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Belangrijk nieuws van de bestuurstafel
Beste leden
Gewijzigde maatregelen met betrekking tot het dubbelen vanaf dinsdag 16 maart
Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen en padel spelen met maximaal 4 personen, alleen
buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Dubbelen mag dus, bij voorkeur in 2 vaste koppels van 2
personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en je medespeler. Wedstrijden zijn
nog niet toegestaan, dus geen interne competities en/of tossavonden.
Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen
per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten.
Voor het nieuwsbericht van de KNLTB:
https://www.knltb.nl/nieuws/2021/03/corona-update-dubbelen-en-trainen-met-4-personen-perbaan-mag-weer/
Veelgestelde vragen:
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/
Tennisles en baanbezetting woensdagavond
Het bestuur heeft met NDO de afspraak gemaakt dat, zolang de avondklok van kracht is, NDO op
woensdag les kan geven op twee banen. Dit in verband met de beperking van 4 personen per
baan en de avondklok. Dit is een uitzonderlijke situatie. Gelukkig zijn de mannen van de
baanonderhoud al druk bezig met de gravelbanen en verwachten ze dat deze binnen een aantal
weken bespeelbaar zijn.
Zo ontstaat er weer ruimte voor de niet lessende leden om op de woensdagavond vrij te spelen.
Aansluitend reserveren
Aangezien we weer kunnen gaan dubbelen verwachten we ook meer leden op de baan de
komende weken. het dringende verzoek van het bestuur is om aansluitend te reserveren zodat
iedereen een uur kan spelen en er geen losse halve uren overblijven. Zeker in de avonduren is dit
van belang, wees sportief.
De lampen gaan vooralsnog om 20:45 uit en in de clubapp kan nu ook gereserveerd worden van
19:45-20:45. Wil je eerder tennissen probeer dan van 18:45-19:45 te reserveren zodat we de
banen maximaal kunnen benutten!
Algemene Ledenvergadering 2021
Op dit moment is er nog geen datum geprikt voor de ALV 2021. Er worden versoepelingen
verwacht en het heeft niet onze voorkeur om de ALV digitaal te doen.
We komen hier later op terug. Onze wens heeft wel om de ALV voor eind juni te laten
plaatsvinden.

Contributie 2021:
De contributie voor 2021 zal gelijk zijn aan 2020 en de facturen zullen verstuurd worden in de
komende periode.
Zijn er vragen voor het bestuur of wil je je aanmelden als voorzitter dan horen we dit graag via een
email aan bestuur@ltc-tharde.nl.

Er wordt door de technische commissie hard gewerkt aan baan 4 en 5.

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

