Nieuwsbrief oktober 2018
Het weer doet anders vermoeden, maar de herfst heeft toch echt zijn intrede gedaan.
Het eikel-gehalte op de baan is plots drastisch gestegen 😉. Hoog tijd om weer een
geslaagd tennisseizoen af te sluiten met ons alom bekende Schlusstoernooi. Ben jij
erbij dit jaar?
Schlusstoernooi 2018
Als afsluiter van het tennisseizoen wordt er ook dit jaar een Schlusstoernooi
georganiseerd. Om precies te zijn op zondag 4 november vanaf 11.00 uur. We gaan
voor een gezellige dag waarop we, bij gunstige weersomstandigheden, zeker ook
een balletje slaan. Heb je zin om mee te doen? Leuk! Meld je aan door een mail te
sturen naar Sonja (sonjaheffels@gmail.com) of Jolien (jolien.klinkers@gmail.com).
Verlichting tennispark
Nu de dagen steeds korter worden, is de kans groot dat er verlichting nodig is als je
een balletje wil slaan. Wanneer de kantine niet geopend is, zal je hier zelf voor
moeten zorgen. Wij leggen je graag uit hoe. Allereerst mag je op zoek naar de
meterkast. Deze vind je in de hal voor de kleedkamers (aan je rechterzijde, als je met
je neus naar de kleedkamers staat). De deur hiervan is altijd geopend. De verlichting
van de baan gaat aan door simpelweg de bijbehorende schakelaar om te zetten (zie
de corresponderende nummers). Wil je meerdere banen van verlichting voorzien,
dan is het erg belangrijk dat je 15 minuten wacht tussen de verschillende
schakelaars. Doe je dit niet, dan wordt het systeem overbelast (en wordt het een erg
donker potje tennis). Uiteraard moet de verlichting ook weer uitgeschakeld worden,
zodra de baan niet meer gebruikt wordt/gaat worden.
Openstaande vacatures
Helaas een terugkerend item in onze nieuwsbrief. We zijn nog steeds 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. In overleg is er
veel mogelijk.
Groundsman
Naast de openstaande vacatures binnen ons bestuur, zijn we ook op zoek naar een
groundsman. Team Baanonderhoud staat meer dan zijn mannetje, maar (structureel)
een paar extra handen kan geen kwaad. Echt iets voor jou of ken jij dé persoon voor
deze rol? We horen het graag.

Algemene Leden Vergadering
Bij deze willen we jullie graag verzoeken om vrijdagavond 8 februari te reserveren
voor onze Algemene Leden Vergadering. De vergadering zal plaatsvinden in onze
eigen kantine. Het precieze tijdstip en de notulen van de afgelopen ALV volgen t.z.t.
Vrijwilligersavond
Onze vereniging zou niet bestaan zonder enthousiaste vrijwilligers. We zijn jullie stuk
voor stuk enorm dankbaar en dat laten we graag blijken middels een smakelijk
etentje op vrijdag 9 november a.s. (vanaf 18.30 uur).
Dit jaar is het niet het bestuur die de uitnodigingen uitdeelt, maar draaien we de
rollen om. Kortom, heb jij dit jaar jouw steentje bijgedragen voor L.T.V. Stein en
schuif je graag aan? Meld je dan vóór 1 november aan, door een mailtje te sturen
naar onze secretaris (secretaris.ltvstein@gmail.com). Tot dan!

Sportieve groeten,
Het bestuur
LTV Stein

Zie ook de website www.ltvstein.nl

