Nieuwsbrief september 2017
Van de voorzitter
De maand september is inmiddels begonnen en we zitten midden in het Parktoernooi.
Over 2 weken start de Najaarscompetitie en we hebben nog meer activiteiten in het
vooruitzicht. De komende tijd staat de tennis zeker niet stil: we gaan langer doorspelen!
In deze Nieuwsbrief meer info over de komende tennisperiode én de openingstijden vanaf
30 oktober.
Veel leesplezier en tot ziens op het tennispark!
Aldo Westhoff

Langer doorspelen
Met de komst van de nieuwe banen is er veel gesproken over het verlengen van het tennisseizoen. Dat betekent 'langer doorspelen'. We hebben een enquête uitgezet onder de leden
om een beeld te krijgen of er voldoende animo is en zo ja, op welke momenten men
gebruik wil maken van deze extra mogelijkheid. Heel veel leden hebben gereageerd en de
meesten (90%) gaven aan graag langer door te tennissen.
De uitslag van de enquête én het beeld dat we hadden van het reguliere seizoen hebben we
naast elkaar gelegd. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met de Stichting Bestuur Tennispark
(SBT). Uiteindelijk heeft dit geleid tot openingstijden vanaf maandag 30 oktober:





maandag
woensdag
donderdag
zaterdag

13.30-17.00 uur en 19.00-22.00 uur
10.00-12.30 uur en 19.00-22.00 uur
13.30-17.00 uur en 19.00-22.00 uur
13.30-17.00 uur

