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het stokje is overgedragen

Algemene Ledenvergadering
Op 27 september werd de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden.
Enkele highligts:
-

-

-

Bedankt Jan Wilgenhof en Sandra
Echternach. Zij treden af als voorzitter en
secretaris.
Welkom Jurik Okma, Ellen Krans en Hester
Pasman. Zij treden aan als respectievelijk
voorzitter, secretaris en bestuurslid
jeugdzaken.
Bijzondere dank zijn we verschuldigd aan
aftredend bestuurslid Jan Wilgenhof en
zijn jarenlange inzet als voorzitter! Ook
grote dank aan Sandra, die mede door
corona het de afgelopen jaren bepaald
niet rustig heeft gehad. Veel werk ging
o.a. zitten in tijdelijke- en
proefabonnementen, verhuur van banen,
e.d. Naast deze in 2021 nog actieve
bestuursleden is ook Hugo van Andel per
deze vergadering officieel afgetreden als
bestuurslid van TC ’t Laerveld. Hugo is al
enige tijd geen lid meer van ’t Laerveld.

Feestelijke opening kleedkamers en minimaxi toernooi op 14 november
Graag willen wij de nieuwe kleedkamers, waar
ook ontzettend veel werk in zit van
vrijwilligers van ‘t Laerveld, officieel openen.
We maken daar een feestelijke
aangelegenheid van.
Op deze dag kan ook getennist worden met
zoon, dochter, vader, moeder, opa en/of oma.

Alle combinaties zijn mogelijk op het mini-maxi
tournooi Tijdens deze opening wordt er ook
uitleg gegeven over de nieuwe digitale sleutel.
Hiervoor volgt nog een separate uitnodiging en
instructies om je op te geven.
Noteer 14 november in je agenda
Jeugdcommissie
‘t Laerveld is aanwezig geweest op de
sportweek Lochem, heeft weer het scholentennis georganiseerd en gaat bovengenoemd
mini-maxi tournooi houden op 14 november.
Bovendien zijn we nog van plan om in
december een leuk uitje te organiseren voor
de jeugd. Later volgt meer informatie
hierover.

Acties voor ’t Laerveld
RaboClubsupport
Want iedereen verdient een club. Het is als
een tweede thuis. Een plek waar je elkaar
ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal
jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs
met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor
de club & geweldig voor de buurt. Als lid beslis
jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug
geven.
De stemperiode is van start gegaan!
Net als vorig jaar kunnen alle Rabo-leden,
vanaf 12 jaar, stemmen op hun favoriete club.
Maar let op: Rabo-lid is iets anders dan Rabo
klant. Wilt je Rabo-lid worden? Dat kun je dat
ter plekke regelen in de Rabo App. Het
stemmen gaat ook via de Rabo App. Lukt dat
niet, omdat je wel lid bent, maar niet online
bankiert, dan krijg je een mail of brief met je
stemcode en kun je via een speciale stemsite
stemmen.
Voor vragen over het stemmen kun je ook
bellen naar telefoonnummer (088) 722 66 00

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

Agenda
•
•

t/m 13 november
ontvang je bij elke 10 euro aan boodschappen
en bij geselecteerde actieproducten bij PLUS
Beuzel een sponsorpunt. Dit is een voucher
met een unieke code. Met deze voucher kan
je sponsorpunten toekennen aan onze club:
TC ’t Laerveld. Hoe meer sponsorpunten wij
verzamelen, hoe meer euro’s dat oplevert
voor de kas van onze club!
Verzilveren van Kassabonnen met unieke code
voor ’t Laerveld kan via:
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilvere
n?id=3783!
Ook mogen de vouchers nog steeds in de
brievenbus op het tennispark, het bestuur
zorgt voor de activering van deze punten voor
onze club.
Reanimatiecursus

‘T Laerveld biedt ook dit jaar alle leden van de
tennisvereniging de mogelijkheid om onder
leiding van Gijs te Brake van mynBHV te
oefenen met de AED, zodat je bij een
calamiteit zoals een hartstilstand geen
hulpeloze toeschouwer hoeft te zijn, maar
daadwerkelijk hulp kunt bieden en misschien
iemands leven kunt redden.
De huidige mogelijke data betreft 15, 29, 30
november. Meld je aan via
laerveld@hetnet.nl, geef daarbij een
voorkeursdatum aan en/of de datum dat je
echt niet kan. Dan gaan wij een zo een
optimaal mogelijke planning/bezetting maken.
Je hoeft niet in het bezit te zijn van een geldig
EHBO diploma. De cursus vindt plaats in de
kantine bij het Laerveld. Er zijn voor jou, als
lid, geen kosten aan deze cursus verbonden,
de vereniging neemt die voor zijn rekening!

•
•

14 november – feestelijke opening
kleedkamers & mini - / maxi tournooi
15, 29, 30 november –
reanimatiecursussen
27 november – vrijwilligers middag
T/m 20 november wordt er najaars
competitie gespeeld op de donderdag en
vrijdagavond. Houdt hier rekening mee.

Tot slot nog de nieuwe regels omtrent corona
Vanaf 25 september 2021 mogen clubhuizen,
sportkantines en buitenterrassen op
sportlocaties open onder de volgende
voorwaarden / adviezen (bron).
Kort samengevat betekent dit dat er gebruik
gemaakt kan worden van onze kleedkamers,
dat er eten en drinken afgehaald kan worden
in de kantine, maar dat je wel degelijk in het
bezit moet zijn van een coronabewijs op het
moment dat je in de kantine binnen een
consumptie wil nuttigen. Wij vertrouwen erop
iedereen hiermee voldoende over
geïnformeerd te hebben. Mochten hier toch
nog vragen over zijn, stel ze gerust.
Op corona.knltb.nl vind je de specifieke
richtlijnen voor tennisaccommodaties. Ook
vind je daar de veel gestelde vragen.

