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Kalender 2014

De kalender voor 2014 is weer gevuld.

Bertus Jansen

31 dec 2014

Notulen ALV 2013

De notulen van de laatste algemene ledenvergadering zijn te vinden in het archief onder notulen ALV.

Jeannette Weber

30 december 2013

Algemene Leden Vergadering 27 Jan 2014

Op maandag 27 januari 2014 om 19.30 uur vindt de algemene leden vergadering weer plaats. Dus komt allen, dit

is hèt moment om met opmerkingen, ideeën, voorstellen, enz. te komen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur LTC Harten.

Ineke van den Abeele

18 dec 2013

Nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari 2014.

Wat gaat de tijd toch snel, nog even en dan kunnen we alweer het oude jaar uitluiden en het nieuwe jaar

begroeten. Maar eerst zijn de donkere dagen voor en tijdens de kerstdagen in aantocht. Overal staan mooi

versierde bomen, zowel binnen als buiten, met lichtjes die achteloos uitgestrooid lijken als sterretjes op de aarde.

Een mooie tijd ondanks de korte dagen, de toenemende kou en de wind die zo nu en dan vlagerig ons huis

bespeelt.

Een tijd om vroeg de gordijnen te sluiten, kaarsen aan te steken en bij de haard te kruipen met een beker warme

chocolademelk of een glas glüwein.

Een tijd van warmte, vriendschap en even achterom kijken naar het voorbije jaar.

Een tijd ook om even stil te staan bij degenen die niet meer onder ons zijn.En dan duurt het nog maar een paar

dagen voor we 2013 vaarwel zeggen. Maar wanneer de champagnekurken het nieuwe jaar knallend verwelkomen

is 2014 definitief een feit.

En om dat te vieren nodigen wij jullie uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari 2014 van 15.00  tot 17.00

uur in de kantine van ons clubhuis. Waar men onder het genot van een drankje en een hapje elkaar een gezond

en sportief jaar kan toewensen, na kan babbelen over het afgelopen jaar, de toernooitjes voor het komende jaar
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kan bespreken, kortom er is genoeg stof om over te praten. Tot slot wens ik iedereen heel fijne feestdagen toe en

hoop op een grote opkomst op 4 januari.

Met vriendelijke groet namens het bestuur LTC Harten.

Ineke van den Abeele

18 dec 2013

Bestuursvergadering 7 oktober 2013

Er is op 7 oktober een bestuursvergadering gehouden.

Dit is besproken:

De voorzitter heet de nieuwe secretaris, Jeannette Weber, welkom.

Samen met de andere gebruikers van het sportpark zijn Wim en Bertus voor overleg bij de wethouder

geweest.

Het baanreglement wordt per e-mail aan de nieuwe leden gestuurd.

Marleen treedt in januari af, maar geeft ons de tijd een opvolger te vinden.

Zoals het er nu uitziet komen we dit jaar financieel goed uit

Ongeveer 28 personen zullen deelnemen aan het zwoegersfeest op 13 oktober 2013.

Vergadering bestuur-commissies is gepland op dinsdag 19 november.

november 2013

Volgende bestuursvergadering is gepland op dinsdag 3 december 2013.

Jeannette Weber, secretaris

29 november 2013

KNLTB Voorjaarscompetitie: inschrijving

Beste tennisster en tennisser,

Voor de voorjaarscompetitie van de KNLTB moeten de teams worden samengesteld i.v.m. de aanmelding bij de

KNLTB. Om dat te kunnen doen willen wij weten wie er deze zomer competitie wil gaan spelen. Er kan gespeeld

worden op de dinsdagmorgen en de zaterdagmorgen/middag.

Zie voor meer informatie en inschrijving de pagina’s onder “Competities” op deze site.

namens de TC

Ineke van den Abeelen

21 okt 2013

BLOG en Links

Er is geen belangstelling voor de blog pagina, zodat deze is verwijderd. Daardoor kwam er ruimte voor

interessante links.

Wally Huijbregts

8 okt 2013

Bladblazen
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Beste tennisleden,

Afgelopen woensdagavond heb ik geconstateerd dat iemand

de bladblazer onrechtmatig heeft gebruikt en hiermee wel drie zakken

duur zand van de baan geblazen heeft, waardoor kale plekken op de baan ontstonden.

Graag zou ik willen vragen het bladblazen in het vervolg aan deskundigen over te laten.

Co-ordinator Commissie Onderhoud

Henk Onderstal

4 okt 2013

Leden mutaties vanaf 1 februari 2013:

Nog enkele opzeggingen voor het seizoen 2012

Diny van Mheen

Marcel van Koppenhagen

Opzeggingen voor het seizoen 2013

Naam Opzegging

Inge Blom 01-02-2014

Mariska Droog 01-02-2014

Inge Wezel-Nijland 01-02-2014

Nieuwe leden voor het seizoen 2013

Naam Lid sinds

Flip Witte 11-03-2013

Ruud Schippers 04-04-2013

Jolanthe Harssema-Poot 01-01-2013

Hendrik Harssema 01-01-2013

Mieke Bosch 28-02-2013

Dorothé Volckmann 17-04-2013

Kees de Zeeuw 20 mei 2013

Ilse Velkers-Huiberts 26 mei 2013

Jeen Velkers 26 mei 2013

René Barends 31 mei 2013

Ans Weggemans-Schuurman 5 aug 2013

Willy Brienen 2 sept 2013

Aanleveren kopij voor deze nieuwsrubriek

Berichten, verslagen of wat je kwijt wil mag je mailen naar mijn adres:

Teksten niet te veel opmaken met tabs, vele spaties achter elkaar, etc.

Foto’s niet in de tekst zetten maar apart mailen.

De inhoud van de aangeleverde tekst is de verantwoordelijkheid van de indiener van het bericht. Wanneer de
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inhoud van het nieuwsbulletin te groot is, wordt de rubriek vernieuwd. De oude nieuwsbulletins zijn in te zien

via de pagina “Archief”.

Wally Huijbregts

LTC Harten
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