Tijdens deze openingstijden is het paviljoen geopend.
Van zaterdag 16 december 2017 t/m zondag 14 januari 2018 is het park gesloten.
Mochten weersomstandigheden het niet toelaten om te tennissen, dan wordt dat
vermeld op onze website (www.ltc-sgravenzande.nl).
Half december evalueert het Bestuur met SBT bovengenoemde openingstijden en worden
deze zonodig/gewenst aangepast.
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE: STEM OP LTC ’s-GRAVENZANDE!
LTC ‘s-Gravenzande heeft zich ook dit jaar weer aangemeld voor de
Rabobank Clubkas Campagne. Een mooie kans om de kas te spekken;
onze vereniging kan een extra steun in de rug goed gebruiken.
Leden van de Rabobank Westland ontvangen vóór de stemperiode
per e-mail een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Je kunt
5 stemmen verdelen, en maximaal 2 stemmen op LTC 's-Gravenzande
uitbrengen. Stem ook op de Zonnebloem afdeling 's-Gravenzande, de leden van de
Zonnebloem steunen ook onze vereniging elk jaar bij deze actie! Elke stem is geld waard!
De stemperiode is van 26 september t/m 10 oktober 2017.
Bij voorbaat dank.
GROTE CLUBACTIE 2017
Binnenkort kun je weer loten kopen van de Grote Clubactie. Van de verkoop is 80 % (!) winst
voor de vereniging. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat Peter
van der Hout weer nét zo veel loten kan verkopen als voorgaande
jaren? De geweldige opbrengst van vorig jaar (méér dan €5.000,00
voor de vereniging) kan alleen geëvenaard worden alles we er
allemaal ons best voor doen! Kopen dus die loten!
Nieuwe pasfoto op ledenpas?
Misschien is je foto op je ledenpas aan een update toe. Stuur dan z.s.m. een email met je
nieuwe foto aan de ledenadministratie (ledenadmin@ltc-sgravenzande.nl). Aan de start
van het nieuwe seizoen ben je dan weer voor iedereen herkenbaar!
Ouder/Opa/Oma-Kind-toernooi
Zondag 3 september doen maar liefst 37 jongens en meisjes in de
leeftijd van 6 t/m 14 jaar met een ouder, opa of oma mee aan het
altijd gezellige 'Ouder/Opa/Oma-kind toernooi'. Er wordt gespeeld
tussen 10.00-13.00 uur. We hopen op goed weer en wensen alle
deelnemers veel succes en vooral heel veel plezier!
Najaarscompetitie
Op zondag 10 september is de eerste ronde van de World Tour,
Najaar 2017, daarna volgen vanaf 12 september de verschillen de
competities voor senioren, junioren en de groene competitie.
LTC 's-Gravenzande is weer goed vertegenwoordigd.
Alle deelnemers veel succes in deze competitie!
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Seniorentraining
De afgelopen paar seizoenen was Eric Reuijl de trainer van de dames en heren die ons
vlaggenschip vertegenwoordigen. Eric heeft aangegeven dat hij elders gaat trainen. Via
deze weg willen we hem nogmaals bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en we
wensen hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging.
De komende winter zal Arko Zoutendijk de maandagavondtraining verzorgen en Erwin
Kester de donderdagavondtraining. We zijn blij dat we in samenwerking met Burgersdijk
tennis een goede invulling aan de vervanging van Eric hebben kunnen geven.
Verenigingslessen jeugd winter 2017-2018
Jeugdleden kunnen tot 15 september inschrijven voor de
winterlessen, die starten op maandag 2 oktober. De lessen zijn
tot aan de herfstvakantie en na de crocusvakantie op het park, in
de overige weken in de tennishal. In totaal zijn het 20 lesweken,
tijdens schoolvakanties is er geen les. Klik hier om naar het
inschrijfformulier te gaan.
Afsluiting zomerseizoen jeugd
Op vrijdag 29 september sluiten we het zomerseizoen voor alle jeugdspelers weer gezellig af.
Basisschoolkinderen kunnen inschrijven voor het middagdeel (16.30-18.00 uur inclusief
pannenkoeken eten), de middelbare scholieren verwachten we van 18.15- tot ca. 21.00 uur
(inclusief barbeque). Inschrijflijsten hangen in het paviljoen, je kunt ook mailen naar
jeugdcommissie@ltc-sgravenzande.nl.
SPONSOR UITGELICHT
Onze Baansponsor van baan 6: Koornneef Relatiegeschenken
& Werk en Promokleding, uw totaalleverancier die voor
relaties gaat!
Bent u bekend met de naam Koornneef Relatiegeschenken en
Werk- en Promokleding? Dan weet u vast dat wij uw totaalleverancier kunnen zijn. Naast de Relatiegeschenken en
professionele Werk- en Promokleding verzorgen we ook uw
kerstpakketten. Dit biedt voordelen voor u en uw bedrijf. Eén
aanspreekpunt, een passende prijs, korte communicatielijnen en
een showroom waar u altijd welkom bent.
Professionele bedrijfskleding en werkkleding
In het bedrijfsleven wordt steeds meer veiligheidskleding voorgeschreven. Bij ons bent u
voor deze professionele bedrijfskleding en werkkleding in het Westland op het juiste adres.
Onze gespecialiseerde verkopers adviseren en ontzorgen u volledig. Zij weten wanneer en
aan welke NEN-norm uw bedrijfskleding moet voldoen. Naast kwaliteitskleding leveren we
ook schoenen die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van veel bedrijven.
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Bedrukken van bedrijfskleding en werkkleding
Het bedrukken van deze bedrijfskleding en werkkleding met uw logo of andere tekst is
uiteraard geen enkel probleem. Wij kunnen dit geheel voor u verzorgen. Wilt u iets
speciaals of unieks met uw werkkleding? Daar draaien wij onze hand niet voor om. Wij
hebben de mogelijkheid om uw kleding custom made te laten ontwerpen.
Relatiegeschenken
Een stijlvol of trendy geschenk, modern of klassiek tot een voordelig of exclusief relatiegeschenk? Wij helpen u graag keuzes te maken. Het enthousiaste team van Koornneef
Relatiegeschenken is niet alleen leverancier van geschenken, maar ook van ideeën! Die
leggen wij u graag voor. Wij proberen waar te maken dat u niet zomaar een geschenk
weggeeft, maar een geschenk dat aansluit bij uw doelstellingen, uw imago en uw budget.
Kerstpakketten
Bij Koornneef Relatiegeschenken hebben wij jarenlange ervaring in de wereld van kerstcadeaus en dat vindt u terug in onze eerlijke adviezen, originele suggesties en praktische
tips. U bent van harte welkom in onze sfeervolle showroom met traditionele producten,
maar ook de allernieuwste gadgets. Kom de vele mogelijkheden zien, voelen en misschien
zelfs wel ruiken of proeven. Met de grootst mogelijke zorg hebben wij een ruim aanbod aan
pakketten samengesteld. Liever zelf een pakket samenstellen? Dat kan! Maak uw keuze uit
onze vele artikelen en maak er een uniek geschenk van. Ovenverse kerststol, een goed stuk
zalm, heerlijke beenham, verrassend fruit of een eigenzinnig kistje Italiaanse groente: met
een verspakket gooit u zeker hoge ogen. Wij hebben veel ervaring met verspakketten en
zorgen ervoor dat vers ook echt vers is. Wilt u uw Poolse medewerkers verrassen met een
kerstpakket vol heerlijke en bijzondere producten uit eigen land? Wij hebben een mooi
pakket samengesteld dat beslist in de smaak zal vallen. Ook met de Poolse producten
bieden wij de mogelijkheid uw eigen kerstpakket samen te stellen.
Feestelijke kerstmarkt
Al eens gedacht aan een kerstmarkt waar medewerkers zelf hun pakket kunnen samenstellen? Op uw bedrijf of een zelfgekozen locatie kiezen zij met een glaasje gluhwein of
warme chocolademelk in de hand bij de verschillende kraampjes zelf de artikelen voor
hun kerstpakket. Ook leuk: combineer de markt met een kerstontbijt of een lunch. Dat
wordt gezellig!
Spek de clubkas
Afgelopen jaar heeft Koornneef Relatiegeschenken & Werk en Promokleding een leuke actie
bedacht in samenwerking met de sportclubs. Een aantal bedrijven die een bestelling hebben
geplaatst, hebben een percentage van het bestede bedrag naar LTC ‘s-Gravenzande laten
overmaken. Dit jaar zijn we ook trotse baansponsor geworden van deze mooie tennisclub.
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