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Purmerend, 9 januari 2020 

2020 nummer 1 

 

Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2020 

Wij wensen als ‘Seniorencommissie’ alle leden een goed, gezond en gelukkig 2020. 

Uiteraard hopen we dat ook persoonlijk te doen op zaterdag 11 januari 2020 (vanaf 

15.00 uur met tennis, om 16.00 uur met glühwein of chocolademelk met/zonder 

slagroom, en rond 16.30 uur de nieuwjaar-speech van onze voorzitter). 

 

Tot zaterdag 11 januari! 

Bestuur en Seniorencommissie. 

 

Belangrijke informatie over het betalen van uw contributie 2020 

Beste leden, een nieuw verenigingsjaar is weer begonnen. Dat betekent dat wij u weer 

gaan vragen om uw contributie aan ons te voldoen. De vorige jaren maakten wij hiervoor 

gebruik van KNLTB Collect. We maken dit jaar via de KNLTB gebruik van een ander 

betaalpakket, waarbij uw contributie weer rechtstreeks op onze verenigingsbankrekening 

wordt bijgeschreven. We leggen hieronder uit hoe het werkt.  

 

Factuur 

U ontvangt van ons per mail de factuur voor de contributie 2020. Zorg er daarom voor 

dat ik het juiste emailadres van u heb. 

 

Hoe kunt u de factuur betalen? 

1. Door zelf de contributie over te maken naar de bankrekening van LTC Anonymus 

Via internetbankieren van uw bank of via een overschrijvingskaart van uw bank kunt u 

het bedrag van de contributie dat vermeld is in de factuur overmaken op onze 

bankrekening. Graag overmaken vóór de in de factuur vermelde datum. Anders dan in 

vorige jaren moet u de contributie dus zelf rechtstreeks naar ons overmaken en kunt u 

helaas niet meer via iDEAL betalen! 

 

2. Via incasso 

Heeft u in de vorige jaren een incassomachtiging afgegeven? Dan hoeft u niets te doen, 

want dan zullen wij de contributie van uw bankrekening incasseren. 

 

Wilt u dit jaar voor het eerst de contributie van uw rekening laten incasseren? Stuur dan 

een mail met de volgende tekst naar secretariaat@ltcanonymus.nl: 

 

“Door het sturen van deze mail, machtig ik LTC Anonymus om mijn bank instructies te 

geven om de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven en geef ik mijn bank 

toestemming om de contributie van mijn rekeningnummer < hier uw rekeningnummer 

invullen> af te schrijven conform deze instructies.  

 

Het gaat om de volgende lidmaatschapsnummers: <hier de lidmaatschapsnummers (zie 

factuur) invullen>” 

 

Als u achteraf niet akkoord bent met de incasso kunt u uw bank binnen 8 weken vanaf de 

datum waarop de contributie van rekening is afgeschreven om teruggave verzoeken. 
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Kan ik mijn contributie nog contant betalen? 

U zult begrijpen dat onze voorkeur uitgaat naar betaling via overschrijving of via incasso, 

omdat deze betalingen geheel automatisch kunnen worden verwerkt in onze admini-

stratie. En dat scheelt ons een hoop administratief werk!  

Mocht u toch graag uw contributie contant willen betalen, neem dan tijdig met mij 

contact op. 

 

Ledenpassen 

Sinds vorig jaar zijn de ledenpassen van de KNLTB onbeperkt geldig en zullen dus niet 

meer jaarlijks hoeven te worden vervangen. Er is dus ook geen pasjes-afhaalavond meer 

waarop u uw contributie contant kunt betalen. 

 

Geen mail met factuur ontvangen? 

Indien u volgende week geen mail heeft ontvangen met de factuur, neem dan even 

contact met mij op via de mail, want dan staat uw emailadres waarschijnlijk niet goed in 

het systeem. Of check of de mail niet in uw spam terecht is gekomen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Lida Denekamp, secretaris LTC Anonymus 

secretariaat@ltcanonymus.nl 

 

Verenigingsdiensten 2020 

Het is weer mogelijk om je vanaf heden in te schrijven voor de 3 verschillende, verplichte 

verenigingsdiensten zoals bardiensten, groenonderhoud en schoonmaak van de keuken. 

