Nieuwsbrief maart 2018
Met Pasen voor de deur weten de meeste leden al genoeg, het tennisseizoen gaat bijna weer
van start! In deze nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van het aanstaande
openingstoernooi, evalueren we onze ‘stemming’ en bespreken we nog een aantal andere
lopende zaken.
Openingstoernooi 2018
Geen betere manier om deze nieuwsbrief te ‘openen’ dan met de aankondiging van ons
Openingstoernooi! Dankzij Jolien & Sonja kunnen we op 2e Paasdag de vele Paas-etentjes
afwisselen met een heerlijke pot tennis. Ben jij er ook bij? Gezellig! Je bent welkom vanaf
10.30 uur. Aanmelden kan bij Jolien (jolien.klinkers@gmail.com) of bij Sonja
(josheffels@gmail.com). Tot maandag!
Planning kantinediensten
Lucas Mestrom heeft het ‘planningsstokje’ van Elly Machielsen overgenomen. Met behulp
van de KNLTB Bardienstenplanner zorgt Lucas voor een gevuld rooster. Voor vragen m.b.t.
de Bardienstenplanner kunnen jullie terecht bij Lucas (lucasmestrom@gmail.com).
Voor overige vragen kunnen jullie aan kloppen bij Sanne van der Veen, onze secretaris
(secretaris.ltvstein@gmail.com).
Informatieboekje
Net als voorgaande jaren brengt L.T.V. Stein ook dit jaar een informatieboekje uit. Hierin
vinden jullie de belangrijkste informatie m.b.t. onze vereniging. Naar verwachting zijn de
boekjes begin april klaar om afgehaald te worden in de kantine. Hierover ontvangen jullie nog
een bericht.
Trainingslidmaatschap
Als vereniging bieden we sinds dit jaar ook de mogelijkheid om ‘trainingslid’ te worden. Dit
houdt in dat je (enkel) van ons complex gebruik mag maken tijdens jouw trainingsu(u)r(en)
tegen een vergoeding van 25 euro per jaar. Voor vragen m.b.t. training bij L.T.V. Stein kun je
terecht bij Kevin Leers (kevinleers@msn.com).
Tennissen met introducé
Al heel wat jaren mogelijk, maar misschien niet voor iedereen bekend. Wil je als lid van onze
vereniging graag met iemand tennissen op ons complex maar is hij/zij geen lid? Tegen een
kleine vergoeding is iedere introducé van harte welkom. Hoe werkt dit precies? Meld je
introducé voorafgaande bij onze secretaris (secretaris.ltvstein@gmail.com), betaal 5 euro en
vergeet niet te winnen! Deze regeling geldt niet voor competitieleden. Daarnaast is een
dergelijke introductie alleen mogelijk mits de baanbezetting dit toelaat.

KNLTB pasjes
De nieuwe KNLTB pasjes zijn binnen. Vanaf maandag 2 april zijn ze af te halen in de
kantine.
Beurs en sleutel
Heb je kantinedienst? Dan kun je voortaan de sleutel van onze kantine afhalen bij MFC De
Grous (Multifunctioneel Centrum Stein). Adres: Heerstraat-Centrum 38, 6171 HW Stein.
Uitleg over de verdere aanpak, ook m.b.t. de beurs, volgt in een aparte mail.
En last but not least…
Uitslag stemming
Onlangs hebben wij jullie gevraagd om jullie stem uit te brengen m.b.t. een aantal stellingen.
Inmiddels zijn alle stemmen geteld en de uitslag is als volgt:
Totaal aantal stemmers: 27 leden
Stelling 1 is door de meerderheid als volgt beantwoord:
1B: Het bestuur werkt een plan uit waarbij iedereen die meer dan 3 diensten draait een
vergoeding ontvangt per extra dienst.
Stelling 2 is door de meerderheid als volgt beantwoord:
2B: We weten dat er volgens de statuten een voorzitter nodig is, maar accepteren dat er in de
tussentijd zonder voorzitter doorgedraaid wordt, zonder dat de statuten hiervoor worden
aangepast. Onder voorwaarde dat er vóór de volgende ALV een nieuwe voorzitter gevonden
is. Is dit niet het geval, dan moet deze kwestie opnieuw besproken en beoordeeld worden.
Voor alle leden die gereageerd hebben: Bedankt! We gaan aan de slag met de door jullie
gekozen mogelijkheden. We houden jullie op de hoogte.

Sportieve groeten,
Het bestuur
L.T.V. Stein

