Nieuwsbrief juli LTV Stein
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Rol Loe Lambrichts ( zie bijlage )
Open Dag
Resultaten Rabobank actie
Sleutelbeheer
Donderdag Mixavond
Open Steinse (17+ en 30+)

Open dag
Op zaterdag 1 juli jl vond onze Open Dag plaats. Helaas waren niet alleen de weergoden ons
niet goed gezind echter het was eveneens de dag waarop we afscheid hebben moeten nemen
van ons gewaardeerd medebestuurslid Theo (het was goed om te zien dat een groot aantal
leden Theo een laatste eer heeft bewezen door aanwezig te zijn op de crematieplechtigheid in
Geleen). Ondanks deze moeilijke omstandigheden maar dankzij het vele werk wat door
menigeen in deze activiteit is gestoken verwachten we uiteindelijk rond de 10 nieuwe leden te
mogen begroeten waarvan 6 reeds tijdens de Open Dag zelf.
Resultaten Rabobank clubkas campagne
De resultaten van de Rabobank clubkas campagne is bekend en het is ons een genoegen om
jullie te kunnen mededelen dat we als LTV Stein een bedrag van bijna 400,- euro tegenmoet
kunnen zien. Bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt !
Sleutelbeheer
Om de leden te ontlasten die nu elke ochtend en avond het park openen en sluiten hebben we
besloten om over te stappen op het introduceren van sleutels aan de leden zodat ze zelf de
toegangspoort aan de parkeerplaatszijde kunnen openen en sluiten. Natuurlijk blijft ook
degene die kantinedienst heeft verantwoordelijk om het park te sluiten maar op dagen
wanneer er geen kantinedienst is (denk maar eens aan de weekenden zonder
competitie/toernooien) kan nu elk lid het park ook openen en sluiten.
- We hebben niet voor elk lid apart een sleutel voorzien echter we hebben ruim
voldoende sleutels besteld
- We rekenen op jullie verantwoordelijkheid betreffende het beheer en het gebruik van
deze sleutels

-

-

Dit is een proef : we hopen dan ook dat dit een succes wordt want anders moeten we
wellicht duurdere oplossingen gaan overwegen
Het uitgiftemoment van deze sleutels aan de leden wordt zo snel mogelijk
gecommuniceerd, streefdatum is 1 augustus. We denken aan een centraal
uitgiftemomente en daarna kunnen deze sleutels bij het secretariaat worden opgehaald.
De sleutels zijn besteld en we wachten nu op de levering
We gaan ook een sleutelbeheer voeren waarbij de uitgegeven sleutel wordt gekoppeld
aan het lid dat deze ontvangt
Bij verlies dienen de kosten (5 euro) vergoed te worden
Bij stopzetting lidmaatschap dient de sleutel te worden geretourneerd

Donderdag Mixavond
Vanaf nu is elke donderdagavond vanaf 19.00 uur een hussel-mix avond. Donderdag 13 juli
was de, geslaagde, aftrap. Dus als graag een balletje wil slaan met medeleden waar je anders
niet snel mee zou spelen is dit de uitgelezen mogelijkheid. Koppels worden ter plekke
uitgeloot !
Open Steinse (17+ en 30+)
De inschrijving voor beide toernooien in Augustus is (nog) open dus schrijf je in. Check ook
eens de website : opensteinse.ltvstein.nl voor de nodige updates !

Sportieve groeten,
Het bestuur
LTV Stein

Zie ook de website www.ltvstein.nl

