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Zomer Challenge bij LTC ‘t Harde
LTC ‘t Harde biedt deze zomer tennis aan voor voetballers, hockeyers en andere
teamsporters die een zomerstop hebben van hun eigen sport. Ook sporters die veel
binnen sporten en in de zomer naar buiten willen, zijn van harte welkom om mee te
doen aan de Zomer Challenge.
De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap van vier maanden in de
maanden juni tot en met september waarbij spelers, jong en oud, vrij kunnen
tennissen wanneer het hen uitkomt. De Zomer Challenge is niet alleen voor
volwassenen, maar ook leuk voor kinderen die een zomerstop hebben van een
sport of kinderen die willen ontdekken of tennis wat voor hen is.
Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, of met teamgenoten.
Kosten zijn €50,- p.p. Aanmelden kan via de volgende website:
https://widgets.knltb.club/inschrijven/13362960-df3a-4d36-86ac-ad935b077505
Voor meer informatie en aanmelden kan er contact worden opgenomen met LTC ’t
Harde via secretaris@litc-tharde.nl of 06-30032175

Zegt het voort

Open toernooi LTC – NU inschrijven!!
Heb je al ingeschreven voor ons open toernooi 27 juni t/m 3 juli??
Nu snel doen via www.toernooi.nl

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.
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 (gemengd of DD - HD en bv 17+, 35+ of 50+)
Op avonden zijn er uitsluitend dubbels, bij spelen overdag is de keuze wat breder.

Geslaagd ouder-kind toernooi
12 koppels van een ouder met zijn/haar kind namen zaterdag 28 mei deel aan het
ouder-kind toernooi. Met een lekker zonnetje en een gezellige sfeer werden de
partijen gespeeld. De finale ging uiteindelijk tussen Frank en Ninthe Pongers
en Arjan en Johannes Post, De familie Post trok aan het langste eind.
De afsluiting met broodje knakworst viel prima in de smaak bij zowel ouders als
kinderen. Voor herhaling vatbaar!!!
De volgende jeugdactiviteit zijn de clubkampioenschappen op 11 juni.

ALV maandag 13 juni
Herinnering.
Uiteraard staat deze datum al in uw agenda maar nogmaals een herinnering voor de
algemene ledenvergadering van 2022 in ons eigen paviljoen, maandag 13 juni
aanvang 20.00 uur.
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
U kent het motto: Wie niet komt en meebeslist heeft later geen recht tot klagen!!
In de bijlage bij deze nieuwsbrief alvast de agenda voor de ALV.
Alle overige stukken (algemeen document, verslagen commissies en bestuur,
financieel overzicht, balans en begroting etc). komen z.s.m. via de mail en op onze
website.

Topdrukte op terras op Hemelvaartsdag
Voor verslag en foto’s kijk op onze site: www.ltc-tharde.nl

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

