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Van het bestuur - hoofdzaken uit de ALV
Maandag 13 juni jl. was de algemene ledenvergadering. De opkomst was met 22
aanwezige leden mager.
Tijdens de vergadering zijn verschillende onderwerpen besproken:
- Voorstel rookvrije accommodatie
- Terugkoppeling werkgroep padel en digitalisering
- Financiële cijfers
- Bardiensten
Daarnaast zijn tal van andere onderwerpen de revue gepasseerd. Na de zomer zal
het concept verslag gepubliceerd worden op onze website, zodat iedereen dit kan
bekijken. Over onze website gesproken, we gaan in 2022 van website veranderen.
Hierover later meer.
Om kort terug te komen op enkele onderwerpen vanuit de ALV. Het voorstel
rookvrije accommodatie krijgt een vervolg. We gaan binnenkort een
enquête rondsturen naar alle leden. Het zou fijn zijn wanneer jullie deze zoveel
mogelijk invullen, zodat we een goed beeld hebben wat er bij onze leden leeft op dit
vlak. Begin juli zal de enquête verzonden worden.
Daarnaast zijn de twee ontstane werkgroepen uit de ALV van 2021 aan het woord
geweest. Voor wat betreft Padel is het duidelijk dat het vooralsnog niet gaat lukken
op onze eigen locatie. Naar alle waarschijnlijkheid zal er wel een padelbaan komen
bij TV Elburg. De tennisclub in Wezep is inmiddels al aan het verbouwen om de
banen aan te leggen.
De andere werkgroep ging over ons afhangbord. Het afhangbord hangt in ons
halletje bij de toilet/heren kleedkamer. Deze week is het oude afhangbord
vervangen omdat deze niet goed functioneerde. De paslezer functioneerde niet, we
hebben als bestuur flink moeten bellen/mailen/klagen bij de KNLTB om dit bord te
laten vervangen.
Vooruitlopend op de vervanging van dit bord hebben we tijdens de ALV een aantal
regels ingesteld. Deze regels zijn direct van toepassing.
Zie de bijdrage spelregels digitaal afhangen in deze nieuwsbrief.

Als laatste willen we de bardiensten benoemen in combinatie met
evenementen/activiteiten binnen de club. Er worden de laatste tijd veel reminders
gestuurd naar leden die nog géén of slechts één bardienst hebben ingevuld voor
2022. Bardiensten worden veelal vervuld op minder drukke avonden. Dit heeft als
gevolg dat er vaak geen bardienst is op:
• Competitie avonden/middagen
• Tijdens toernooi weken
• Tijdens overige activiteiten
Het bestuur en paviljoen commissie gaan zich buigen over hoe we dit kunnen
veranderen. Tijdens de ALV zijn goede suggesties gedaan om mee verder te gaan.
Voor nu willen we vragen: Kijk eens in je agenda voor komende week, er zijn nog
een aantal bardiensten niet ingevuld. Kun je geen hele bardienst draaien maar een
gedeelte hier van? Contact ons dan, er is van alles mogelijk.
In een komende nieuwsbrief zullen we ingaan op de volgende zaken:
* Hoe zorgen we ervoor dat ons huidige ledenbestand stabiel blijft en wordt
uitgebreid?
* Hoe kan ieder lid zijn steentje bijdragen aan onze vereniging?
Bestuur LTC 't Harde

Spelregels digitaal afhangen
Naar aanleiding van de enquête gehouden door de werkgroep digitaal afhangen
heeft men verslag gedaan van de bevindingen en een aantal aanbevelingen aan het
bestuur voorgesteld. Aan de hand daarvan heeft het bestuur de volgende spelregel
opgesteld:

Spelregels
·
·
·
·
·
·

Je kunt maximaal 1x per dag vooraf reserveren;
Je kunt vanaf 24 uur tot maximaal 30 minuten van tevoren op afstand
reserveren, daarna kan je alleen op de club reserveren;
Als je een baan reserveert dan kom je minimaal 5 minuten van tevoren
om de baan te bevestigen;
Kun je onverhoopt toch niet spelen, dan annuleer je de baan tijdig, zodat
andere leden de baan kunnen reserveren;
Je noteert bij het reserveren alle personen waarmee je gaat tennissen
Je reserveert een baan voor de duur van 60 min. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen enkel en dubbelspel.

Denk aan Fair play!

