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We mogen weer wat meer!!!
Na een bewogen jaar waarin niets normaal was, lijkt het er nu op
dat we steeds meer mogen. Langzaam verdwijnen de beperkingen,
al hebben tennissers in vergelijking met andere sporten nog veel
door kunnen spelen. Er mag al weer enige tijd gedubbeld worden,
de avondklok is verdwenen en nu mag Jasper met Mes Amis vanaf
woensdag 19 mei a.s. het terras ook weer openen. Vooralsnog zijn de tijden beperkt (van
9.00-20.00 uur) en uiteraard alles binnen de coronaregels van de horeca. We vertrouwen er op
dat iedereen zich aan die regels zal houden. Dat maakt het voor Mes Amis én het bestuur een
stuk gemakkelijker. We willen allemaal weer snel terug naar normaal, iedereen is corona zat
maar helaas hebben we er nog steeds mee te leven. Laten we daarom blij zijn met wat mag!
Ondanks de coronamaatregelen draaide de vereniging door, steunend op vrijwilligers zoals de
mannen van de werkgroep Groen die wekelijks en soms zelfs meerdere keren per week op het
park zijn voor onderhoud en waar nodig kunnen we altijd op hen rekenen. En niet te vergeten
de bijna 40 vrijwilligers die door Peter van der Hout waren verzameld om op 30 april te komen
helpen bij het afbreken van de ballonhal. Vanwege corona was dat eerder niet mogelijk.
Geweldig allemaal, heel veel dank voor jullie hulp en werkzaamheden! De banen zijn inmiddels na extra onderhoud – ook weer beschikbaar, dat zal vooral ‘lucht’ geven in de avond.
De dames van de Jeugdcommissie organiseerden een aantal leuke activiteiten voor de jeugd,
er waren veel positieve reacties van de kinderen én hun ouders. We zijn ontzettend blij met
deze Jeugdcommissie die in de tijd dat er weinig was te beleven zo actief was voor onze jeugd.
Een vereniging kan niet zonder deze vrijwilligers. Het maakt ook dat de contributie betaalbaar
blijft, immers inhuren van professionals voor de vele werkzaamheden of organiseren van
activiteiten is kostbaar en leidt tot contributieverhoging. We blijven hopen dat zich meer
mensen aanbieden die zich, ook al is het maar beperkt, willen inzetten om onze vereniging te
laten functioneren. Denk na of je ergens kan bijdragen, verder in deze Nieuwsbrief lees je
welke werkzaamheden er zijn waarmee je de club kunt helpen. Meld je!
Ik wens allen een heel mooi, gezellig en zo normaal mogelijk seizoen met veel activiteiten toe!
Carlieke van Staalduinen, voorzitter

Regels voor het tennispark zijn er voor iedereen!
In het afgelopen jaar hebben we gezien dat er (te) veel leden zijn die het niet altijd even nauw
nemen met ‘regels op het park’. Vaak ook respectloos naar anderen, het zorgt regelmatig voor
veel irritatie. Het bestuur kan én wil niet als politieagent optreden, we verwachten dat leden
zich gewoon aan de regels (baan/park- c.q. afhangreglement) houden!
We kunnen momenteel alleen online afhangen: één reservering voor vandaag óf morgen; als
je speeltijd voorbij is kun je nog een keer afhangen. Met 2 of 3 personen 30 minuten spelen,
met 4 personen 45 minuten; je mag doorspelen als je speeltijd voorbij is, tenzij je wordt
afgehangen. Je kunt NOOIT iemand van een baan afhalen als je zelf niet af hebt gehangen voor
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die baan! Voor jeugdleden gelden beperkte speeltijden. Op de website lees je de volledige
tekst van het baan- en parkreglement c.q. afhangreglement (via afhangbord en online).

Bespeelbaarheid en slepen banen
Als de banen vanwege weersomstandigheden (tijdelijk) niet bespeelbaar zijn, dan wordt dat
vermeld in de Clubapp. Kijk dus bij twijfel altijd in de Clubapp vóór je naar het park gaat.
Er wordt heel veel tijd besteed aan het onderhoud van de banen, niet alleen door de externe
partij maar m.n. door Peter van der Hout. Goed slepen na elke partij is noodzaak, doe het dus
ook! En volg aanwijzingen die Peter je geeft, te allen tijde op!

