Nieuwsbrief LTC ’t Harde

NB 4 - 2022

Van de bestuurstafel
Inmiddels zijn we aanbeland in lente, dit betekent over het algemeen ook meer drukte op onze
tennisvelden. De banen liggen er keurig bij, er is puik werk geleverd door onze vrijwilligers. Ook
een groot compliment voor alle aanwezigen op de klussendag, er was een grote opkomst.
(foto’s op onze site)
Ook zijn de voorbereidingen voor beide open toernooien in volle gang, je kan je hiervoor
aanmelden via www.toernooi.nl. Tevens is onze recreatiecommissie bezig om het programma
voor dit jaar rond te maken, de data van deze activiteiten volgen binnenkort.
Er zijn veel inschrijvingen voor de competitie, iedere vrijdag en zaterdag wordt er volop getennist.
Kom gerust een kijkje nemen bij één van de wedstrijden en support onze teams.
Als laatste willen we graag onze Algemene Ledenvergadering een aantal weken opschuiven. De
nieuwe datum is maandag 13 juni om 20:00. Bijbehorende documenten zullen binnenkort
rondgestuurd worden per e-mail. Bij deze berichten zal ook een update verschijnen van onze
werkgroepen die zijn ontstaan vanuit de Algemene Ledenvergadering 2021 (werkgroep Padel en
werkgroep Digitalisering afhangbord).
Vragen? Stel ze gerust.

Nieuwe jeugdcommissie al actief
Op 14 april 2022 hadden we onze 1e jeugd toss middag. We hadden een mooie opkomst van wel
16 kinderen! Het was een leuke middag met een begin spel, verschillende spelletjes/oefeningen,
wedstrijdjes, ballenkanon en een eindspel. We hadden super geluk met het mooie weer.
Wij kijken terug op een geslaagde middag en hopen jullie allen weer te zien op de volgende toss
activiteit. En neem gerust een vriend of vriendin mee!
Foto’s van de eerste toss op de jeugdpagina op onze site.

De volgende toss middagen zijn: donderdag 12 en 19 mei

Barbezetting toernooiweek
De toernooicommissie doet een dringende oproep om je in te schrijven voor een bardienst
tijdens de toernooiweek (27 juni t/m 3 juli). In de toernooiweek is de WTC té druk om ook zelf nog
de bar te bemannen. Heb je nog niet aan je verplichting voldaan om drie bardiensten in te plannen
dan is dit een mooie kans dit alsnog te doen. Zo help je de WTC om er een geslaagde week van
te maken. Wil je misschien buiten de 3 verplichte diensten nog een extra bardienst draaien dan
zijn we daar zeer blij mee. Dus help mee en meld je aan voor een (extra) bardienst via KNLTB
ClubApp / diensten

Bardienst discipline / kas opmaken.
Onze penningmeester vraagt aandacht voor het volgende: Hoewel er steeds meer met pin wordt
afgerekend in ons paviljoen, wordt er ook nog steeds contant betaald. Van degene die bardienst
heeft wordt verwacht dat hij/zij na afloop de kas opmaakt.
Dat houdt in:
De inhoud tellen en dit bedrag noteren in het schrift bij de kassa, noteer datum, naam, welk
bedrag er in het kokertje in de kluis gaat en hoeveel cash er in de lade achterblijft. (max € 15,--)
Let op: stop ook een briefje bij het geld wat in het kokertje in de kluis gaat en vermeld daarop
je naam, datum, het bedrag dat in het kokertje zit.

Gluren bij de buren
Kijk je wel eens over het hek naar de activiteiten van onze buren, de Jeu de Boules Club ’t Harde.
Misschien denk je: dat lijkt me ook wel leuk, dat wil ik wel eens proberen??
Dat kan!! De Jeu de Boules Club ’t Harde houdt op alle zaterdagen in Mei inloopmiddagen.
Iedereen kan binnen lopen, kennis maken met de club en meedoen. Vanaf 13.30 is men welkom!

ALV 2022 - Nieuwe datum!
Maandag 13 juni, 20.00 uur
Noteer deze datum in je agenda. Kom, praat en beslis mee over een aantal
belangrijke zaken. Agenda wordt binnenkort verzonden.
Wie niet komt heeft later geen recht tot klagen!!

Hemelvaartsdag 26 mei, grote
snuffelmarkt en ons terras open!
Herhaalde oproep:
Na twee jaar kan de supportersvereniging van SV ’t Harde weer de grote snuffelmarkt
organiseren. Ook wij willen ons steentje bijdragen maar daar hebben we véél helpende handjes
voor nodig. Barbezetting, keukenbrigade, terrasbediening, toiletten, opbouwen en weer
opruimen…….
Kortom: We doen een oproep aan jullie allen om te komen helpen. Kun je de hele dag;
Geweldig!! Kun je maar een paar uur bijspringen? Ook heel fijn. We zoeken hulp tussen 9.00 en
17.00 uur!
Meld je aan bij Freek Everaers: f.everaers@gmail.com of 06-46082280
en geef aan hoeveel uur je kunt / wilt helpen!!

Toernooien 2022
Heb je je al ingeschreven voor ons eigen open toernooi
27 juni t/m 3 juli??
Er zijn er in de regio natuurlijk veel meer toernooien te spelen. Regelmatig ontvangen we posters
van omliggende verengingen om in te schrijven voor hun toernooi. De posters hangen we op de
prikborden. Lijkt het je leuk om bij andere vereniging in de buurt een toernooi te spelen??
Zoek een leuk toernooi uit op toernooi.nl en schrijf je in.

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

