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Hamerstukken

Belangrijke data:

Bardiensten
Begin December heeft u een mail ontvangen van de KNLTB met inloggegevens om in
te loggen via mijn.knltb.club, of via de vernieuwde app: KNLTB.CLUB APP. Binnenkort ontvangt u een mail van de barcommissie met nadere instructies voor het invoeren van uw bardiensten.
Het is een nieuw systeem en we hebben wat nieuwe spelregels, wat het geheel wel
ingewikkeld maakt. Daarom organiseren we op woensdag 21 februari van 19.00 tot
21.00 een ‘inschrijf-hulp avond’ in het clubhuis. Mocht u er zelf niet uitkomen, kunt
u hier samen met ons uw bardiensten invullen, en tevens ook uw certificaat
‘verantwoord alcohol schenken’ halen, mocht u deze nog niet hebben. Iedereen is
welkom op deze avond!
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Alleen Pin betalen?
We overwegen om bij TVS het contante betalen af te schaffen, net zoals vele andere
tennisverenigingen. Dit omdat het steeds lastiger wordt contant geld bij de bank af
te storten, we regelmatig te maken hebben met kasverschillen en omdat het ook
veiliger is. Het heeft natuurlijk ook nadelen. Voor mensen zonder pinpas op zak, of
voor kinderen wordt het lastiger om iets te kopen.
Daarom willen we graag op de komende ALV de vraag aan de leden voorleggen. We
horen nu al graag uw mening, dus schroom niet om aan te kloppen bij een van de
bestuursleden!

Baansoort?
Zoals eerder gemeld zijn de huidige banen uiterlijk in 2019 aan vervanging toe. Het
lijkt logisch automatisch voor kunstgras te kiezen, maar wellicht is smashcourt zoals
bijvoorbeeld gebruikt bij Randenbroek ook een alternatief. Smashcourt is iets
duurder in aanschaf en onderhoud, maar heeft wel meer de uitstraling van gravel.
De baan is iets trager, en de ballen stuiteren wat hoger op.
Momenteel inventariseren we de voor– en nadelen, en willen ook hiervoor graag in
de komende ALV leden laten kiezen.

Even voorstellen
Vanaf begin dit jaar heeft Jaklien Looise de zorg voor de administratie overgenomen. Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u
terecht op de website bij /over tvs/lidmaatschappen, of Jaklien
mailen via administratie@tvsoesterkwartier.nl

Komende evenementen
Behalve het aankomende voorjaarstoernooi van 3 tot 11
maart (inschrijven tot 25 feb via toernooi.nl) , wordt er ook
weer gedart op 10 februari vanaf 1 uur (inschrijven in de
kantine), en organiseren we dit jaar ook een heuse wijnproeverij! Op vrijdag 30 maart mag u meebeslissen over de wijn
-toekomst bij TVS! (inschrijven tot 23 maart in de kantine)
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