Laatstgenoemde dienst wordt voor het eerst dit jaar als test niet in het rooster vermeld 

omdat daar een apart schema van wordt bijgehouden waarvan de namen achteraf in het 

dienstrooster worden toegevoegd ivm correcte registratie. Mocht u zich persé willen 

aanmelden voor deze keuken schoonmaakdienst stuur dan even een mailbericht naar 

KC@ltcanonymus.nl en dan zorgen wij dat er contact met u wordt opgenomen.  

 

Omdat de druk vrij groot is tijdens de competitie periode en omdat alle 

competitie spelers hopen (en er op rekenen) dat er tijdens deze periode ook 

barbezetting is moeten de competitie leden vanaf dit jaar ook bardienst draaien. 

Minimaal 1 dienst is verplicht maar meer mag natuurlijk altijd want bardienst 

draaien is leuk om te doen 😊 ! 

 

Als je je inschrijft voor een bardienst dan betekent dit dat je het certificaat “Instructie 

Verantwoord Alcohol schenken (IVA)” moet hebben. Als er controle komt en je hebt het 

certificaat niet, dan kunnen we een hoge boete krijgen. Duidelijke instructies vindt je 

hierover op de website van onze vereniging ( www.ltcanonymus.nl ) > clubinfo > 

verenigingsdiensten en open de PDF ‘’’IVA brief aan de leden” en volg de verdere 

instructie en doe de test: zó gebeurd en niet moeilijk. Bij voorbaat veel dank! 

 

Ook zijn de inhaaldagen van de competitieweken niet zichtbaar in het rooster. Hier is 

bewust voor gekozen zodat eerst alle reguliere diensten zijn ingevuld want inhaaldagen 

gaan niet altijd door en dan vervalt de dienst sowieso. Bij verhindering dien je tijdig een 

vervanger te regelen of je dienst te ruilen (zie hieronder een gemakkelijke manier om dat 

te regelen). Bij niet komen opdagen volgt een boete van 30 euro per dienst. Je hebt t/m 

15 maart de tijd om je diensten in te plannen en zo je 3 punten te waar-borgen. Mocht je 

dit niet hebben gedaan dan wijzen wij diensten toe om alle diensten vol te krijgen.  

 

HOE WERKT HET AANMELDEN VAN EEN DIENST OOK ALWEER?  

Via de ClubApp: Installeer de KNLTB ClubApp op je telefoon en zoek naar je club 

(vul exact l.t.c. anonymus in of anonymus), dan je bondsnummer en verzin (en 

onthoud) een wachtwoord zodat je kan inloggen. 

 

Als je bent ingelogd in de ClubApp kun je via Club > Dienstenplanner zowel de open als 

de toegewezen diensten van onze vereniging inzien. Door op een open dienst te klikken, 
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krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor de dienst. Voordeel van deze app is 

dat je gemakkelijker diensten kan ruilen, mocht je onverhoopt verhinderd zijn, door de 

dienst van een ander te openen en zodoende met diegene contact op te nemen (ook tel 

nr of mailadres kun je hierin vinden). Dit dien je dus zelf te regelen.  

 

Mijn.knltb.club 

Er is nog een mogelijkheid om je in te schrijven voor de diensten via je PC middels 

webadres: https://mijn.knltb.club  Zoek hier onze vereniging op en je kan inloggen in 

deze omgeving. Achter een open dienst kun je via de 'Detail' knop jezelf inplannen voor 

een dienst. 

 

Mocht u verder nog vragen hebben over de dienstenplanner of hieraan gerelateerde 

vragen, neem dan gerust contact op en stuur een mail naar kc@ltcanonymus.nl  

Wij wensen iedereen een gezellig tennisseizoen en hartelijk dank voor de medewerking ! 

