Nieuwsbrief mei 2018
Met nog maar twee competitie weekenden voor de boeg staan we er goed voor. Er
zijn maar liefst drie teams die kans maken op het kampioenschap. De teams van
Casper de Schrevel, Paul Dassen en Ralf Janssen zijn de mogelijke kanshebbers.
Veel succes allemaal! In deze nieuwsbrief lees je alles over de huidige
ontwikkelingen binnen L.T.V. Stein. Ben je toe aan een Duits feestje? Lees dan snel
verder!
Rabobank Clubkas actie
Ook dit jaar doen we als vereniging weer mee aan de Rabobank Clubkas Actie. Heb
je nog geen stem uitgebracht? Doe dit dan snel, want het kan alleen vandaag en
morgen nog via: https://www.clubkascampagne.nl/. Iedere stem is meer dan welkom!

Competitie afterparty
Zondag 3 juni worden de aller laatste wedstrijden van de voorjaarscompetitie 2018
gespeeld. Reden genoeg voor een feestje! Zaterdag 2 juni vanaf 17 uur vieren we
graag met alle liefhebbers een afterparty. Gezellig samen terugblikken op een
sportieve en zonnige voorjaarscompetitie. Voor het zondagsteam maken we er een
‘nog-net-geen-afterparty’ van.
Ophalen informatieboekje
Wat later dan gewend, maar niet minder handig om te lezen. Ons informatieboekje
ligt voor jullie klaar in de kantine. Aan alle leden het verzoek om een boekje mee te
nemen en je naam op de lijst te noteren zodra je dit gedaan hebt. Alvast bedankt en
veel leesplezier!
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei a.s. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Als vereniging
hebben wij hier ook mee te maken. Op korte termijn ontvangen alle leden een mail
m.b.t. de acties die we als bestuur ondernemen om onze/jullie gegevens zo
zorgvuldig mogelijk te behandelen.
Openstaande vacatures
Zoals jullie weten kan onze vereniging niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers.
Helaas zijn we inmiddels al enige tijd zoekende 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!
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 competitie- en of/trainingsleden. Daarnaast is een dergelijke
introductie alleen mogelijk mits de baanbezetting dit toelaat.
Sluit het tennispark zo nodig af
De meeste leden hebben inmiddels een sleutel van ons tennispark. Deze sleutel
geeft toegang tot het park, middels de poort aan de parkeerplaats zijde. Aan
iedereen het verzoek om de poort van het park niet onnodig op te laten. Verlaat je
het park en ben je de laatste? Sluit dan de poort met je eigen sleutel. Mocht er die
dag toch nog iemand volgen, dan kan hij of zij de poort zelf weer openen (en sluiten).
Deutsche Abend
Last but not least, vrijdag 13 juli wordt er een heuse ‘ Deutsche Abend’
georganiseerd. Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in de kantine. Bis bald!

Sportieve groeten,
Het bestuur
LTV Stein

Zie ook de website www.ltvstein.nl