Open brief aan bestuur en leden
Van een lid van onze vereniging ontvingen we deze open brief gericht aan bestuur
en leden:
Regelmatig lees ik in interviews, ook met jonge mensen, dat men verbinding zo belangrijk vindt.
Mooi vind ik dat.
De mens komt tenslotte pas volledig tot zijn recht in relatie met de medemens. De medemens is
dan niet alleen degene met wie je een intieme of hechte relatie hebt zoals je partner, kind, ouder,
maar ook je collega’s , je buren, je mede- sportbeoefenaars.
Dat brengt mij op het volgende.
De afgelopen ledenvergadering waren er van de 120 volwassen leden die wij hebben 20 leden
aanwezig. Ik weet het, zo gaat dat al lang en ook bij andere verenigingen is het niet anders.
Vergaderen is voor bijna alle mensen niet bepaald een hobby, maar ik vraag mij wel af waar de
betrokkenheid is bij de vereniging waar je graag een partijtje tennis speelt. Wie kan dit mij
uitleggen?
Dan een volgend, meer zwaarwegend punt.
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK/WEINIG HANDEN MAKEN ZWAAR WERK?
Een vereniging kan alleen functioneren wanneer iedereen zijn/haar steentje bijdraagt. Het is fijn
wanneer je iets kunt bijdragen wat je ook nog leuk vindt om te doen. Helaas kan dit niet altijd.
De kantinedienst vindt niet iedereen fijn om te doen. Toch is het een belangrijke taak. Hel levert
niet alleen geld op, maar zorgt er ook voor dat er competities en toernooien gespeeld kunnen
worden.
Nu heb ik begrepen dat niet iedereen zijn drie verplichte kantinediensten draait, ook niet na
herinnering middels een mail. Dit heeft als consequentie dat oudere leden (70 plussers) die al heel
veel voor de vereniging hebben gedaan en nog doen, nu dubbele kantinediensten gaan draaien
omdat anderen het “vergeten” (laten afweten noem ik dit). Dit mag natuurlijk niet zo gaan.
Ik begrijp dat mensen soms volle agenda’s hebben, maar als je tijd hebt om te tennissen, kun je
ook tijd vrijmaken voor andere dingen.
Bij deze wil ik daarom iedereen oproepen om zijn/haar kantinediensten te draaien of andere
klussen gaat oppakken. Je kunt aan het bestuur of de technische commissie vragen wat er zoal te
doen is.
Tenslotte: ik zou als sanctie voor “niets doen”, willen voorstellen dat mensen die wel competitie
spelen, maar geen kantinediensten invullen of anderszins bijdragen, uit te sluiten van competitie/
toernooien spelen.
Ben je het niet met mij eens? Dan hoor ik dat graag, dan kunnen we in gesprek.
Wilma Riezebos

Kampioen in de voorjaarscompetitie
Na vele jaren heeft LTC 't Harde weer een kampioensteam in de
voorjaarscompetitie. Teamcaptain Lennard Stel moest daarvoor heel wat
hulptroepen inroepen. Naast de vaste teamleden Arjan en Sebastiaan Post en
Alderik Merema werd in verschillende samenstellingen gespeeld met o.a. inbreng
van Ronald van de Weg, Eelco Grooters, Bennie Smeijers, Lennard Vos en Henk
van Hattem. En de heren maakten het ook nog spannend want op de laatste
speeldag stond men gelijk met Wezep. Bij een 3-1 overwinning zouden gewonnen
games de doorslag kunnen geven, maar de mannen wonnen met 4-0 van
Biddinghuizen en stelden zo het kampioenschap veilig.
vl.n.r. Ronald van de Weg, Arjan Post, captain Lennard Stel en Sebastiaan Post.

Nu aanmelden voor hot summer
en BBQ toernooi
Wanneer: zaterdag 9 juli
Tijd:
13.00 -19.00 uur
Voor wie?: Tennis alleen voor (tijdelijke) leden, BBQ voor iedereen!
Dus neem vrienden / familie mee (die uiteraard ook aanmelden)
Kosten :
Volwassenen € 10,-- kinderen € 5,-- (excl. Drankjes)
Bij aanvang koffie/thee met wat lekkers gratis!
Aanmelden tot 2 juli.
Hoe? : bij Bennie Smeijers: 06-22022667 of bennie_smeijers@hotmail.com

Zomer Challenge, tijdelijke leden.
Ook dit jaar krijgen sporters van andere verenigingen die een zomerstop kennen
(voetbal-hockey-korfbal etc.) kans om op onze banen gedurende een aantal
maanden te tennissen. Deze zgn. 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.
Kosten zijn €50,- p.p. Aanmelden kan via de volgende website:
https://widgets.knltb.club/inschrijven/13362960-df3a-4d36-86ac-ad935b077505
Ziet u “onbekende” mensen op ons park die hun weg zoeken, of vragen hebben! Sta
ze aub te woord, help hen op weg, ga een keer tennis met ze spelen. Wie weet
vinden ze onze club zo leuk dat ze lid willen worden!!
Voor meer informatie en aanmelden kan er contact worden opgenomen met
LTC ’t Harde via secretaris@litc-tharde.nl of 06-30032175

Sportverlichting.com open toernooi
Het open toernooi dat volgende week wordt gespeeld kent 69 spelers die in totaal
56 wedstrijden gaan afwerken. Het toernooi begint op woensdag 29 juni.
Als je niet bent ingeschreven kom dan gewoon eens gezellig kijken naar mooie en
ongetwijfeld spannende wedstrijden.

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

