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Opgeven zomeravondcompetitie tot 1 maart !
Je kunt nú tot 1 maart inschrijven voor de zomeravondcompetitie.
Speeldagen: woensdagavonden 13-20-27 mei, 3-10-17-24 juni, aanvang 19.00 uur.
Je mag ook deelnemen als je al in voorjaarcompetitie speelt. Geef bij voorkleur een compleet
team op. Individueel opgeven kan ook, de competitieleider bekijkt dan bij welk team je het beste
past.
Voor de Zomeravondcompetitie geldt Compact Spelen: bij de 40-40 stand wordt er gebruik
gemaakt van het Beslissend Punt Systeem (BPS) en er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak
(10 punten) gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die
beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst tien
punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste
set.
Geef je team op via mail: jlf.hermans@gmail.com

Klussendag 2020: zaterdag 14 maart, 9 – 12 uur
Zet deze datum vast in je agenda. Er is die dag genoeg te doen: vegen, soppen, scheppen,
harken, spuiten, sjouwen, boenen, schrobben etc. Het is altijd gezellig en na het harde werken
wordt er voor de inwendige mens gezorgd!! Binnenkort meer informatie m.b.t. aanmelden!!

Zet vast in je agenda!!
Algemene ledenvergadering, vrijdag 6 maart, 20.15
Eind februari ontvangen de leden van LTC ’t Harde via de mail het jaarverslag 2019 en de agenda
voor de ALV. Beide documenten zijn dan ook op de site te vinden. Praat mee over wat er in de
vereniging leeft en wat de uitdagingen zijn voor de toekomst.
Onderwerpen die zeker aan de orde komen:
*Jaarverslag commissies en financieel overzicht door de penningmeester (+ begroting 2020).
*Verslag kascontrolecommissie
*Introductie nieuwe KNLTB App + nieuw digitaal afhangbord.
*Nieuwe penningmeester?
Kom naar de ALV en geef je mening, discussieer mee en beslis mee!!
Als je er niet bij was heb je later ook geen recht van spreken!
Het bestuur rekent op een grote opkomst.

Bepaal zelf wanneer je bardienst hebt.
Geef je voorkeurdatums door!
Vanaf nu kun je inschrijven voor de bardiensten in 2020. Doe het snel voordat al jouw
voorkeurdatums al bezet zijn!! Zoals bekend zijn alle seniorleden verplicht 3 bardiensten te
draaien. Leden ouder dan 70 en zij die in 2020 die leeftijd bereiken hebben deze verplichting niet
meer, maar als je bardienst leuk vindt mag je natuurlijk ook voorkeursdatums doorgeven!
Om te zoeken naar beschikbare momenten klik je op:
www.ltcsleutelspoor.nl
of via de verenigingssite,
www.ltc-tharde.nl (link: sleutelspoor)
Inschrijven kan alleen per E-mail: douglaskraak@gmail.com
Opgegeven bardiensten worden op volgorde van binnenkomst / tijdstip geplaatst.
Als ik de gegevens invoer op het moment dat je het sleutelspoor bekijkt kan het zijn dat deze op
dat moment niet up-to-date is.
Het kan zijn dat een ander lid net eerder heeft gereageerd waardoor je naar andere momenten
moet zoeken. Het is voor mij handiger als je meer dan drie momenten opgeeft. In chronologische
volgorde van opgave kan ik dan zonder je verder lastig te vallen de gekozen momenten invullen.
Uiteraard geef ik aan je door welke momenten er voor je zijn ingevuld.
Gezien mijn thuissituatie zal de inschrijf pagina niet altijd toegankelijk zijn.
Douglas Kraak.
Op onze site vind je altijd de meest actuele informatie, foto’s en interessante nieuwsfeiten.
Kijk op:

www.ltc-tharde.nl