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering staat inmiddels gepland voor woensdag 30 juni a.s. in het
tennispaviljoen. De datum is nog onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen!

Voorjaarscompetitie 2021 senioren verplaatst, voor jeugd nog geen definitief uitstel
De voorjaarscompetitie voor senioren is
verplaatst naar september (start in week van
13 september), binnenkort kun je inschrijven
voor de KNLTB competitie 2021.
Voor de jeugd wordt er mogelijk nog een
verkorte jeugdcompetitie gespeeld. Die zal
dan starten in het 2e weekend van juni. Een definitief besluit neemt de KNLTB hierover rond
1 juni. De deelnemende jeugdleden worden dan persoonlijk geïnformeerd.
Jeugdleden krijgen binnenkort ook bericht over inschrijven voor de ‘najaarscompetitie’.

Old Star tennis en De Derde Helft
Volgende maand starten we met ‘Old Star Tennis cq. De Derde Helft’.
Wekelijks op vrijdagochtend een bijeenkomst voor ouderen (55 plus)
die naar ons park komen om te bewegen (gezamenlijke warming up,
Old Stars Tennis, wandelen of een andere sportieve bezigheid) maar
ook gezellig samen in het paviljoen kaarten, sjoelen etc.
Old Star Tennis wordt gespeeld met aangepaste regels, waardoor ook
ouderen het spel kunnen blijven spelen. Er komen ook Workshops
(o.a. Valpreventie), alles heeft te maken met bewegen en gezondheid.
Na de oproep in de Nieuwsbrief van december 2020 hebben zich maar liefst 6 leden gemeld
die samen de Ouderencommissie vormen. De commissie neemt de organisatie voor deze
bijeenkomsten op zich. Half juni is de openingsbijeenkomst (Kick Off), de aanwezigen worden
dan geïnformeerd over dit project. Via de (plaatselijke) media nodigen we ouderen voor deze
bijeenkomst, natuurlijk hopen we dat ook eigen leden en oud-leden mee gaan doen! We
houden jullie op de hoogte!
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Onderzoek voor realisatie padelbanen op ons park
De werkgroep die op verzoek van het bestuur onderzoek doet naar de mogelijkheden voor
realisatie van padelbanen op ons park, zal op korte termijn verslag doen van haar bevindingen.
Het bestuur zal dit verslag bespreken met SBT en de leden informeren via de Algemene
Ledenvergadering.

We zoeken meer vrijwilligers, misschien iets voor jou bij!
In de Nieuwsbrief van december 2020 hebben we een oproep gedaan voor meer vrijwilligers.
Zoals in deze Nieuwsbrief vermeld heeft dat geleid tot de samenstelling van de Ouderencommissie, geweldig! Maar we zijn er nog lang niet. We hebben echt veel meer mensen nodig
om de vereniging draaiende te houden en voor hulp bij de organisatie van (nieuwe) activiteiten
op het tennispark. Een grote of kleine activiteit, je kunt zelf kiezen hoeveel tijd je wilt besteden.
Hieronder een aantal activiteiten waar we hulp bij nodig hebben. We vertellen je graag wat de
werkzaamheden voor de verschillende onderwerpen inhouden. Misschien heb je zelf ideeën,
laat het ons weten! Interesse? Meld je via secretaris@ltc-sgravenzande.nl, we nemen dan zsm
contact met je op!

COMMUNICATIEWERKZAAMHEDEN
M.N. VOOR SOCIAL MEDIA EN PR
LADDERCOMPETITIE
JEUGD EN/OF SENIOREN

ACTIVITEITENCOMMISSIE
VOLWASSENEN

LID SPONSORCOMMISSIE

(JEUGD)COMPETITIE

JEUGDCOMMISSIE

ORGANISATIE TOERNOOI(EN)
VOOR SENIOREN OF JEUGD

Voor alle leden voucher van onze sponsor iTennis
Zoals je al op de website hebt kunnen
lezen kun je deze voucher gebruiken
in de maand mei bij een minimale
besteding van €50,- De voucher is
eenvoudig in de winkel te verzilveren
op vertoon van je KNLTB-pas of in
webshop www.itennis.nl door in het
winkelwagentje of tijdens het
afrekenproces in het veld ‘Gebruik
Voucher’. Vouchercode: GRA21, de
bon is nog geldig tot en met 13 juni 2021 (verlengd!).
Maximaal 1 bon per persoon bij een minimale besteding van €50,-.
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