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De nieuwsbrief van februari 2018
De nieuwsbrief komt elke maand uit en wordt elk weekend na de eerste
van de maand naar alle leden van tennisvereniging LTC Wings gestuurd.
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:


Van de voorzitter



Agenda Algemene Ledenvergadering 2018



Opgave senioren tennis heren op de dinsdagochtend



Nieuwe barmodule in de kassa van de kantine



KNLTB ClubApp



Rabobank Clubkas Campagne



MIJNKNLTB is vernieuwd

Van de voorzitter:
Vanaf mijn vakantiebestemming een korte bijdrage
Beste tennisvrienden,
Heel Nederland is in de ban van het natuurijs. De temperaturen zijn
onder nul gedoken en er wordt Siberische kou verwacht deze week. De

vraag is of het genoeg is om op natuurijs te kunnen gaan schaatsen.
Laten we het hopen voor alle schaatsliefhebbers, waarvan we er binnen
Wings ook velen zullen hebben. Volgende week dinsdag is iedereen
welkom op de jaarlijkse ledenvergadering. Het moment voor ons als
bestuur om verantwoording af te leggen aan onze leden. Daarnaast
willen we iedereen meenemen in de plannen die we aan het ontwikkelen
zijn om Wings nog beter te gaan structureren. Want het gaat goed, maar
het kan altijd nog beter gaan. daarnaast gaan we in april kijken of we
nog meer leden kunnen betrekken als vrijwilliger bij onze vereniging.
Vele handen maken licht werk en er is genoeg te doen. We hopen en
verwachten niet voor niets bij u aan te kloppen voor uw hulp aan onze
club. Geniet allemaal van de winterpret en graag tot ziens op ons
prachtige park, als de winter geweken is.
Siebrand Konst

Algemene Ledenvergadering 2018 dinsdag 6 maart 2018

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3.

Notulen van de ALV van 7 maart 2017 (zie website: Notulen 2017 )

4.

Jaarverslagen 2017 (zie website: jaarverslagen )

5.

Financieel verslag 2017 (zie website: Financieel verslag. )

6. Bestuurswisselingen en mededelingen
7. Jaarprogramma 2018 ( zie website: Jaarprogramma )
8.

Commissiebenoemingen/wijzigingen

9.

Rondvraag

10. Sluiting

Het dinsdagochtend seniorentennis voor heren 2018.
Beste tennisvrienden, het is weer zover. Het dinsdagochtend tennis kan
weer van start gaan. Dit is weer het moment om je aan te melden voor
de dinsdagochtend.
We starten op dinsdag 3 april en eindigen op dinsdag 25 september.
We gaan er weer een gezellige dinsdagochtend van maken met na afloop
een kopje
koffie of zo.
Ik hoop jullie dinsdag 3 april weer te zien op de baan. Dan gaan we weer
leuke wedstrijden spelen, als de weergoden willen meewerken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 17 maart,
Als je verhinderingen weet kun je die aan mij doorgeven, ik zal ze dan
meenemen in het schema.
Je kunt mij bellen, mailen of een briefje bij mij in de bus doen.
Veel tennisplezier in het nieuwe seizoen.
Gerrit Bont, Nachtegaal 139, 1628DJ, Hoorn
Telefoon: 241939
E mail: gbontlok@kpnmail.nl

Dinsdagavondcompetitie
De jaarlijkse dinsdagavondcompetitie gaat weer van start. De competitie
wordt gespeeld vanaf de eerste week van april tot aan eind september.
Als alle wedstrijden gespeeld zijn wordt de stand opgemaakt en spelen
de nummers 1 en 2 van iedere poule begin oktober nog een finale.
Voor opgave en/of indeling klik hier.

Nieuws vanuit de kantine :
Bon voor competitieteams zit nu in de kassa.

Vanaf heden is de papieren barbon voor competitieteams vervangen
door de barmodule’ in de kassa. Met de ‘barmodule’ kun je eenvoudig
bijhouden wat een team verbruikt. Deelbetalingen zijn nu ook mogelijk zowel

contant als met de pin. Naast de kassa ligt een gebruiksaanwijzing hiervoor.
Bep Karsten (bepkarsten@gmail.com)

KNLTB ClubApp
Wellicht heb je al een en ander gehoord en/of gelezen over de nieuwe
KNLTB ClubApp. Deze app vervangt de "MijnKNLTB" App. Als vereniging
zijn we aan het onderzoeken welke functionaliteit wij graag willen
aanbieden aan onze leden. Van sommige functies weten we al dat we dat
niet gaan doen, zoals het afhangen van banen via de telefoon.
Wat wel kan is het zoeken van contactgegevens van mede clubleden.
Deze gegevens zijn overigens alleen toegankelijk voor clubleden, dus
niet voor mensen van buitenaf. Een andere functionaliteit die wel
interessant is, is het versturen van pushberichten. Bijv. een herinnering
om je op te geven voor een toernooi. Of een berichtje dat de banen niet
bespeelbaar zijn vanwege de vorst.
Nieuwsgierig? Ga naar de app-store op je telefoon, download de KNLTB
ClubApp, en log in met je bondsnummer. De mogelijkheden zijn nog
beperkt, maar zoals gezegd, binnenkort meer.
Groet, namens het bestuur, Marcus Bot
(meer weten kijk hier)

Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank West-Friesland draagt de lokale samenleving van WestFriesland een warm hart toe. Dit doen wij door de Rabobank Clubkas
Campagne. De Rabobank Clubkas Campagne is de donatie actie voor
verenigingen en stichtingen, waarbij leden van Rabobank West-Friesland

bepalen welke clubs een donatie ontvangen door het uitbrengen van hun
stem. Elke stem is geld waard. In overleg met de ledenraad komt deze
campagne in plaats van de Rabo Fietssponsortocht.
Meer info vindt u hier.

MIJNKNLTB is vernieuwd!
Zoals wellicht bekend is de KNLTB druk bezig met het vernieuwen van
alle computersystemen. De ClubApp waar je hierboven iets hebt over
kunnen lezen is hier een onderdeel van. En vanaf 13 februari is ook
“oude” MijnKNLTB niet meer beschikbaar. Hiervoor is
MijnKNLTB.toernooi.nl in de plaats gekomen.

MijnKNLTB.toernooi.nl vervangt niet alleen het oude MijnKNLTB, maar
ook www.toernooi.nl. Het is nu dé plek waar je alle informatie kunt
vinden over competities en toernooien. Je kunt je hier ook inschrijven
voor toernooien, competitiestanden bekijken, invullen etc.
Je moet je wel eenmalig opnieuw registeren. Lees hier hoe dit werkt.
Onder de button “Lidmaatschap” in MijnKNLTB.toernooi.nl staan je
gegevens zoals deze bekend zijn bij de KNLTB en dus ook in de

ledenadministratie staan. Klopt hier iets niet, geef het door aan Nicole
van Beckhoven, ledenadministratie@ltcwingsblokker.nl.
De belangrijkste websites op een rij:
1. LTC Wings-website: www.ltcwingsblokker.nl.
2. Invullen bardiensten: mijn.knltb.club.
3. Inschrijven toernooien, competitiestanden etc.:

MijnKNLTB.toernooi.nl

De volgende sponsors steunen tennisvereniging LTC WINGS:
Karsten Bedden

Azea Bouchier Sport Tennisschool All in Heilig BV

Computer Training Datel

Zicht Adviseurs

Schouten Techniek

Mobilito Total Brandsen Petra's Haar Styling Oud Transport Bruijns Koffie
Loonbedrijf de Wit Cocreci Hommersen Solar
De Harmonie Dutch led projects

