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Er is alweer veel te melden, kijk om te beginnen maar eens naar bovenstaande foto. Een groot
compliment voor de sponsorcommissie, zij is erin geslaagd om nog voor de opening van het seizoen
al voor een aantal mooie frisse, nieuwe, groene doeken te zorgen.
-----------------------------------------------------------Belangrijke informatie contributie 2019!
------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------Vanaf 2019 gaan we de contributie van T.C. ’t Laerveld innen via software van de KNLTB, genaamd
KNLTB.collect.
Het innen van de contributie via dit systeem zal via automatische incasso gaan.
Van de meesten van de leden hebben we schriftelijke toestemming om de contributie per
automatische incasso te innen. Van enkele leden echter niet.
De automatische incasso staat gepland op woensdag 6 maart 2019. De afschrijving van de
contributie van uw rekening vindt een week later plaats.
Indien jullie niét akkoord gaan met het automatisch incasseren van de contributie, geef dit dan aan
bij het secretariaat (laerveld@hetnet.nl (mailto:laerveld@hetnet.nl) ) of bij de penningmeester
(rtwlaren@hotmail.com (mailto:rtwlaren@hotmail.com) ).
Graag zo spoedig mogelijk bericht, maar in ieder geval vóór 1 maart 2019.
------------------------------------------------------------

Berkel-B Open Dubbel Toernooi Tennis 2019
Traditiegetrouw is dit het openingstoernooi van 't Laerveld. Dit jaar van maandag 25 tot en met
zondag 31 maart. Dit jaar geven we een feestelijk tintje aan het toernooi, want het Open
Dubbeltoernooi wordt voor de 25e keer georganiseerd! Een extra reden om je op te geven. Je kunt je
inschrijven voor de onderdelen GD, HD en DD in de speelsterkte 3 t/m 8. Speelsterkte 3 en 4 is nieuw
dit jaar. Het is toegestaan om van de toernooi dagen (maandag tot en met zaterdag) één toernooi
dag als verhindering door te geven. Op zondag, de finaledag, kan geen verhindering worden
doorgegeven. Je moet lid zijn van de KNLTB en 17 jaar of ouder. Opgeven kan via www.toernooi.nl.
(toernooi-nr: 1900309).
Aanmelden kan t/m zondag 17 maart 2019, of zodra het aantal van 120 partijen is bereikt.

Ook zonder partner kun je je gewoon aanmelden; de toernooicommissie zal proberen er één voor je
te vinden.
-----------------------------------------------------------CV ketel
Laren van het gas af?
Nog niet bij het Laerveld! Er is een nieuwe CV ketel geplaatst! Houdt deze het ook weer 30 jaar vol?
------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------Kantineprijzen
Op de Algemene ledenvergadering van 6 februari jongstleden is besloten dat de kantineprijzen zullen
worden verhoogd. De nieuwe prijzen van de drankjes en etenswaren hangen binnenkort op het bord
in de kantine.
-----------------------------------------------------------Salland Verzekeringen
Gescoord bedrag door TC't Laerveld.
De leden van 't Laerveld hebben samen € 200,- gescoord voor in de clubkas!
Ben je van plan om de score te delen op Facebook? Dan mag je Salland gerust taggen ;-)
(@sallandverzekeringen)
------------------------------------------------------------
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