Nieuwsbulletin Februari 2016
Nieuwe KNLTB pasjes
18 februari 2016
De nieuwe KNLTB pasjes voor 2016 zijn weer binnen. Vanaf volgende week (week 8) staan
de nieuwe pasjes klaar (in een doosje ) op de bar in ons clubgebouw.

Nieuwe Voorzitter geïnstalleerd
18 februari 2016
Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 februari j.l. is als
nieuwe voorzitter Wim Burger geïnstalleerd. Op de foto de
overdracht van de voorzittershamer door Wim Rohaan (de
scheidende voorzitter) aan Wim Burger. Wim, heel erg fijn dat je
deze taak hebt overgenomen en veel succes in deze nieuwe
functie!
Wil je weten wie Wim Burger is? Klik dan hier...

Clublid 2015
18 februari 2016
Tonny Peelen is tijdens de algemene ledenvergadering benoemd
tot Clublid voor het jaar 2015. Tonny, van harte gefeliciteerd
met deze terecht verdiende titel voor het vele werk dat je voor
onze tennisclub hebt verricht!

Subsidie zonnepanelen verleend!
24 februari 2016 - Kees van der Tak
De subsidie voor de zonnepanelen is verleend! Binnen
twee weken wordt de subsidie van € 2.943,86 op de
bankrekening van LTC Harten gestort.

Krokuscompetitie gaat niet door
24 februari 2016 - TC
In verband met de geringe belangstelling gaat het krokustoernooi
niet door.
Met vriendelijke groet, de TC
Met vriendelijke groet, Dita Oosterhuis voorzitter van de AC/TC

Pannenkoeken Toernooi
29 februari 2016 - AC/TC
Op zaterdag 2 april wordt door de AC/TC een pannenkoekentoernooi georganiseerd.
Locatie: LTC Harten aan de Ginkelse weg. Aanvang: 12.00 uur
Einde evenement omstreeks 16.00 uur. Kosten 3.50 euro p.p.
De koks van de dag zijn: Ineke en Dita.
Op het menu staan: ananas, spek en naturel pannenkoeken zoveel er gegeten kunnen worden.

Maar…………om de calorieën die er bijkomen, tot een minimum te beperken moet er wel
getennist worden. Ook zijn er – voor tijdens de tennispauzes – voldoende spelletjes om te
spelen
OPGEVEN voor dinsdag 29 maart via de mail of op de lijst in de vitrinekast
Wees er snel bij want: Vol = Vol!