 

Vanaf 1 maart alléén pinnen! 

Beste leden, vanwege de veiligheid en het gemak van onze medewerkers hebben wij 

besloten om vanaf 1 maart 2020 geen contante betalingen meer te accepteren in onze 

kantine. 

 

Dit betekent dat onze leden en bezoekers van ons park alleen nog maar kunnen betalen 

met de pinpas van hun bank. 

 

Deze maatregel gold al voor ons koffieapparaat en geldt vanaf 1 maart ook voor andere 

aankopen in de kantine. Zorg er daarom voortaan voor dat u bij een bezoek aan onze 

kantine altijd een pinpas bij u heeft. 

Het bestuur 

 

Inschrijving Goudenregen-toernooi 2020 

Beste Tennisvrienden, het 11e Goudenregentoernooi wordt gehouden van 16 t/m 22 

maart 2020 (met het voorweekend 14 en 15 maart). Wij nodigen je dan ook graag uit 

om je in te schrijven voor dit gezellige toernooi via www.toernooi.nl . 

 

Nieuw dit jaar is de categorie 50+. Je kunt dus kiezen of je in de 17+ of 50+ mee wilt 

doen. De categorieën blijven ongewijzigd: van 4 t/m 8. 

 

Ook nieuw dit jaar is de mogelijke speeltijd vanaf 15.00 uur op werkdagen. Dit geldt 

alleen voor de 50+ inschrijvingen en dit zal uiteraard altijd vooraf besproken worden. Wij 

kunnen ons voorstellen dat sommigen van jullie het fijn vinden om wat eerder dan 17.00 

uur te spelen en wij zijn dan ook heel benieuwd naar jullie reacties. 

 

De toernooicommissie is niet nieuw, maar wel vernieuwd en wij stellen dan ook graag 

een aantal nieuwe commissieleden aan jullie voor: Gerard Wegman, Karel Hoevenberg, 

René Bosschieter, Ageeth Groen, Annelieke Kok en Anne Rusch. 

Samen met de vertrouwde namen Ben Molenaar, Kim Kraak, Lise Bouwes en onderge-

tekende gaan wij ervoor zorgen dat ook de 11e editie de boeken ingaat als één om niet 

te vergeten. 

 

Zonder sponsoren geen toernooi en daarom kunnen wij hen niet vaak genoeg bedanken 

voor hun onophoudelijke steun dus DANKJEWEL! 

 

Wij kunnen het allemaal heel mooi bedenken maar zonder jullie is er helemaal geen 

toernooi. Dus zoek een maatje en schrijf je vandaag nog in. Je hebt de tijd tot 23 

februari 2020, maar hoe eerder hoe beter. 

 

Heb je na het lezen van deze mail een vraag? Neem dan gerust contact met ons op 

via: goudenregentoernooi@ltcanonymus.nl 

Wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen, maar stuur ons ook een mail als je geen 

post meer van ons wilt ontvangen. Even goede vrienden! 
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Sportieve groeten namens de hele toernooicommissie,  

Martine. 

 

Meer-voor-Mannen Dag: zaterdag 28 maart! 

Een belangrijke datum voor de Meer-voor-Mannen-dag 2020: deze is vastgesteld 

op zaterdagmiddag 28 maart 2020 

 

Het programma is niet zo moeilijk: Tennissen (vanaf 12.00 uur), Gezelligheid (de hele 

middag), natuurlijk de Quiz (ditmaal als onderwerp: “Europa-tour’, rond 17.00 uur), en 

Eten (rond 17.30 uur). 

 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 11 januari bestaat al de kans om je daarvoor 

in te schrijven. Inschrijven kan ook via sc@ltcanonymus.nl . 

En iedereen weet het: vol is vol. 

De Seniorencommissie. 

 

Smash & Hap: zondag 12 januari 

De eerstevolgende “Smash & Hap” is zondag 12 januari vanaf 12.00 op het tennispark. 

