Nieuwsbrief november 2017

Geboorte Saar Eva
Vrijdag 3 november zijn Mark van der Haven & Fleur de Koning de
trotse ouders geworden van hun dochter Saar Eva.
Mark en Fleur: veel geluk met jullie mooie meisje!

Najaarscompetitie
Een korte terugblik op de najaarscompetitie.
Er zijn maar liefst 4 teams kampioen geworden. De twee teams op zondag zijn afgetekend eerste
geworden. Het team van Chantal, Nicole, Nicole, Ricardo, Jimmy en Max heeft slechts 2 wedstrijdpunten
afgestaan. Het team van Willemijn, Manon, Mirjam, Niels, Alex en Rienk heeft ook alle zondagen winnend
afgesloten. Gefeliciteerd!!
Voor de vrijdag kunnen we 2 teams feliciteren met het kampioenschap. Het team van Merel, Fleur, Laura,
Fred, René, Tom en Elko waren afhankelijk van de uitslag van een inhaalwedstrijd van de directe
concurrent. Zij lieten belangrijke punten liggen en het kampioenschap was binnen! Het damesteam van
Jenny, Linda, Nicolet, Esther, Linda, Evelien, Astrid en Dorien moest op de laatste speeldag met 4-0 winnen
om het kampioenschap binnen te slaan. Het werd spannend, maar het is gelukt! En het was nog lang
onrustig in de kantine……gefeliciteerd!
Op het moment van schrijven kan het team op zaterdag ook nog kampioen worden. Zij zijn afhankelijk van
de uitslag van TC Rozenburg. Als je Hellen, Ria, Saskia, Pieter, Bert en/of Wim tegenkomt, vraag maar of je
ze mag feliciteren.
De uitnodiging voor de voorjaarscompetitie 2018 heb je inmiddels per mail ontvangen van onze
gewaardeerde competitieleider, Jenny Storm. Voor eventuele vragen kun je haar mailen:
arjanjenny.storm@kpnplanet.nl

Bedankt
Aardige lieve tennisvriendinnen en vrienden. Hartelijk dank voor jullie steun en medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve Piet. Het is fijn om te weten dat er met je wordt meegeleefd en dat geeft
weer kracht om de "draad" weer op te pakken.
Hartelijke groet,
Rick/ Riki de Groot

Barcommissie samenstelling
Zoals jullie misschien weten gaan Voppe Boutkan en Leo Bleeker in 2018 stoppen met hun activiteiten voor
de barcommissie. Inmiddels heeft een groep leden aangeboden om de barcommissie weer aan te willen
vullen. Esther van Vliet, Leonie Borsboom, Henk van den Brink, Peter de Labije en Manja van Rooij worden
op dit ogenblik “ingewerkt” en zullen binnenkort samen met Joyce Tamboer, Karien Kootstra en Wim
Reyntjes de barcommissie gaan vormen.
Het bestuur dankt Leo en Voppe voor hun inzet in de commissie gedurende afgelopen jaren.

ICT ontwikkelingen KNLTB
De KNLTB werkt samen met het bedrijf Lisa aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Het gevolg is o.a.
het nieuwe afhangbord, andere software voor de ledenadministratie en de penningmeester en ook een
andere methode voor de planning van de bardiensten. Over het afhangbord en de bardiensten lees je
hieronder meer.

Afhangbord
In een apart e-mailtje heb je al kunnen lezen dat er een nieuw afhangbord is opgehangen.
Het menu van het scherm is iets anders geworden, maar het zit heel logisch in elkaar.
Alleen tennissen met een introducee is veranderd. Nu zit er in het scherm een knop introducee.
Ook ontvang je een e-mail van de reservering van je baan thuis. Dit heeft nu nog geen functie maar later
wel. Dan wordt het ook mogelijk om met je smartphone een baan te reserveren.
In dit filmpje kun je zien hoe het KNLTB Afhangbord werkt.

Bardiensten in 2018
De barcommissie is druk bezig om het nieuwe schema van de bardiensten voor 2018 in elkaar te zetten.
Het invullen van de bardiensten zal vanwege de nieuwe software op een andere manier gaan als dat je
gewend was in 2017. Zodra hier meer over bekend is ontvangt je een e-mail met daarin een instructie.

Contributie 2018
De planning is om in december 2018 de facturen voor de betaling van de contributie te versturen per
e-mail. Ook hier verwachten wij dat het iets anders zal verlopen dan in 2017 vanwege het gebruik van
nieuwe software voor de administratie.
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