openstaande diensten in 2020 ná 1 juli..
Aangezien we veel omzet gemist hebben in de afgelopen maanden is het echt nodig dat de
openstaande bardiensten worden ingevuld, dus help ons aub, door de onbezette diensten alsnog
in te vullen.
Zeker met het komende jubileumtoernooi is het belangrijk dat we op de toernooidagen/
avonden barbezetting hebben.
In de KNLTB clubapp zijn alle bardiensten inzichtelijk en kun je ook zien wanneer er nog een
dienst wordt gezocht. Er ligt ook een papieren schema achter de bar, echter we werken nu vooral
via de clubapp en deze is altijd bijgewerkt. De papieren versie kan soms niet de laatste stand van
zaken weergeven. Je kunt dus via de KNLTB clubapp de inschrijving voor een openstaande
bardienst doen.
Hoe werkt dat?:
KNLTB Clubapp openen (Zelfde app als voor het reserveren van de banen)
klik op ' huisje/club'
klik op 'Diensten' bovenaan op het scherm
zoek en klik de datum waarop staat '1 beschikbaar'
klik op barmedewerker - klik op 'inschrijven'
Bij vragen over de app graag contact zoeken met Bennie Smeijers.
06-22022667 of bennie_smeijers@hotmail.com
Voor overige vragen betreffende de kantine graag contact zoeken met Frans Seelen.
info@fseelen-loopbaanadvisering.nl of 06-10078031
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

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

www.ltc-tharde.nl