De tweede editie van Smash&Hap zit er op en, naast redelijk weer, was het ook nog heel 

gezellig. Dus nu maar hopen dat het zondag 12 januari weer net zo mooi is. We beginnen 

weer om 12.00 uur, dus zorg dat je er rond 11.45 uur bent. Rond 13.00 uur staat de 

soep klaar en na afloop komen er een aantal hapjes op tafel en praten we nog even een 

uurtje na onder het genot van een biertje of wijntje. 

 

Op zondagmorgen wordt definitief beslist of het programma doorgang vindt en rond 

10.00 uur ontvangt u per mail bericht daarover. 

 

Hoe gaat het ook alweer? Gezellig in de herfst- en winterperiode een paar keer op 

zondag een balletje slaan, met na afloop een drankje en hapje? 

Zoals de meesten wel weten, beginnen we op een aantal zondagen om 12.00 uur met 

enkele dubbels. Je speelt twee keer een uur, eenmaal een HD of DD, en een Mix-partij.  

 

Of die middag doorgaat (met betrekking tot het weer), dat beslissen op de betreffende 

zondag rond 10.00 uur. 

 

Je kunt je opgeven als team van 2 of van 4 personen. Opgeven kan voor onderstaande 

(speel)datums, vanaf 16 februari!. 

 

De planning om te spelen is op de 6 zondagen; 

 10 November 2019       (afgelast ivm Najaars-competitie) 

 24 November 2019       (volgeboekt) 

 15 December 2019       (volgeboekt) 

 12 Januari     2020     (volgeboekt) 

 16 Februari    2020 

 1 Maart          2020 

We streven weer naar minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per zondag. De kosten 

bedragen weer € 4,00 per deelnemer per keer voor de hapjes na afloop. 

Geef je op via sc@ltcanonymus.nl . Heb je vragen, neem ook dan even contact via dit 

mailadres. 

De Seniorencommissie. 

 

Klaverjassen 2019-2020 

Vrijdag 17 januari (aanvang 20.00 uur) is de negende ronde van het Klaverjaskampioen-

schap 2019-2020. Hierbij de stand: Stand per 06-12-2019. 

Resterende speeldagen: 

 09. vrijdag 17 januari 2020            wk03 

 10. vrijdag 31 januari 2020           wk05 

 11. vrijdag 14 februari 2020         wk07 

 12. vrijdag 28 februari 2020         wk09 
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 13. vrijdag 13 maart 2020             wk11 

 14. vrijdag 27 maart 2020             wk13 

 

Aanvang: 20.00 uur in ons clubgebouw. 

Enkele huishoudelijke mededelingen: 

 Er zullen minimaal drie en maximaal vier rondes per avond gespeeld worden. 

 Als speler moet je minimaal 10 keer hebben deelgenomen om mee te dingen naar het 

kampioenschap. 

 Per speelavond zijn de volgende prijzen te verdelen: altijd een 1ste- en 2de prijs, 

marsenprijs, roemprijs en poedelprijs. En bij voldoende deelname komt er nog een 

3de prijs bij. 

 Het is niet toegestaan om binnen het clubgebouw te roken. 

 De kosten voor deelname zijn € 4,00 p/p per speelavond. 

De klaverjascommissie, 

Joost van Aalderen, Nico van der Woning, Dick de Wolf, teller Bob Broersma. 

 

Elke maandag weer "Racket-trekken" 

Elke maandag is er natuurlijk “Racket-trekken”, dus de eerstvolgende is komende 

maandag 13 januari. Vrijblijvend een balletje slaan mét en tegen door de organisatie 

verzorgde liefhebbers. Dat zorgde voor mooie indelingen en interessante potjes. Gezellig 

voor iedereen: beginners en gevorderden. 

Meldt u zich bij aankomst bij Marlon, Lisette, Ruud of Michel. 

 

Elke maandag is er er weer een ‘trekking’. Meld je vanaf 19.00 uur (later mag natuurlijk 

ook) bij hen en speel mee! 

 

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 

 

. 
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