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Verenigingsdiensten 2019 
Beste tennisvrienden, vanaf maandag 4 februari a.s. kunnen jullie je weer inschrijven voor de 
verschillende verplichte verenigingsdiensten. Deze diensten zijn:   
1. bardienst  
2. groenonderhoud  
3. schoonmaak van de keuken  
4. fungeren als wedstrijdcommissaris bij de voorjaarscompetitie. 
 
Wil je je inschrijven lees dan eerst (zie hiervoor verder in de tekst) de:  

 Handleiding Invullen Verenigingsdiensten 2019; 

 IVA Brief aan alle Leden. 

  
De puntentelling zoals we die vorig jaar hanteerden, is komen te vervallen.  Vanaf nu wordt iedere 
dienst waarvoor je je inschrijft, gewaardeerd met 1 punt. Bij een puntentotaal van 3 heb je aan de 
clubverplichtingen voldaan.  
  
Als je voor een bardienst kiest, betekent dit dat je ook het certificaat ‘Instructie Verantwoord Alcohol 
Schenken’ (IVA) dient te hebben. Want heb je dit certificaat niet, en er komt controle, dan kan 
Anonymus daar een behoorlijke boete voor krijgen. Lees de IVA-brief! 
  
Kies je voor de rol van wedstrijdcommissaris, neem dan vooraf contact op met Ben Molenaar 
(tc@ltcanonymus.nl). Hij zal je informeren over wat deze rol inhoudt.  
  
Opgeven van diensten tijdens ophaalavonden KNLTB-pas 
Tijdens de ophaalavonden van je KNLTB-pas, op maandag 25 en dinsdag 26 maart a.s. van 19.00 - 
21.00 uur, is het ook mogelijk om je 3 diensten in te plannen.  
 
Indien je niet tijdig aan de inschrijving van de verplichte 3 diensten hebt voldaan, zal je hier middels 
een e-mail aan herinnerd worden. Maandag 1 april 2019 sluit de inschrijving en vanaf die datum zal de 
Barcommissie voor de leden, die verzuimd hebben de 3 verplichte diensten zelf in te vullen, 
willekeurig een dienst gaan inplannen. Deze, door de Barcommissie ingeplande bardiensten, dienen 
verplicht te worden voltooid.  
  
Op onze verenigingssite (www.ltcanonymus.nl/Clubinfo/Verenigingsdiensten) vind je ook alle 
informatie:  

 De Handleiding Invullen Verenigingsdiensten 2019;  

 De IVA Brief aan alle Leden; 

  
Bedankt alvast voor je medewerking. Laten we er samen weer een mooi tennisseizoen van maken! 
Hartelijke groet, 
De Barcommissie, 
kc@ltcanonymus.nl 

 

Inschrijven Ladies Night 

Dames van Anonymus: de Ladies Night komt er weer aan! Vrijdagavond 29 maart is het weer tijd voor 

onze jaarlijkse Ladies Night, met dit keer als thema “IBIZA”. 

Info: 

 De avond start om 19:00 uur en zal eindigen rond 24:00 uur. 

 Dresscode is: Ibiza Style 



 De kosten voor deze avond zijn € 12,50. 

Je kunt je aanmelden via mailadres grietjekes@gmail.com ovv “Ladies Night” en je naam.  

Het bedrag à € 12,50 graag overmaken naar rekening nummer NL24 ABNA 0589 1308 89 t.n.v G.A. 

Kes. De inschrijving is pas definitief als het geld is overgemaakt. 

Geja, Grietje, Anna, Sabina, Mary en Ilse 

 

Smash & Hap 

Zondag 3 februari is de volgende ronde van het Smash & Hap-toernooi. Aan dit (dag)toernooi kunnen 

16 deelnemers per keer deelnemen. Naast zondag 3 februari, zijn er nog twee speeldagen: de 

zondagen 10 en 17 februari. Inschrijven voor deze dagen (of 1 van deze dagen) kan bij Ruud 

Denekamp: ruud.denekamp@outlook.com. Wees snel, want het maximum aantal per zondag is 16 

deelnemers. 

De Seniorencommissie. 

 

Inschrijving 10e Goudenregen-toernooi 

De inschrijving voor het leukste tennistoernooi van de regio is geopend voor de categorieën dubbel en 

mix 4-5-6-7-8 17+ en inschrijven kan tot zondagavond 24 februari 2019.  

 

Inschrijving voor "Meer-voor-Mannen-dag" 2019 

Méér-voor-Mannen-dag is op Zaterdag 30 maart tussen 12.00 en 19.00 uur. Aanmelden kan via 

sc@ltcanonymus.nl, of bij Ruud Denekamp.  

De Seniorencommissie 

 

Racketavond 

"Racket trekken" is er weer iedere maandag vanaf 19.00 uur. Zin in een HD, DD of MD? Kom dan 

langs en schrijf je in voor 1 of méér potjes. 

Wij zien u graag óók in de winterperiode op de banen. 

 

Elke donderdag 'Koffie-ochtend'! 

Elke donderdagochtend vanaf 9.00 uur is er "Koffie-ochtend" bij ltc Anonymus. Kom gezellig langs 

voor een potje tennis, een kopje koffie en een praatje. Alleen, of met 2, maakt niet uit. 

Even aanmelden bij Jaap Poll of Rob & Gerie Moen, en u wordt ingedeeld. Veel plezier! 

 

Informatie 

Wilt u meer informatie over ltc Anonymus, of de club volgen? Kijk dan op www.ltcanonymus.nl  

Wilt u ltc Anonymus volgen via Facebook? Wordt dan vriend: facebook.com/ltc.anonymus. 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Geef dit dan door aan ledenadministratie@ltcanonymus.nl 

 

Agenda: 

01-02-2019 Klaverjassen 

03-02-2019 Smash&Hap 

03-02-2019 Spijkerman 

10-02-2019 Smash&Hap 

15-02-2019 Klaverjassen 

17-02-2019 Smash&Hap 

17-02-2019 Spijkerman 

24-02-2019 Laatste dag inschrijving Goudenregentoernooi 

01-03-2019 Klaverjassen 

10-03-2019 Spijkerman 

15-03-2019 Klaverjassen 

16-03-2019 Start Goudenregentoernooi 

24-03-2019 Finaledag Goudenregentoernooi 

25-03-2019 Pasjesavond 

26-03-2019 Pasjesavond 

29-03-2019 Klaverjassen 

29-03-2019 Ladies Night 

30-03-2019 Meer voor Mannen dag 

06-04-2019 Start Voorjaarscompetitie. 
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