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Berkel-B Open Dubbel Toernooi

V

an maandag 23 tot en met zondag
29 maart organiseert ’t Laerveld
voor de 26e keer het Berkel-B Open
Dubbeltoernooi 2020! Wij willen je graag
uitnodigen om aan ons toernooi deel te
nemen. Je kunt je inschrijven voor de
onderdelen GD, HD en DD in de
speelsterkte 3 t/m 8. Om deel te nemen
aan dit toernooi, moet je 17 jaar of ouder
zijn en lid zijn van de KNLTB. Als je mee wilt
doen kun je jezelf (en je partner) opgeven
via
www.toernooi.nl
(toernooi-nr.:
2000295). Aanmelden kan t/m zondag 15
maart 2020, of zodra het aantal van 120
partijen is bereikt. Ook zonder partner kun
je je gewoon aanmelden; wij proberen
dan een partner voor je te vinden.

Extra Algemene leden vergadering
20 januari jongstleden

U

it deze vergadering kunnen de
volgende
conclusies
getrokken
worden:

-

-

-

De leden geven aan dat naar
aanleiding van de berekeningen er
geen onnodig risico wordt genomen bij
de verbouwing van de kleedkamers als
er binnen het budget van € 150.000
wordt gebleven. Dit is met in
achtneming van eventuele terugloop
van de leden.
Als er goed gekeken wordt naar de
offertes, door deze te laten toetsen
door een onafhankelijk persoon, of een
concurrerende offerte opgevraagd,
dan gaat de voorkeur uit naar lokale
aannemers.
Als het mogelijk is dan is het laten
meewerken door leden om kosten te
besparen wenselijk.

Er zal nu een aanvraag voor subsidie
ingediend worden. En verder wordt er in
het traject nog een update gehouden
over het bouwproces.

Jaarlijkse Algemene leden
Vergadering 2020.

D

e
jaarlijkse
algemene
ledenvergadering
is
in
2020
gepland op maandagavond 24
februari om 20.00 uur. In deze vergadering
komen de gebruikelijke onderwerpen aan
de orde, zoals het jaarverslag, het verslag
van de penningmeester, het verslag van
de kascommissie en het verslag van de
ALV van 11 februari 2019.
De uitnodiging volgt nog maar zet deze
datum alvast in je agenda. We hopen veel
enthousiaste
leden
te
kunnen
verwelkomen.

Tribune

D

e tribune zal voorlopig nog even
verboden
toegang
blijven.
Aangezien er slechte delen zijn die
mogelijk gevaarlijk zijn verzoeken wij jullie
om de tribune niet te betreden en ook
anderen te waarschuwen die dit wel doen.
Het lint zal nog even blijven hangen.
Inmiddels zoeken wij naar een oplossing
om de tribune te renoveren.

Enquête

H

et bestuur heeft het afgelopen jaar
gesignaleerd dat het erg moeilijk is
om leden nog enthousiast te krijgen
voor de georganiseerde activiteiten. Om
een beter beeld te krijgen wat er onder de
leden leeft zal er binnenkort een enquête
verstuurd worden. Via deze nieuwsbrief
verzoeken we iedereen om die enquête in
te vullen zodat er een gericht aanbod

Je ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de vereniging.
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan naar laerveld@hetnet.nl

activiteiten georganiseerd kan gaan
worden waarvan de leden aangeven
behoefte/belangstelling te hebben.

Aanmelden
seizoen

tennislessen

nieuwe

E

r gaat weer een nieuwe reeks lessen
van start. Lijkt het je leuk om ook les
te nemen, meld je dan nu aan. Je
kunt je alleen of als groep(je) aanmelden.
De lessen zullen gegeven worden op
maandag- en donderdagavond. In
overleg is het ook mogelijk om in de
middag les te nemen. Hoe eerder je
reageert hoe groter de kans dat je
ingedeeld wordt op de dag dat je graag
wilt en met wie je wilt. Heb je vragen dan
kun je altijd direct contact opnemen met
de
trainer
Tom
Kleinluchtenbeld:
tom_tennis10@hotmail.com
of
0627592063. Bij hem kun je je ook direct
aanmelden voor de lessen.

Vrijwilligers gezocht

W

e zijn nog steeds op zoek naar
vrijwilligers die een steentje willen
bijdragen aan onze mooie
vereniging TC ’t Laerveld. Op dit moment
zoeken we:
1. Een vervanger voor Wim Hakkert. Wim
is
lid
van
het
bestuur
en
verantwoordelijk voor alles wat met het
terrein te maken heeft.
2. Iemand die bereid is om te helpen het
N339 toernooi te organiseren. Dit is een
jaarlijks terugkerend toernooi wat
gezamenlijk wordt georganiseerd door
de verenigingen Almen, Epse, Laren en
Harfsen. Dit N339 toernooi is een

toernooi (DD-HD-MIX) op eigen sterkte
ingedeeld,
maar
waarbij
de
gezelligheid
en
onderlinge
kennismaking centraal staat. Het leuke
van dit toernooi is dat je ook kennis
maakt
met
gelijkwaardige
tegenstanders van de tennisclubs uit
onze omgeving. Lijkt je dit leuk en wil je
ook
je

steentje

bijdragen
dan kun je contact
opnemen met Sandra Echternach via
e-mail: laerveld@hetnet.nl of neem
telefonisch contact op: 0573 221052.

