Nieuwsbrief augustus 2018
Het einde van het ‘buiten seizoen’ komt langzaam in zicht. Sinds begin april is er
weer menig balletje geslagen op ons mooie tennispark. Niet alleen ter ontspanning,
maar ook om de KNLTB top te bereiken. Zo hebben we weer genoten van twee zeer
geslaagde toernooien und haben wir richtig party gemacht tijdens een sfeervolle
‘Deutsche abend’. In deze nieuwsbrief blikken we kort terug en bespreken we enkele
lopende zaken.

Open Steinse 17+ en 30+
Met maar liefst 144 wedstrijden in 13 goedgevulde categorieën was ons ‘Open
Steinse 17+’ toernooi ook dit jaar weer een groot succes. De organisatie heeft hard
gewerkt met een sportief en gezellig toernooi als resultaat. Tropische temperaturen
waren eerder regel dan uitzondering, maar dat mocht de pret niet drukken.
Na een week van relatieve rust, maakte ons tennispark zich op voor ons tweede
toernooi van het jaar, de ‘Open Steinse 30+’. Ook hier zorgden vele inschrijvingen,
goed weer en een muzikaal optreden van And’re Hazes en DoeMeDieMaar voor een
erg geslaagd en sfeervol toernooi.
Het bestuur wil graag iedereen bedanken die een steentje bijgedragen heeft aan de
organisatie van deze toernooien. Dat we nog lang van deze twee succesvolle
toernooien mogen genieten!
Deutsche abend
Normaal gesproken staat vrijdag de 13e niet bepaald garant voor gezelligheid, maar
daar hebben Sonja en Jolien dit jaar verandering in gebracht. Een erg gezellige en
sportieve ‘Deutsche Abend’ bracht ons park voor één avond in Duitse sferen. Und wir
waren dabei! Vielen dank voor Sonja & Jolien en alle enthousiaste deelnemers.
Intertennis toernooi vrijdag 31 augustus vanaf 19.00 uur
Nog geen plannen voor vrijdag 31 augustus, maar wel zin om een balletje te slaan?
Meld je dan zo snel mogelijk aan voor het ‘Intertennis toernooi’. Een toernooi waarbij
het even niet belangrijk is of je in Stein, Urmond of Elsloo lid bent. Als je maar in bent
voor een sportief potje tennis. Enthousiast? Meld je aan door een mailtje te sturen
naar Menno de Haan (mennoagedehaan@gmail.com).

Openstaande vacatures
Zoals jullie weten kan onze vereniging niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers.
We zijn nog hard op zoek naar een aantal enthousiaste leden die iets willen doen
voor de vereniging. Zo zijn we o.a. nog op zoek naar een nieuwe voorzitter, een
bestuurslid Algemene Zaken en andere helpende handen. We horen graag wie ons
kan en wil helpen!
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Als vereniging hebben
wij hier ook mee te maken. Uiteraard gaan we als vereniging altijd zorgvuldig om met
persoonsgegevens, maar wetgeving als deze maakt bijvoorbeeld het uitbrengen van
ons ‘beroemde’ boekje ook een uitdaging. Het bestuur werkt op dit moment aan een
actieplan. Zodra de precieze aanpak m.b.t deze wetgeving in kaart gebracht is,
worden alle leden hierover geïnformeerd.

Sportieve groeten,
Het bestuur
LTV Stein

Zie ook de website www.ltvstein.nl

