Stein, 2 juli 2017

Onderwerp: beleid en toekomst LTV Stein
Beste tennisvrienden,
Deze brief is persoonlijk door Loe Lambrichts opgesteld om jullie op de hoogte te
stellen van een aantal ontwikkelingen.
Bij mijn aanvaarding van het voorzitterschap heb ik aangegeven dat ik een
organiserende en sturende voorzitter wilde zijn. In verband met twee andere functies
heb ik geen tijd om veel meewerkend / uitvoerend bezig te zijn.
Een van die functies ( als consulent bij de NVVE ) vergt al minimaal 1 tot 1/12 dag
per week. Tel daarbij op dat we twee a drie dagen de kleinkinderen hebben en dan
zie je dat mijn voornemen gegrond was.
De laatste tijd ben ik veel bezig geweest ( zeker ook met diverse
andere vrijwilligers ) op het park. Ook moest er veel geregeld worden m.b.t. de
toegankelijkheid van het park, etc etc. Ook thuis veel regelwerk m.b.t. de LTV.
Kortom ik heb nog maar weinig tijd meer om zelf te sporten of om leuke dingen te
doen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling .
Hiervoor hebben diverse mensen- in mijn omgeving- me vooraf gewaarschuwd,
maar toch.
Kortom zo wil en kan ik niet doorgaan. Zo doe ik veel maar niets goed. Dit frustreert
ook en is niet motiverend. Dit laatste met name is belangrijk en ook niet goed voor
mijn gezondheid en welzijn.
Ik heb geen motivatie en energie meer om zo door te gaan.
Een beetje minder, of anders werkt ook niet, dat heb ik gemerkt. Je wordt toch
meegezogen.
Conclusie: ik stop definitief als voorzitter van de LTV en wel per direct.

Ik wil op projectbasis nog wel mijn bijdrage leveren. Afhankelijk van en in overleg met
het bestuur.
Voorlopig wil ik een time out en zal ik niet veel deelnemen aan activiteiten c.q. op het
park zijn.
Ik moet zeggen dat we een goede samenwerking binnen het bestuur hebben en ik
heb vertrouwen in de goede voortgang voor de rest van het seizoen. Ik wil dan ook
de overige bestuursleden bedanken maar zeker ook alle vrijwilligers die de club
draaiende houden.
Voor vragen, opmerkingen enz. kun je terecht bij de betreffende portefeuillehouder / bestuurslid.
Ik wens jullie nog een fijn tennisseizoen en hoop dat er snel iemand opstaat om als
voorzitter, samen met het huidige bestuur en vrijwilligers, de club goed te laten
functioneren.
Groet
Loe Lambrichts
Voorzitter LTV Stein
Diependaalstraat 30
6171JE Stein
Voorzitter.ltvstein@gmail.com
GSM; 06-14636715

Zie ook de website www.ltvstein.nl of mail de sponsorcommissie.

