
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar lees je over de a.s. ledenvergadering, uitbreiding van de 

parkcommissie, tennis in de winter, bereikbaarheid KNLTB en nog meer. 

 

Bereikbaarheid KNLTB 

Vanwege fishing spam kon de KNLTB club een aantal dagen niet gebruikt worden. Uit voorzorg zijn 

alle accounts verwijderd en ondertussen vernieuwd en geïnstalleerd. Met name de ledenadministratie, 

VCL, boekhouding en secretariaat maken hier gebruik van maar ook als jij je naw gegevens via de 

Club app wil wijzigen, draait dat op deze faciliteit. Het blijft opletten bij mail die je niet vertrouwd.  

 

Uitbreiding Parkcommissie 

Gerben van Lune komt deze commissie versterken en daar zijn we super blij mee.  

Welkom Gerben! Geen onbekende: de meeste kennen hem o.a. van de tos en organisatie pour vous 

madame.  

Voor jou ......... is er nog een vacature als vierde bestuurslid of in de kantine-  of in de 

sponsorcommissie.  

 

Ledenvergadering 

Bestuurlijk zijn we bezig met de begroting 2019 en om 2018 (financieel) af te sluiten. Noteer 

woensdag 13 februari 2019 om 20.00 uur in de kantine, alvast in je agenda.  

De uitnodiging en benodigde verslagen volgen later.  

 

Tennissen in de winter 

Als je wil gaan tennissen kijk dan eerst op de website of de banen open zijn. Na vorst en opdooi, zijn 

er een aantal dagen droog weer nodig, om de banen weer speelklaar te maken.  

 

Tennisles in de winter (nagekomen bericht) 

Wil je na de feestdagen, op maandag of op dinsdag, als de banen open zijn, een aantal tennislessen 

volgen, individueel of met zijn 2-en of met je competitieteam, meld je dan aan 

bij sytse@continutennis.nl.  

Het gaat om zogenaamde losse tennislessen: als er op die dag twee of meer lesgroepen zijn, kan het 

doorgaan. De kosten zijn 45 euro per lesuur (te verdelen onder aantal de deelnemers).  

 

En tenslotte:  

Prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2019. 

 

Bestuur tennisvereniging Ready Again 

Beitske Tymstra 

Elbrich Tymstra 

Ids Boersma 

Toos Luijk 
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