Nieuwsbrief LTC ’t Harde
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Opgeven najaarscompetitie vóór 10 juni
Tot 10 juni kan LTC ’t Harde teams opgeven voor de KNLTB najaarscompetitie.
Deze competitie vindt plaats van week 37 t/m week 41
Deze competitie is van 7 speeldagen teruggebracht naar 5 speeldagen.
Redenen zijn o.a. geen problemen met de herfstvakantie, grotere kans op goed
weer en het aantrekkelijker maken van de competitie voor meer spelers.
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief het aanbod aan categorieën voor Gelderland en
een overzicht van de speeldagen (zowel senioren als junioren).
Voor de jeugd regelt de jeugdcommissie een eventuele teamaanmelding.
Opgeven senioren uitsluitend via mail vóór 10 juni : jlf.hermans@gmail.com
Bij voorkeur volledig team opgeven, dus minimaal 4 personen maar zorg voor ruime
teambezetting. Afzeggingen en blessures zorgen maar al te vaak voor problemen.
Vermeld bij opgave: naam captain, namen van de teamleden, speeldag/avond en
voorkeur voor de spelsoort. (bv 17+, 35+ of 50+)
Op avonden zijn er uitsluitend dubbels, bij spelen overdag is de keuze wat breder.

ALV maandag 13 juni
Herinnering.
Uiteraard staat deze datum al in uw agenda maar nogmaals een herinnering voor de
algemene ledenvergadering van 2022.
We hebben natuurlijk 2 rare jaren achter de rug en er is veel te bespreken.
In deze ALV o.a. presentatie van de resultaten twee werkgroepen:
• Digitaal afhangen
• Is padel iets voor LTC ’t Harde
De volledige agenda volgt binnenkort via mail en op de site.
U kent het motto: Wie niet komt en meebeslist heeft later geen recht tot klagen!!

Hemelvaartsdag 26 mei, grote
snuffelmarkt en ons terras open!
Herhaalde oproep / laatste kans!
Na twee jaar kan de supportersvereniging van SV ’t Harde weer de grote
snuffelmarkt organiseren. Ook wij willen ons steentje bijdragen (lees onze kas
spekken) door ons terras en paviljoen open te stellen voor bezoekers van de markt.
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!!

Help ons het park schoon te houden.
Regelmatig treffen we op de banen zaken aan die in een prullenbak of asbak
thuisboren. B.v. drankflesjes en losse doppen, (schijnbaar té) oude ballen, deksels
van ballenblikken, snoeppapiertjes, bananenschillen, papieren zakdoekjes en
sigarettenpeuken op terras, langs de banen en in plantenbakken!!
Help ons aub om het terras, de paden en de banen schoon te houden. Er staan
voldoende prullenbakken, asbakken én een container voor oude ballen.
Zo hoort het

Niet zo!!

We vinden van alles

Hot summer barbeque toernooi – 9 juli
Voor meer informatie zie bijlage bij deze nieuwsbrief !

Afsluiten bardienst
Helaas moesten we de laatste tijd constateren dat er wat slordig wordt omgegaan
met het afsluiten van een bardienst.
Zo troffen we regelmatig de deur van het slot tussen de bar en de kleedkamer/toilet.
Verder regelmatig licht aan in de kleedkamers en zelfs een keer het kraantje van de
glazenspoelbak open laten staan (dat kostte heel wat liters water).
Wees aub zorgvuldig en loop alles even na (deuren-licht-kranen-afzuigkapkoelkasten-frituurpannen) en uiteraard paviljoen en hek op slot!
Dank voor jullie medewerking!

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

