Nieuwsbrief LTC ’t Harde

NB 2 - 2021

Van de bestuurstafel
Beste leden,
In de vorige nieuwsbrief werd al aangekondigd dat de Algemene Ledenvergadering geen
doorgang zal vinden in maart. We hopen voorzichtig dat we deze vergadering in het 2e kwartaal
kunnen gaan houden.
Ondanks de pandemie gaan de bestuurszaken wel verder, al is het in aangepaste vorm. Zo zijn er
ook enkele (nog niet formele) wijzigingen in bepaalde functies:
Herwald Beelen zal Freek Everaers opvolgen als penningmeester
Hans den Besten zal Frans Seelen opvolgen als voorzitter Kantinezaken
Harry Kappert zit in het bestuur als voorzitter Technische commissie.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering dient dit formeel bekrachtigd te worden.
Zoals jullie misschien weten zijn we nog steeds op zoek naar een voorzitter. Zie je jezelf niet als
voorzitter, maar heb je wel interesse in een andere bestuursfunctie? Laat ons dit dan weten.
Uiteraard zijn er niet alleen maar bestuursfuncties binnen LTC ’t Harde. Er zijn vele
vrijwilligersfuncties waar we op dit moment hulp kunnen gebruiken. Ook hiervoor geldt, wil je iets
leuks doen in je vrije tijd voor de club? Kom in actie!
Financieel was het geen eenvoudig jaar voor ons, onze penningmeester(s) hebben een aantal
zaken op een rijtje gezet. Hierbij een opsomming van een aantal financiële gelden die wij van de
overheid mochten ontvangen.
In 2020 ter tegemoetkoming van het omzetverlies van onze kantine hebben wij in mei een bedrag
van € 4000,00 euro COVID 1 ontvangen en in oktober een bedrag van € 8000,00 COVID 2.
De Gemeente Elburg heeft een bedrag van € 445,00 euro kwijtgescholden voor de erfpacht.
Normaal is dit een factuur van € 990,00
Ook van de KNLTB en Videma (kosten voor muziekrechten) hebben wij een bedrag ontvangen
van € 172,00.
Er waren ook enkele acties waaraan we meegedaan hebben in 2020. Via Deen Supermarkten met
een actie om munten te sparen hebben wij een bedrag van € 750,00 mogen ontvangen. Het
RABO support was goed voor € 295,38. Daarnaast hebben we ons last-minute ingeschreven voor
een online Grote Clubactie. Dit leverde ongeveer € 40,00 op. Dank je wel namens LTC!
De omzet van onze kantine was in 2020 € 7900,00 In 2019 was dat een bedrag van € 26.450,00
een behoorlijk omzetverlies.
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zullen we dieper ingaan op de financiële
situatie, maar natuurlijk is er ook voldoende te melden op andere vlakken.
Blijf gezond, en hopelijk tot snel op de tennisbaan.
Bestuur LTC t Harde

Inschrijven voor zomeravondcompetitie
kan nog tot 18 maart.
Tot vandaag hebben zich twee teams aangemeld voor de zomeravondcompetitie.
Speeldagdagen: woensdag (-avond vanaf 19.00)
Spelsoort: 4x dubbels (dames/heren of gemengd)
Speelperiode: mei-juni
Opgeven kan per mail nog tot 18 maart (liefst een compleet team, vermeld wie captain is)
Stuur je mail naar de competitieleider van onze vereniging: jlf.hermans@gmail.com
Doorgaan van alle competities is onder voorbehoud in verband met de ontwikkelingen van het
coronavirus en de maatregelen van overheid en KNLTB.

Baan/speeltijd reserveren met KNLTB club-app
Sinds vorig jaar kennen we de KNLTB clubapp en het op afstand reserveren van een baan en
speeltijd. Helaas moeten we constateren dat het gebruik van de app wat verslapt. Leden gaan op
de gok naar de baan in de veronderstelling dat het toch vast niet druk is. Mensen die wel netjes
reserveren zien bij aankomst dat de door hen geboekte baan in gebruik is. Dat leidt tot irritaties!
Dus ook in deze rare coronatijd gewoon baan en speeltijd vastleggen met de app.
Én…..als je onverhoopt toch geen gebruik maakt van je gereserveerde baan annuleer dan je
reservering!!!

Let op: baan 1-2-3 zijn op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur
buiten gebruik i.v.m. onderhoud.

Gevonden voorwerp
Dit armbandje is gevonden op ons tennispark. Wie mist het??

Sneeuw op de baan!
Nog maar een keer ter herinnering:
Wat zijn de regels als er sneeuw, ijzel of andere winterse neerslag op de banen ligt?
Ga NIET proberen de banen schoon te vegen, je beschadigt daarmee de mat en veegt tevens de
infill van de baan. Als er beslist niet gespeeld mag worden zal de technische commissie
(groundsman) de netten laten zakken, zodat voor iedereen duidelijk is dat de banen niet gebruikt
kunnen worden.
Als sneeuw of ijzel gaan wegdooien lijken banen soms wel weer bespeelbaar, maar schijn
bedriegt. Vaak lijkt de toplaag goed maar zit er vlak daaronder nog vorst in de grond, waardoor het
dooivocht niet goed weg kan (opdooi). De bovenlaag blijft verzadigd en de bal zal nauwelijks
stuiten.
Pas als de banen goed bespeelbaar zijn zullen de netten weer omhoog gaan! Via de KNLTB club
app wordt dan een mail verstuurd en ook op deze site zal worden vermeld wat de toestand van de
banen is.

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

www.ltc-tharde.nl

