Nieuwsbrief oktober 2017
Nu de herfst begonnen is en onze banen weer rijkelijk ‘versierd’ worden met
kleurrijke bladeren, naderen we het einde van een zeer geslaagd tennisseizoen. In
deze nieuwsbrief kijken we terug op een aantal succesvolle toernooien, hopen we
een aantal leden te enthousiasmeren voor het invullen van openstaande functies
en plannen we een sportieve afsluiter: het Schlusstoernooi 2017.

Toernooien 2017
Dankzij heel wat enthousiaste vrijwilligers vormde LTV Stein ook dit jaar de
thuisbasis van diverse toernooien. Met de Open Steinse 30+, de Open Steinse 17+
en het 50+ toernooi was er aanbod voor alle leeftijdsgroepen. Gezellige en sportieve
evenementen waarbij deelnemers konden genieten van alles wat ons mooie park te
bieden heeft. Aan iedereen die geholpen heeft om deze dagen tot een succes te
maken: Bedankt!!
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 nog op zoek naar een nieuwe
voorzitter, een bestuurslid Algemene Zaken, leden voor onze sponsorcommissie en
iemand die volgend seizoen het indelen van de kantinediensten op zich wil nemen.
We horen graag wie ons kan en wil helpen!
Beheer sleutel en beurs kantine
Na heel wat jaren van trouwe dienst heeft Ria er voor gekozen om te stoppen met
het beheer van de kantine beurs. Om die reden zal de beurs voorlopig op te halen
zijn bij familie Ritzen: Moutheuvelseweg 1, 6171 VH Stein
Hulp gezocht!
Voor de lange termijn is het bestuur nog op zoek naar een andere oplossing/een
nieuw adres. Kortom, zou jij ons willen helpen en de beurs één of meerdere dagen in
je beheer willen hebben? Trek dan bij een van de bestuursleden aan de bel. Wat het
precies inhoudt? Voor een bepaalde (vaste) dag of periode zorg jij dat de beurs (met
sleutel) om 18.30 uur bij jou kan worden opgehaald. Je zorgt voor de juiste inhoud en
telt na afloop van de dienst of alles klopt. Onze penningmeester, Yvonne RitzenLemmens, zorgt voor de verdere financiële afhandeling en kan ondersteunen waar
nodig.

Sleutels tennispark
Zoals reeds in juli aangegeven is er voor alle leden een sleutel gemaakt. Deze
sleutel geeft toegang tot het park, middels de poort aan de parkeerplaats zijde.
Verwacht wordt dat alle leden verantwoordelijk omgaan met het beheer en gebruik
van de sleutels.
Toelichting:
- Dit is een proef. We hopen op een succes zodat een duurdere oplossing
overbodig blijft.
- Alle sleutels zijn/worden bij uitgifte aan het betreffende lid gekoppeld middels
een serienummer.
- Bij stopzetting lidmaatschap dient de sleutel te worden geretourneerd.
- Bij verlies dienen de kosten (5 euro) vergoed te worden.
- Heb je nog geen sleutel? Meld dit bij het bestuur.
Schlusstoernooi
Als afsluiter van een geslaagd tennisseizoen zal er ook dit jaar een Schlusstoernooi
georganiseerd worden. Kortom, blokkeer zondag 5 november alvast in je agenda en
hou je mail in de gaten voor meer informatie (volgt spoedig).
Woensdagavond tennis
Voor wie in de maand oktober zin heeft in een potje tennis: iedere woensdagavond
zullen de velden verlicht zijn en de kantine geopend.
Overstap naar ENGIE
Onlangs zijn we als vereniging overgestapt naar een andere energieleverancier.
Waar we eerst voorzien werden door Essent, zijn we nu aangesloten bij ENGIE. Een
overstap die een besparing oplevert van zo’n 300 euro!
Fleece dekens
Ondanks de dalende buitentemperatuur zitten we er bij LTV Stein ‘warmpjes bij’
dankzij de aanschaf van een aantal heerlijk warme fleece dekens. Je vindt ze in de
kantine.

Sportieve groeten,
Het bestuur
LTV Stein

Zie ook de website www.ltvstein.nl

